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Kalendář
BLATNICE POD SVATÝM 
ANTONÍNKEM
  Poutní kaple: motorkářská 
pouť v sobotu 27. 6. Program: 
14.00 sjezd motorek, 15.00 
mše svatá, kterou celebruje
P. Felix Mária Žiška OFM, 
a poté žehnání motorek.

KROMĚŘÍŽ
 Jednatřicátý ročník meziná-
rodního festivalu současného 
umění s duchovním zaměřením 
FORFEST probíhá až do 27. 9. 
Součástí je 19 koncertů na růz-

ných místech ve městě a také 
výstava Bez hranic italského 
malíře Antonia Secciho a jeho 
přátel. Více na www.forfest.cz.

OLOMOUC
  Katedrála sv. Václava: mše 
svatá s udílením kněžského svě-
cení třem kandidátům v sobotu 
27. 6. v 9.30, celebruje arcibis-
kup Jan Graubner.

SVATÝ HOSTÝN
  Jedenáctá pouť zrakově po-
stižených a pouť dětí na začát-
ku prázdnin se konají v sobotu 
27. 6., mše svaté v 9.00 a 10.15 
(za děti a mládež).

ŠUMICE
  Mši svatou u  příležitosti
20. výročí posvěcení kostela 
v neděli 28. 6. od 10.00 slaví 
biskup Josef Nuzík.

VELEHRAD
 Duchovní obnova pro varha-
níky a chrámové zpěváky se bu-
de konat od 16. do 19. 8., vede 
P. Marcel Javora. Bližší infor-
mace na www.stojanov.cz nebo 
na tel. 572 571 420 a 733 741 
896.

ZLÍN-ŠTÍPA
 Poutní kostel Narození Pan-
ny Marie: v  neděli 21. 6. od 

18.00 varhanní koncert Kouz-
lo varhan,  vystoupí varha-
ník Jaroslav Tůma a jako host
P. Marek Orko Vácha se svým 
autorským čtením. Vstupné 
dobrovolné.

Biřmování
  sobota 27. 6., 10.00, Horní 
Studénky: biskup Antonín Ba-
sler
 sobota 27. 6., 10.30, Laškov: 
biskup Josef Nuzík
 neděle 28. 6., 10.00, Vřeso-
vice: arcibiskup Jan Graubner

Kontakt:
gracka@katyd.cz

Lidí méně, spokojenost maximální

V umístění mezi první jedenáct-
kou vidí příležitost k inspiraci. 
„Pro finalisty je připravena letní 
škola, kde budeme sbírat zkuše-
nosti,“ těší se Motyčka a dodá-
vá, že ocenění přichází v příhod-

né době. „Je to i povzbuzení do 
další práce: pro výuku v mých 
předmětech je důležitý vzájem-
ný kontakt, který při karanténě 
nebyl možný,“ říká pedagog. 
Na AG vyučuje základy spole-

čenských věd, etickou výchovu 
a náboženství, a proto ho mi-
mo jiné těší, že se umístil prá-
vě s uvedenou aprobací. „S tím, 
že učím náboženskou výchovu, 
jsem se nijak netajil – a je dobře, 
že to neznamená žádný handi-
cap,“ zmiňuje.

Mezinárodní soutěž Global 
Teacher Prize se v České repub-
lice konala letos již počtvrté. Jde 
o odbornou cenu pro pedagogy 
základních a  středních škol. 
Sleduje se jejich odbornost, 
individuální přístup k žákům, 

inovativní metody i  zapojení 
učitelů do mimoškolních akti-
vit a odborné komunity.

Úspěch pedagoga těší ta-
ké ředitele školy Jana Košárka. 
„Dobrý učitel musí mít odbor-
né znalosti a pedagogický um, 
k  nimž je ovšem třeba přidat 
lidskou zralost a morální kre-
dit. Dobrý pedagog zkrátka mu-
sí být pro studenty vzorem, prů-
vodcem a rádcem. Najít takové 
osobnosti je důležité a jsem rád, 
že Arcibiskupské gymnázium
je má,“ uzavírá. (gra)

Učitel náboženství se dostal mezi nejlepší kantory
Do republikového finále soutěže Global Teacher 
Prize se probojoval pedagog Arcibiskupského 
gymnázia (AG) v Kroměříži Pavel Motyčka – 
nejen jako jediný zástupce Zlínského kraje, 
ale zároveň jako jediný učitel náboženství.

Do Noci kostelů,
která letos s ohledem 
na bezpečnostní 
opatření probíhala 
v omezené formě, 
se v arcidiecézi 
zapojilo 145 objektů.

„Počet návštěvníků tak nedo-
sahoval k číslům z předchozích 
let. Organizátoři ze sedmi zapo-
jených církví evidovali celkem 
na třicet tisíc návštěvnických 
vstupů,“ uvedl diecézní koor-
dinátor Noci kostelů Lubomír
Nágl. Víc než čísla ovšem hod-
notí něco jiného: „Důležité je, 
že lidé i organizátoři byli spoko-
jení – někteří dokonce nadšení, 
že vůbec někdo přišel. A to není 
málo,“ dodal s úsměvem.

Páteční akci v olomoucké ar-
cidiecézi zahájilo v 18 hodin se-
tkání v olomoucké modlitebně 
Bratrské jednoty baptistů, za 
katolickou církev mu byl pří-

tomen biskup Antonín Basler. 
„Noc kostelů je letos časem, kdy 
chceme děkovat za to, že se do 
kostelů můžeme postupně vra-
cet. Vedle mnoha pestrých pro-

gramů, které pořadatelé s nad-
šením připravili, tak nabízíme 
především samotné chrámy 
a prostor ticha v nich,“ shrnul 
biskup.

Průvodce
se třemi světci

V Olomouci se lidé mohli vydat 
do téměř dvaceti objektů. Ně-
které z nich přitom propojila le-
tošní novinka: tištěný průvodce 
po místech spjatých s  osobní 
přítomností tří světců. Vznikl 
k letošním výročím: 400 let od 
mučednické smrti sv. Jana Sar-
kandra a zároveň 25 let od je-
ho svatořečení papežem Janem 
Pavlem II. v  Olomouci, dále
100 let od narození sv. Jana 
Pavla II. a  30 let od příjezdu
sv. Matky Terezy do Olomouce.

JIŘÍ GRAČKA

V Arcibiskupském paláci se představily také děti z olomoucké církev-
ní školky Ovečka.  Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra


