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DO DIÁŘE
Valná hromada v neděli 19. září 2021!
900. výročí řádu premonstrátů

SLOVO ÚVODEM
Vážení příznivci Svatého Kopečka, píši 

tyto řádky s velkou nadějí, že se konečně bu-
deme moci osobně setkat v čerstvě oprave-
ném poutním areálu. Opravdu je toho hodně 
nového! Můžeme obdivovat práci barokních 
mistrů, obnovené svatokopecké muzeum 
a na kolenou poděkovat Panně Marii za 

ochranu a dar života v těchto těžkých časech.
Ve dnech 18. až 20. února 2021 jsme spo-

lečně s otcem Gorazdem prožili postní du-
chovní obnovu. Její plody mnozí z nás cítí 
i nyní. Mám velkou radost z toho, že P. Adri-
án Zemek, nový duchovní správce baziliky, 
se stal naším členem, pravidelně se účastní 

Obrácení sv. Norberta z cyklu maleb J. J. Heringa (repro Strahovská kanonie premonstrátů na Strahově).



jednání výboru MSK a ve spolupráci s ním 
se podařila celá řada akcí. Matice a farnost 
zorganizovala možnost „adopce“ nových 
stromů, vysazených v severní části poutního 
areálu. Intenzivně pracujeme na dokončení 
poutnického muzea v rámci nově vzniklé 
expozice, která bude přístupná veřejnosti, 
jakmile to situace dovolí.

Ani letos bohužel neproběhne slibovaná 
pouť matic. Navrhujeme, aby si každá ma-
tice zorganizovala vlastní „malou pouť“ ke 
svému poutnímu kostelu. Matice svatoko-
pecká tak učiní v den konání valné hromady. 
Naopak, i letos počítáme s tím, že se usku-
teční tradiční pěší pouť ze Svatého Kopečka 
na Velehrad, a to v termínu 30. června až 4. 
července 2021. Již nyní je možné se přihlásit 
emailem, podrobnosti najdete na webu.

Na osobní setkání s Vámi se pak těším 
na valné hromadě, která se tentokráte usku-
teční v nově vytvořeném Bernardově centru 
v ambitech poutního areálu na Svatém Ko-
pečku u Olomouce. Přijďte všichni!

Ať Vás provází Boží požehnání a ochrana 
Panny Marie.

Ladislav Šnevajs, předseda MSK

PREMONSTRÁTI  
900 LET S NÁMI 

O výročí premonstrátů 
rozmlouváme se 
svatokopeckým 
farářem P. Adriánem 
Zemkem

Pane faráři, jak letošní výročí premons-
trátů prožíváte Vy osobě? Co pro Vás zna-
mená, jaké emoce ve Vás vyvolává?

Myšlenkami na blížící se jubileum, stejně 
jako další spolubratři premonstráti, jsem se 
zabýval už v loňském roce. Mnohé navržené 
a připravované události a oslavy se bohužel 
nemohly uskutečnit či rozvinout. Velkou ra-
dost mi udělala účast na zahájení roku oslav 

v Adventu 2020 v Praze na Strahově. Na 
youtube lze dohledat záznam z nešpor, kdy 
byly posvěceny nové zvony pro klášterní 
baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Musím 
říci, že ve mně roste hrdost na příslušnost 
k našemu řádovému společenství, když pře-
de mnou vyvstávají velké postavy naší mi-
nulosti a také, když vidím, co mnozí dnešní 
členové řádu dokáží vytvořit a dnešní spo-
lečnosti nabídnout.

Co se plánuje v rámci národních oslav?
Nejbližší větší akce je oslava posmrtného 

přenesení těla sv. Norberta z Magdeburku 
na Strahov, kterou si chceme připomenout 
1. května letošního roku ve strahovském 
klášteře. Jakmile umožní hygienická ome-
zení znovuotevření muzeí, bude velkým 
lákadlem hodnotná, pestrá a zčásti i inter-
aktivní výstava v našem mateřském klášteře 
na Strahově. Dále každý jeden z našich pre-
monstrátských klášterů chystá v tomto roce 
den oslav jubilea s bohatým programem. 
Podrobněji je možné se s ním seznámit na 
stránkách jednotlivých premonstrátských 
kanonií.

Na co se můžeme těšit na Svatém Kopeč-
ku?

Na Svatém Kopečku je ke zhlédnutí vý-
stava o premonstrátech, která je instalována 
v kapli Nejdražší krve Kristovy svatokopec-
ké baziliky vlevo od vchodu. Velkou událos-
tí pro všechny obyvatele i návštěvníky bude 
jistě otevření Muzea na Svatém Kopečku 
s nově instalovanými exponáty a interaktiv-
ními infokiosky. 

Spolu s otevřením muzea bude možné na-
hlédnout i do ambitů za bazilikou. Ty se ov-
šem spolu s kaplí Jména Panny Marie teprve 
budou zvnějšku i zevnitř opravovat při další 
plánované etapě oprav a restaurování. 

Život a dílo zakladatele řádu sv. Norber-
ta inspiruje po staletích i v 21. století. Jaké 
poselství či myšlenku byste vyzdvihl?

Svatý Norbert mě oslovuje čím dál víc, 
jak poznávám a promýšlím jeho život, 
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například velkou otevřeností pro potřeby 
své doby, obnovu církve, velikou poctivost 
v osobním hledání životní cesty a naplnění 
smyslu života. Poctivé hledání, kde a jak 
mohu být užitečný, jak ho vidíme v životě 
svatého Norberta, může pomoci nám lidem 
moderní doby nepromarnit svůj život v ma-
lichernostech, ale povznést se k jisté velko-
rysosti a nasazení pro dobro a krásu světa, ve 
kterém dnes žijeme.

Navštívil jste někdy kolébku řádu Pré-
montré ve Francii?

Na svou návštěvu v Prémontré moc rád 
vzpomínám. V údolí ve tvaru kříže založil 
Norbert první komunitu bratří, snažících se 
o téměř nemožné – znovu zpřítomnit velkou 
dobu apoštolů s horlivostí pro Boží věc i na-
sazením pro bližní. Živý klášter už tam bo-
hužel nyní nenajdeme, smetla ho francouz-
ská revoluce na konci 18. století, ale přesto 
zde zůstaly stopy připomínající počátky na-
šeho řádu současným návštěvníkům. 

Za rozhovor děkuje Martin Kučera

Sv. Norbert
Podle posledních poznatků se narodil 

mezi lety 1070 a 1075 do zámožné rodiny. 
V mládí prožil konverzi, nechal se vysvětit 
na jáhna a následně na kněze (1115). Roku 
1120/21 založil první komunitu ve francouz-
ském Prémontré. Roku 1126 byl vysvěcen 
na biskupa. Zemřel v Magdeburku (1134), 
odkud byly jeho ostatky převezeny do Čech 

(1627). Dodnes jsou uctívány v bazilice Na-
nebevzetí Panny Marie na Strahově.

Jubilejní rok
Devět staletí dělí současného člověka od 

11. století, ve kterém žil sv. Norbert, který se 
rozhodl skoncovat s dvořanským životem, 
který mu zajišťoval jeho urozený původ. 
Bůh nás k sobě zve různými způsoby, jak 
tomu bylo i u sv. Norberta formou zásahů 
zvnějška. Norbert projížděl koňmo lesem, 
když byl za náhlé letní bouře zasažen bles-
kem. Padl ze sedla k zemi, patrně o sobě 
notnou chvíli nevěděl. Možná se mu motala 
hlava, zpočátku patrně nechápal, co se s ním 
děje.

Po tomto silném impulzu prožil obrácení 
a začal intenzivně hledat životní ideál, který 
by nejlépe odpovídal době prvotní církve. 
Opustil přepych a rozhodl se pro kněžství, za-
slíbil se službě lidem. Vnímal potřeby a pro-
blémy své doby. Stal se putujícím kazatelem. 
S prvními spolubratry složil v Prémontré ře-
holní sliby a tím dal vzniknout novému řádu 
„bílých bratří“ (1120/1121). Laonského bis-
kupa oslovil s žádostí o poskytnutí pozemků 
v pustině na „zjeveném místě“, na kterých 
povstal první klášter nového řádu, který se 
rozkošatil i mimo Francii. Ač o to neusiloval, 

Prémontré v současnosti (snímek 2020, Martine Plouvier).

Sv. Norbert ze sousoší v ambitech svatokopeckého 
poutního areálu.
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stal se magdeburským arcibiskupem.
Počet klášterů za života sv. Norberta do-

sahoval počtu 68. V průběhu 12. století exis-
tovalo přibližně 300 klášterů. Ve 13. století 
k nim přibilo dalších 110.

Z řad premonstrátů vzešlo mnoho vel-
kých a inspirativních osobností (na Moravě 
kupříkladu Norbert Želecký z Počenic, Fer-
dinand Václavík, Julius Jan Půda, Vojtěch 
Frejka, Arnošt Voves, Ludvík Antonín Blá-
ha). Kontinuita devíti staletí zavazuje i dnes 
a premonstráti jsou stále připraveni ke kaž-
dému dobrému dílu, jak ostatně hlásá jejich 
heslo.

Posláním premonstrátů je po vzoru sv. 
Norberta: služba a apoštolská činnost, život 
ve společenství, modlitba a liturgie. Premon-
stráti dnes slouží jako faráři a administrátoři 
farností, nemocniční a školní kaplani, anga-
žují se v duchovní péči o vězně nebo řehol-
ní sestry. Někteří vykonávají službu vojen-
ských kaplanů.

Řád má také ženskou větev a součástí pre-
monstrátské rodiny je i Kongregace sester 
premonstrátek na Svatém Kopečku u Olo-
mouce. Jejich komunity jsou rozesety po ce-
lém světě. Jubilejní rok, který vyvrcholí na 

jaře 2022, je spojen s pl-
nomocnými odpustky.
Více na webu premon-
strati2021.cz.

 

Premonstráti na našem území
S uvedením prvních premonstrátů na 

naše území je spojováno jméno olomouc-
kého biskupa Jindřicha Zdíka (1083–1150), 
který členy řádu potkal ve Svaté zemi. Prv-
ní kláštery jsou založeny premonstráty ze 
Steinfeldu (Strahov, Želiv, po r. 1140). Na 
Moravě se k významným kanoniím řadilo 
Klášterní Hradisko u Olomouce (původně 

klášter benediktinů) s nedalekým převor-
stvím a poutní bazilikou Navštívení Panny 
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Premonstráti působili na Hradisku od roku 
1151 a své stopy zanechali v dalších mo-
ravských obcích, které byly součástí jejich 
panství (Cholina, Náklo, Štěpánov, Bohuňo-
vice, Horka, Těšetice, Olšany u Prostějova, 
Konice, Šebetov, Vřesovice). Výnosy z pan-
ství Hrochův Týnec a Trojovice ve východ-
ních Čechách sloužily výhradně k údržbě 
a provozu svatokopeckého poutního chrá-
mu. Premonstráti z Hradiska zřídili také 
několik špitálů pro chudé (kupříkladu na 
Svatém Kopečku nebo v Konici). V krajině 
iniciovali vznik cenných uměleckých děl. 
Jedním z nejvýznačnějších vědomých zása-
hů premonstrátů do prostoru otevřené kra-
jiny střední Moravy je poutní alej spojující 
konvent Hradisko s převorstvím na Svatém 
Kopečku. S bočními rezidencemi a věžemi 
svatokopeckého chrámu vytváří v dálkovém 
pohledu iluzi prostorového kříže v krajině.

Hradisko bylo zrušeno dekretem Josefa 
II. Opata Václavíka zastihla zpráva o zániku 
kanonie nemocného na Svatém Kopečku, 
který museli premonstráti také opustit. Na 
Svatou Horu, jak se dříve poutnímu místu ří-
kalo, se vrátili až roku 1846. Podruhé odtud 
nedobrovolně odešli roku 1950, kdy tehdejší 
režim zasáhl proti klášterům. Řeholníci byli 
odvezeni mimo Svatý Kopeček do internač-
ních klášterů (tzv. Akce K). Podobný osud 
postihl i místní řeholnice. Návrat řeholních 
společenství byl možný až po roce 1989. 

Premonstráti mají ve znaku 
v modrém poli posetém zlatými 
liliemi dvě zlaté zkřížené berle.
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Program na webu jubilejního roku
Až do jara 2022 je plánována řada oslav, 

výstav a doprovodných aktivit připomínají-
cích 900. výročí řádu. Jejich přehled a bližší 
informace na webu jubilejního roku pre-
monstrati2021.cz

Digitalizace na Svatém Kopečku
Součástí projektu obnovy poutního areálu 

je také digitalizace. O co se konkrétně jedna-
lo, přiblíží Helena Zápalková (HZ) a Libor 
Šturc (LŠ), autoři nové stálé muzejní expo-
zice.

Čeho se digitalizace týkala a jaké bude 
její využití?

HZ: Primárním cílem digitalizace se stalo 

komplexní zmapování celého areálu, tj. jak 
všech exteriérů a interiérů, tak mobiliáře 
a vybraných artefaktů. Pomocí dronů a dal-
šího technického zařízení se realizátoři di-
gitalizace dostali i do míst, která jsou bez 
lešení prakticky nedostupná. Rozsáhlý mate-
riál, který byl takto vytvořen, má jistě vedle 
dokumentační a archivační funkce potenciál 
dalšího využití. Vrátíme-li se k naší expozici, 
rádi bychom návštěvníkům prostřednictvím 
těchto digitálních audiovizuálních techno-
logií nabídli např. možnost prozkoumat de-
taily štukové a freskové výzdoby chrámu, 
vysvětlili jejich obsah, představili významné 
osobnosti a umělce, kteří na Svatém Kopeč-
ku působili nebo umožnili nahlédnout do do-
bových rukopisů a tisků. 

LŠ: Soudobé technologie mohou vý-
znamně rozšířit prostorově poměrně ome-
zené výstavní možnosti muzea. Návštěv-
ník si tak bude moci virtuálně prohlédnout 
i předměty, které nemohou být z různých 
důvodů vystaveny. A nejenom to, virtuální 
prohlídka zprostředkuje také prostory, které 
nejsou běžně přístupny. Digitalizace přináší 
nepochybně nové možnosti prezentace kul-
turního dědictví.

HZ: Využití moderních technologií se sta-
lo koneckonců nanejvýše aktuálním i v sou-
časné době, kdy vzhledem k epidemiolo-
gickým opatřením souvisejícím s pandemií 
koronaviru lidé muzea a galerie fyzicky na-
vštívit vůbec nemohou. Proto bude virtuální 
prohlídka areálu a digitální prezentace histo-
rie Svatého Kopečka propojena také s webo-
vými stránkami. 

LŠ: Počítá se i s uplatněním současných 
technických zařízení jako jsou chytré telefo-
ny či tablety, které umožní propojení s virtu-
álním světem areálu. Dokončuje se rovněž 
mobilní aplikace. Nezapomínáme přitom 
ani na zahraniční návštěvníky. Doprovodné 
texty by měly být k dispozici ve čtyřech ja-
zykových mutacích: kromě češtiny jde o an-
gličtinu, němčinu a polštinu.

Po roce 1989 uvedl premonstráty na Svatý Kopeček 
olomoucký arcibiskup František Vaňák. Přivítán byl 

tehdejším administrátorem farnosti P. Gustavem Riedlem 
a svatokopeckým farníkem Bohuslavem Smejkalem 

(snímky Jiří Frait, archiv Arcibiskupství olomouckého).

Autoři nové muzejní expozice v prostoru, který má 
k dispozici Matice k temporální výstavní činnosti.
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HZ: Historie Svatého Kopečka je bohatá 
a nechceme prostor expozice zahltit přemí-
rou informací. Moderní technologie by tak 
měly sloužit především jako možnost dozvě-
dět se více. (Vyňato z rozhovoru, který vyšel 
ve Svatokopecké ročence 2020.)

Ptal se Martin Kučera a Jana Krejčová

Svatokopecké muzeum
V okamžiku, kdy to epidemiologická si-

tuace dovolí, bude v muzeu možné přivítat 
první návštěvníky, kteří se mohou těšit na 
řadu zajímavých a unikátních exponátů. 

Přízemí muzea je věnováno důležitým 
momentům z historie svatokopeckého areá-
lu, od založení první mariánské kaple Janem 
Andrýskem až po pohnuté osudy poutního 
místa ve 20. století. Z vystavených exponá-
tů lze jmenovat kupříkladu sošky apoštolů 
z původní výzdoby svatokopecké kazatel-
ny nebo busty Krista a sv. Máří Magdalény, 
které byly součástí efemérní architektury 
vybudované ke slavnosti korunovace mi-
lostného obrazu. Patro je věnováno mj. litur-
gickým textiliím a v klenotnici lze obdivovat 
řadu výjimečných liturgických předmětů 
z drahých i obecných kovů z doby baroka 
až počátku 20. století (monstrance, kalichy, 
ciboria, mešní konvičky, svícny či relikviá-
ře). Zmiňme alespoň barokní kalich s reliéfy 
Kristových pašijí, bohatě zdobený stříbrným 
filigránem a českými granáty.

Expozice, která se stala součástí širšího 
projektu obnovy poutního areálu realizo-
vaného Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově, je doplněna o infokiosky a ne-
zapomnělo se také na dětské návštěvníky. 
Autory stálé expozice jsou Libor Šturc (Krá-
lovská kanonie premonstrátů na Strahově) 
a Helena Zápalková (Arcidiecézní muzeum 
Olomouc). Výstavní prostor zde má i Mati-
ce svatokopecká, která léta matiční muzeum 
provozovalo a nyní je partnerem projektu.

Pohledem objektivu

S Liborem Šturcem o koncepci nového muzea během 
jeho přípravy.



Návštěvník v rámci prohlídky muzea nemine Svaté 
schody se sousoším Oplakávání Krista od sochaře 

Jiřího Antonína Heinze z první poloviny 30. let 
18. století. Svaté schody byly opětovně rozděleny 

na tři ramena, tj. širší prostřední část, po které se 
poutníci vydávají po kolenou vzhůru k sousoší a dvě 

užší ramena po stranách, určená pro cestu zpět. 
Svaté schody budou opět sloužit poutníkům, běžní 

návštěvníci si budou moci Heinzovo sugestivní dílo 
prohlédnout z expoziční chodby v prvním patře.

V patře zaujme nepochybně monumentální obraz nizozemského malíře Justa van den Nypoorta, který představuje 
Anděla s poutníkem, kterak putuje k milostnému obrazu na Svatém Kopečku. V původní barokní bazilice byl 

umístěn na bočním oltáři v kapli Sv. Anděla Strážce, kde bylo v roce 1690 založeno elitní náboženské bratrstvo 
Uctívání let Kristových. Jsou zde instalována také drahocenná mešní roucha, zhotovená přímo pro liturgický 

provoz v bazilice a léta deponovaná v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Řada cenných artefaktů byla v roce 
1950 ze Svatého Kopečka odvezena. V rámci restitucí se podařilo Strahovské kanonii získat část zabavených 

uměleckých děl zpět do svého vlastnictví a nyní nastala ta pravá chvíle, kdy mohou být opět vystavena na 
„domácí“ půdě, což bude bezpochyby velmi atraktivní a zajímavé.
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Galerijní prostor, který má k temporální výstavní 
činnosti Matice svatokopecká, zde je již instalována 
expozice dotýkající se fenoménu poutnictví.

Obnovená krása reprezentačních sálů se scénami založení poutního místa.

Andrýskův sál krátce po rozmístění mobiliáře (snímek 
Ladislav Šnevajs).
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Tzv. Francouzský sál a Čínský salonek (snímky Ladislav Šnevajs).

VÝSTAVY
Pozvánka do Prahy

Na Strahově vznikla výstava věnovaná 
výročí 900 let existence premonstrátského 
řádu, a to se zvláštním zřetelem na země Ko-
runy české a Strahovský klášter.

Nejdříve je prezentováno poslání řádu, 
náplň života jeho členů a jejich působení, 
pak život ve středověkém klášteře, dále ži-
vot a působení zakladatele řádu sv. Norber-
ta. Vynechána je doba renesanční a barokní 
a přiblížen je úpadek a téměř zánik řádu na 
přelomu 18. a 19. století. Následuje obnova 
řádu v první polovině 19. a začátkem 20. sto-
letí i začátek působení i mimo Evropu.

Prostor je věnován také pronásledování 
řádu v době nacismu a likvidaci ve východní 
Evropě v období socialismu s důrazem na 
Československo. Závěr výstavy přibližuje 
řád v současnosti a jeho rozšíření ve světě. 
Zároveň je vykreslen život řeholníka od vstu-
pu do kláštera, až po místo jeho posledního 
odpočinku na řádovém hřbitově. Součástí je 

galerie portrétů významných osobností z řad 
premonstrátů.

P. Evermod Šidlovský, O.Praem.

Výstavka na Svatém Kopečku
Na sedmi panelech představuje působení 

premonstrátů ve světě a na našem území. 
Instalována je v kapli Nejdražší krve Kris-
tovy. Důraz klade na dějiny řádu na Moravě 
se zvláštním zřetelem k Hradisku a Svatému 
Kopečku. Její součástí jsou také medailonky 
několika svatokopeckých farářů z řad pre-
monstrátů. Výstavka vznikla s finanční pod-
porou Komise městské části Svatý Kopeček 
a Matice svatokopecké. Přístupná je volně 
v době otevření svatokopeckého chrámu. 
Nutné je ovšem sledovat aktuální informace 
na webu farnosti, výstavka bude putovní.

KNIŽNÍ TIPY
Premonstráti

Vydání české verze z německého originá-
lu zajistila Královská kanonie premonstrátů 
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na Strahově. Autorem knihy je premonstrát 
Ulrich G. Leinsle, který studoval teologii 
a filozofii v Augšpurku, Mnichově, Insbruku 
a v Římě. Je předsedou Historické komise 
řádu premonstrátů. Čtenářům přibližuje ve 
zhuštěné podobě devět staletí premonstrátů 
(na dvou set stranách), tj. historii řádu od 
jeho počátků až do současnosti (vznik, vý-
voj, rozkvět a rozšíření řádu, jeho úpadek 
a obnovu). Opomenuty nejsou České země.

Náš Bernard. Směřuji k Bohu 
a Bůh je láska

Římskokatolická farnost na Svatém Ko-
pečku u Olomouce vydala ve spolupráci 
s rodinou sborník vzpomínek na svatoko-
peckého faráře P. Bernarda Petra Slabocha, 
O.Praem., který by se v březnu letošního 
roku dožil padesáti let. Na její tvorbě se 
podílel kolektiv autorů. Kniha je doplně-
na řadou barevných fotografií. Její vydání 
podpořili drobní dárci, Matice svatokopecká 
a obec Úhonice. Publikace je dostupná ve 
veřejných knihovnách. 

MŠE SVATÉ 
ZA ČLENY MATICE

Mše svaté za zemřelé i živé členy Matice 
svatokopecké (vždy v 9 hodin):

11. červen, 9. červenec, 13. srpen, 10. září, 
8. říjen, 12. listopad, 10. prosinec

Výbor Matice svatokopecké

CYKLOPOUŤ
NA STAROU VODU

Letošní cyklopouť na Starou vodu se 
uskuteční ve dnech 23. – 24. července. In-
formace a přihlášky u místopředsedy MSK 
Rostislava Haince.

ZE ŽIVOTA MATICE
Obnova zeleně na Svatém Kopečku

Na jaře se vysadilo osm dubů a pět lip 
a adoptivní rodiče přispěli celkovou částkou 
65.000,- Kč. Děkujeme!

Výročí MSK
Před 30 lety byla obnovena MSK, která 

navázala na tradici předválečné Matice sva-
tokopecké založené v prosinci 1923 z pod-
nětu premonstrátů. Stalo se tak po čtyřiceti-
leté vynucené přestávce, kdy po únoru 1948 
byla spolková činnost tehdejším komunistic-
kým režimem zakázána. K výročí se vrátíme 
ve vánočním pozdravu MSK.

POUŤ DO PRAHY 
A K HROBU OTCE 
BERNARDA

Dne 5. června je plánována pouť na 
Strahov a do Úhonic. Podrobné informace 
a rezervace na webu svatokopecké farnosti. 
Záležet bude na vývoji epidemiologické si-
tuace.

VZPOMÍNÁME: 
Na svatokopeckého kostelníka 
pana Karla Šišku

 V bazilice Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku, která má též přiléhavý ná-
zev: Předsíň nebe, bude letos o Velikonoční 

Sázení nových stromů (snímek Ladislav Šnevajs).

10



vigilii a všech dalších 
svátečních i každone  
dělních ob  řadech chy  
bět vzácný člověk, 
náš kostelník, zvoník 
a člen Matice svato-
kopecké Karel Šiš-
ka. Vše potřebné ob  
starával svou vlídnos-
tí víc jak 25 let. 

Jistě zaslouží vzpomínku nejen vděčných 
farníků, ale i poutníků a návštěvníků bazili-
ky, které vždy rád vítal svou výřečnou ha-
náčtinou. Nikdy nebyl rozmrzelý nebo ne-
ochotný, tak se na něm podepsala vlídnost 
Panny Marie.

Rozloučení proběhlo v této době velmi 
důstojně za přítomnosti všech čtyř místních 
kněží i otce Karla Jakuba Berky, který nyní 
působí v Praze. Pan Karel Šiška byl jeho 
pravá ruka, zvláště když se v roce 1995 
chystala návštěva svatého otce Jana Pavla 
II. Pan Karel Šiška ve svém rodném Drož-
díně zastával roli zvoníka a všem zesnulým 
spoluobčanům zvonem na hasičské zbrojnici 
prokazoval poslední službu. Každoročně na 
droždínské hody zvonem vyprovázel veliko-
noční průvod poutníků do baziliky na Svatý 
Kopeček. 

Je nám líto, že zrovna v jubilejním roce 
našich Otců Premonstrátů se již s námi ne-
může podílet na případných oslavách. Do-
přejme mu svatý klid i v této náročné a těžké 
době. 

Za Matici svatokopeckou 
Rostislav Hainc

Na otce Bernarda u příležitosti 
jeho nedožitých padesátin

 Svatokopecká farnost vzpomínala na 
otce Bernarda u příležitosti jeho nedožitých 
padesátin o víkendu 20. a 21. března. Sobot-
ní mše svatá a následná hodinová adorace 
byly přenášeny online na youtube kanále 
TV Svatý Kopeček. Farníci se také zapojili 

do vytvoření fotogra-
fické mozaiky chvil 
života s otcem Ber-
nardem. V kostele na 
připravenou nástěn ku 
mohli připnout oblí-
bené fotografie s ot-
cem Ber nardem.

V neděli byla po 
desáté mši svaté před-
stavena publikace vzpomínek s názvem „Náš 
Bernard. Směřuji k Bohu a Bůh je láska“. 

VALNÁ HROMADA
V únoru plánovaná valná hromada muse-

la být z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace zrušena. Nový termín byl výborem 
stanoven na neděli 19. září 2021. Začátek je 
ve 13:00 hodin a konat se bude v ambitech 
v Bernardově centru svatokopecké poutního 
areálu. Všichni členové Matice jsou srdečně 
zváni.

POZVÁNKA 
Valná hromada 

Matice svatokopecké, spolku 
a náhradní zasedání valné hromady

Datum: neděle 19. září 2021
Místo: Bernardovo centrum (ambity sva-
tokopeckého poutního areálu)
Začátek: od 13 hodin (drobné občerstvení 
zajištěno)

Nové Bernardovo centrum v ambitech
(foto Ladislav Šnevajs).

Snímek archiv rodiny. Snímek Kateřina Vrbová.
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Program:
 1. Zahájení modlitbou Matice svatokopec-

ké.
 2. Ověření počtu přítomných, schválení 

programu valné hromady.
 3. Volba volební a návrhové komise.
 4. Zpráva o činnosti za období od poslední 

valné hromady.
 5. Změny v členské základně od poslední 

valné hromady.
 6. Zpráva hospodářky o hospodaření, stavu 

majetku a závazku spolku za kalendářní 
rok 2020.

 7. Volby do výboru Matice svatokopecké.
 8. Návrh plánu činnosti na další období.
 9. Návrh a schválení usnesení.
 10. Diskuse.
 11. Zakončení včetně požehnání a závěreč-

né modlitby.

Náhradní zasedání valné hromady Matice 
svatokopecké od 13:30 hodin.

V případě náhradního zasedání valné hro-
mady bude program stejný.

Od 15 hodin mše svatá v bazilice Na-
vštívení Panny Marie, celebruje pomocný 
biskup a protektor Matice Mons. Antonín 
Basler.

Pro zájemce je naplánována prohlídka 
nového Svatokopeckého muzea.

Vydala Matice svatokopecká pro vnitřní potřebu ▪ Uzávěrka 30. dubna 2021 ▪ Editoři PhDr. Martin Kučera, Jana 
Krejčová ▪ Texty Martin Kučera (není-li uvedeno jinak) ▪ Snímky Martin Kučera (není-li uvedeno jinak) ▪ Grafická 
úprava Jana Krejčová ▪ Sazba a tisk Exaprint s.r.o. ▪ Svatý Kopeček 2021 ▪ 350 výtisků ▪ Neprodejné ▪ www.
maticesvatokopecka.cz ▪ www.svatykopecek.cz ▪  Matice svatokopecká ▪ Adresa: Matice svatokopecká, 
spolek, Návrší Jana Pavla II. 1/1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

Justus van den Nypoort, Anděl Strážce s poutníkem 
putujícím k milostnému obrazu na Sv. Kopečku, 1692 

(snímek archiv autorů expozice).

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO, 
A POKUD SE VYDÁTE 

I PŘES NELEHKOU DOBU 
NA SVATÝ KOPEČEK, 

NAČERPEJTE ZDE MNOHO 
DUCHOVNÍHO POVZBUZENÍ 

A NECHTE ZDE NA SEBE 
PŮSOBIT I KRÁSU A SÍLU ŽIVÉHO 

POUTNÍHO MÍSTA S BOHATOU 
DUCHOVNÍ TRADICÍ I HISTORIÍ!

Výbor MSK

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE 
PROSÍME NEJLÉPE PŘÍMO 
NA ÚČET MSK: 2601571772/2010. 
DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE 
NAPIŠTĚ SVÉ JMÉNO. DĚKUJEME.


