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V Lurdech začal 8. prosince 2007 jubilejní rok 150. výročí
od zjevení Panny Marie Bernadettě Soubirousové.
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Proces blahořečení P. Richarda Henkese, SAC
(SAC= Societas Apostolatus Catholici = palotini, zakladatel sv. Vincenc Palotti
/1795– 1850/)
Generální postulátor palotinů P. Dr. Jan Korycki odevzdal v červnu 2007 potřebná
akta (s patřičnými přísahami překladatelů z němčiny do italštiny) vatikánské Kon-
gregaci pro svatořečení. Vicepostulátorem byl jmenován P. Dr. Manfred Probst, SAC,
který sděluje ve svém adventním dopise 2007 přátelům a ctitelům P. Richarda Hen-
kese:

Poutní centrum informuje
V Lurdech začal 8. prosince 2007 jubilejní rok 150. výročí od zjevení Panny Marie
Bernadettě Soubirousové. Potrvá do 8. prosince 2008. Během těchto 12 měsíců se
očekává, že toto mariánské poutní místo navštíví až osm milionů poutníků.
Každý měsíc bude mít vlastní téma. Jsou mezi nimi nemocní, odloučení, konverze, mír,
mladí nebo dobrovolnictví. Hlavní penitenciář Apoštolského stolce kardinál James Fran-

cis Stafford podepsal 5. 12. 2007 dekret,
kterým papež Benedikt XVI. uděluje plno-
mocné odpustky všem účastníkům oslav 150.
výročí zjevení Panny Marie v Lurdech.
Získat je mohou za obvyklých podmínek vě-
řící, kteří v období od 8. prosince 2007 do
8. prosince letošního roku  navštíví čtyři mís-
ta související s životem sv. Bernadetty Sou-
birousové v Lurdech: farní baptisterium, kde
byla Bernadetta pokřtěna, dům rodiny Sou-
birousových, jeskyni Massabielle, kde došlo
ke zjevení a nemocniční kapli, kde Bernadet-
ta přijala první svaté přijímání. Na každém
místě má poutník setrvat v modlitbě „po ur-
čitou dobu“ a rozjímání uzavřít modlitbami
Otče náš, Vyznáním víry a jubilejní či jinou
mariánskou modlitbou. Plnomocné odpust-
ky získají také ti, kdo ve dnech 2. až 11. úno-
ra 2008 navštíví „lurdskou jeskyni“ či zobra-
zení Panny Marie Lurdské určené k veřejné

úctě v jakémkoliv kostele na světě a setrvají zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které
uzavřou modlitbami Otče náš, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie. V tomto období
mohou plnomocné odpustky získat také ti, kdo pro stáří, nemoc či z jiného přiměřeného
důvodu nemohou zmiňované podmínky splnit.
Získávají však plnomocné odpustky, pokud v období od 2. do 11. února s úmyslem splnit
co nejdříve obvyklé podmínky, navštíví výše zmíněná místa duchovně, pomodlí se dané
modlitby a „v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii“. Obvyk-
lými všeobecnými podmínkami na získání odpustků jsou svátost smíření, přijetí Eucha-
ristie a modlitba na úmysl Svatého otce.     (aco)

LURDSKÉ VÝROČÍ

Skupina poutníků ze Strahovic s paní sta-
rostkou navštívila místa spojená s jeho ži-
votem a působením. Vicepostulátor sám
navštívil Strahovice, Olomouc i Ostravu a
hovořil s olomouckým arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem jako předsedou
České biskupské konference i s ostravsko-
opavským biskupem Mons. Františkem
Lobkowiczem. Má radost z toho, že se ob-
jevilo několik dalších dosud neznámých
svědků působení služebníka Božího.
Povzbuzuje také k dalším modlitbám za
pokračování procesu blahořečení P. Hen-
kese a za mírumilovný svět, pro který on
nasadil svůj život.
P. Richard Henkes se narodil 26. 5. 1900
v Ruppachu u Montabauru poblíž města
Koblenz v západní části Německa jako de-
váté ze třinácti dětí kameníka. Roku 1919
vstoupil do noviciátu palotinů. Na kněze
byl vysvěcen 6.6.1925 v Limburku, kde
měli palotini svůj významný dům. Od roku
1931 působil ve Slezsku a v palotinských
studijních domech v Ketři a Frankenstei-
nu. Vyučoval němčinu a dějepis, později
také latinu. V roce 1938 pracoval v gene-
rálním vikariátu Branice. Od roku 1941 byl
farářem ve Strahovicích na Hlučínsku. Byl
tak nablízku palotinům, kteří v důsledku
proticírkevního útlaku nacistického reži-
mu byli vypuzeni především z Limburku a
uchýlili se na sudetské území. Působil hlu-
boce ovlivněn encyklikou Pia XII. Mit
brennender Sorge (S palčivou starostí,
1937) proti nacismu a příkladem nyní už
blahoslaveného (od roku 2005) kardinála
Augusta von Galena (1878- 1946), od roku
1933 arcibiskupa v Münsteru. Dne 8. 4.
1943 byl P. Henkes zatčen. Přes Ratiboř byl
dopraven do koncentračního tábora
v Dachau. Tam zemřelo v zimě 1944/1945
hladem a epidemií skvrnitého tyfu asi
15 tisíc lidí. P. Henkes se obětavě věnoval
duchovní péči českých vězňů. Spolu
s dalšími 19 německými kněžími a 20 pol-
skými se přihlásil k ošetřování nemocných
– zvláště Čechů na bloku 17. Nakazil se
epidemií a zemřel 22. 2. 1945. Na prosby
uvězněných palotinů byla jeho mrtvola
spálena odděleně. Jeho popel byl spolehli-
vě doručen do Limburku. Tam jej palotini
v den dvacátého výročí Henkesovy primi-
ce 7. 6. 1945 uložili na svém hřbitově.
S bolestí si připomeňme, že jen koncent-

račním táborem v Dachau prošlo celkem
2524 uvězněných duchovních.
Z toho bylo německých římskokatolických
kněží 390. Z nich v Dachau zahynulo 80.
S hanbou a lítostí si uvědomujeme, že hrů-
zy koncentračních táborů a plynových ko-
mor se udály v zemi, v níž přes tisíc let bylo
známo evangelium.
Po kremaci P. Henkese položili sáček s jeho
popelem na postel uvězněného a těžce ne-
mocného provinciála palotinů. Tu on s ná-

mahou řekl: „Vězení bylo školou, Dachau
zkouškou svatosti.“
Brožura o P. Henkesovi Svědek víry v kon-
centračním táboře vyšla v Matici cyrilome-
todějské v Olomouci v roce 1991.

Mons. Erich Pepřík
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LEDEN 2008
Úmysl všeobecný
Aby církev více usilovala stát se viditelným společen-
stvím lásky, v němž se odráží vztah Otce, Syna a
Ducha Svatého.

Úmysl misijní
Aby se církev v Africe, připravující se na druhý Sy-
nod biskupů, stávala znamením a nástrojem smíření a spravedlnosti na kontinentu, kte-
rý je poznačen válkou, vykořisťováním a chudobou.

Úmysl národní
Aby lidé v naší zemi měli sílu k naplňování svých dobrých předsevzetí.

ÚNOR 2008
Úmysl všeobecný
Aby mentálně postižení nebyli vytlačováni na okraj lidské společnosti, ale s pomocí dru-
hých byli respektováni a žili v důstojných podmínkách.

Úmysl misijní
Aby Instituty zasvěceného života v misijních zemích, věrny evangelijním radám, hlásaly
Krista ve všech krajinách světa.

Úmysl národní
Aby bohatší farnosti našich diecézí byli solidární s malými farnostmi v pohraničí a doká-
zaly je podporovat.

ÚNOR 2008
2. 2. 1923 se narodil ve Starém Městě u Uherského Hradiště P. Josef Vít Husek, františ-

kánský kněz, který žije jako důchodce v klášteře v Moravské Třebové (85. naroze-
niny)

3. 2. 1908 se narodil v Plzni Ladislav Hlad, světící biskup pražský, který však nikdy svůj
úřad nemohl vykonávat, dlouhá léta byl komunistickým režimem perzekuován a
vězněn, zemřel 16. 12. 1979 v charitním domově pro kněze na Moravci (100 let)

4. 2. 1920 se narodil v Rovině u Příbrami P. Václav Divíšek, emeritní farář v Lukově
(88. narozeniny)

5. 2. 1758 zemřel v Brně Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu, kardinál, olomoucký
biskup v letech 1746 až
1758 (250 let)

11. 2. 1858 se čtrnáctileté Ber-
nadettě Soubirousové
poprvé zjevila Panna
Maria v jeskyni Massa-
bielle u Lourd ve Francii
– na snímku (150 let)

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

12. 2. 1920 se narodil v Kyjevě
na Ukrajině P. Karel
Tinka, salesiánský
kněz, kaplan ve farnosti
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně (88. narozeniny)

17. 2. 1958 zemřel v Olomouci ve věku 90 let Petr Bezruč (Vladimír Vašek), slezský
básník (50 let)

28. 2. 1922 se narodil v Dědicích P. František Adamec, farář ve Vacenovicích
(86.narozeniny)      (jpa)
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Matice svatohostýnská
vyzývá ke spolupráci

Poutní sezona na Svatém Hostýně začíná
v letošním roce již v neděli 27. dubna.
V tento den se sejdou také členové Matice
svatohostýnské (MSH) v poutním domě
č. 2 v Jurkovičově sále, kde se bude konat
valná hromada. V roce 2008 ukončí svoji
práci členové výboru, kteří byli podle plat-
ných stanov Matice svatohostýnské zvole-
ni do výboru na tři roky. Matice svatohos-
týnská proto vyzývá své členy, aby se
přihlásili do práce v jejím výboru.
Kdo má zájem pracovat ve výboru MSH,
ať se přihlásí do 31. března osobně v kan-
celáři Matice svatohostýnské na Svatém
H ost ýně  neb o  t elefo ni c k y na č ísl e
573 381 693.
Členové výboru MSH se scházejí pravidel-
ně jedenkrát za měsíc, nejčastěji v pátek
odpoledne. Účast členů je nutná, aby se
mohlo rozhodovat o důležitých věcech.
Práce členů ve výboru je dobrovolná a bez-
platná.       Marie Loučková

Setkání mládeže
na Velehradě

ActIv8 – setkání české a slovenské mlá-
deže na Velehradě se uskuteční letos od
18. do 20. července.
Smyslem setkání je umožnit mladým lidem
prožít oslavu Světového dne mládeže
(SDM) s církví. Název ActIv8 (čteno „ak-
tivejt“, vychází z angl. „activate“ – povzbu-
dit, pohnout se, rozhýbat k činnosti). Vy-
chází z biblického odkazu motta SDM: Sk
1,8 (Act 1v8). Věk účastníků: 14 až 30 let.
Registrace proběhne na místě. Není třeba
se dopředu hlásit. Ubytování ve vlastním
stanu. Příspěvek na setkání je 100 Kč. Více
informací: www.actIv8.cz (ikd)

Světový den mládeže
v Sydney

15. – 20. 7. 2008
Heslem XXIII. světového dne mládeže
v Sydney v Austrálii je verš: Dostanete sílu
Ducha Svatého, který na
vás sestoupí, a budete mi
svědky (Sk 1,8).
Odlet z Prahy nebo Víd-
ně mezi 1. až 8. červen-
cem. Přílet do Prahy
nebo do Vídně po 26.
červenci.
Bližší informace podá Sekce pro mládež
ČBK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail:
sydney@signaly.cz, www.wyd2008.org,
www.sydney2008.signaly.cz (ikd)

Rok činnosti Matice velehradské
V den založení Matice velehradské – 29. 11. 2007 – navštívil její výbor Klepačov na Bla-
nensku, kde vytesává kameník Josef Kozel prvních sedm zastavení poutní cesty. Setkání
se zúčastnil rovněž akademický malíř Milivoj Husák,
autor výtvarných návrhů všech zastavení. Všichni zú-
častnění se shodli, že reliéfy, které v dílně kameníka
vznikají, mají vysokou výtvarnou hodnotu a že přene-
sením návrhů na kámen se výtvarný účinek zvýšil. Při
setkání zazněla slova Písma: Nestaví-li dům Hospodin,
marně se namáhají stavitelé (Žalm 127,1). P. Jan Pe-
ňáz, předseda Matice velehradské, požehnal vznikají-
címu dílu i jeho tvůrcům. Fotografie jen částečně za-
chycuje krásnou modelaci reliéfu, když jej pohladí
slunce. V současnosti má již čtrnáct z dvaceti zastave-
ní svého sponzora. V závěru roku uhradil v plné výši
jedno ze zastavení také Zlínský kraj. Více na:
www.maticevelehradska.cz
Matice velehradská má za sebou rok činnosti. Jak se jí

dařilo naplňovat vytčené cíle,
bude možno zhodnotit 17. úno-
ra 2008, kdy proběhne na Vele-
hradě druhá valná hromada
Matice velehradské. Vlastnímu
setkání, které začne ve 13.30
hod., bude předcházet slavení
liturgie v 10 hod. v poutní bazi-
lice. Členové Matice velehrad-
ské se setkají ve Slovanském
sále, do něhož je možné se do-
stat hlavním vchodem Stojano-

va gymnázia. Zde bude pro ně připraven oběd ve školní jídelně. Prezentace bude zaháje-
na hodinu před začátkem jednání. Zveme nejen všechny členy Matice velehradské, ale
také ostatní zájemce o dění na Velehradě.        Petr Hudec

sekretář Matice velehradské

Zprávy ze života církve i ve vaší e-mailové schránce
Tiskové středisko České biskupské konference (ČBK) informuje na svých webových
stránkách http://www.cirkev.cz o aktuálním dění v církvi doma i ve světě. Nabízí též
české překlady dokumentů papeže a Svatého stolce i oficiální dokumenty ČBK. Kro-
mě toho upozorňuje na zajímavé akce, přednášky, pořady v médiích či knihy.

Vedle českého servisu funguje i anglické
zpravodajství – výběr důležitých zpráv
z domova i ze světa. Svým čtenářům vychá-
zíme vstříc a upozornění na všechny zprá-
vy jim zasíláme do e-mailových schránek.
Každý pracovní den ráno a odpoledne ob-
drží zájemci elektronickou poštou krátké
anotace všech nových článků. Tato služba
je zdarma, je možné ji kdykoliv zrušit a tis-
kové středisko zaručuje, že e-mailové ad-
resy svých čtenářů nikde nezveřejní ani
nepoužije k jinému účelu než k zasílání
zpravodajství.
A jak je možné si tuto službu objednat?
Na stránkách http://www.cirkev.cz stačí

zadat svou e-mailovou adresu do okénka
„Zpravodaj“ v pravé části stránky a přihlá-
sit se. Nebo nám prostě můžete poslat zprá-
vu na adresu tisk@cirkev.cz, napsat, o kte-
rou z jazykových verzí máte zájem – českou
či anglickou, a my vás mezi odběratele na-
šeho zpravodaje rádi zařadíme. Objedná-
ním našeho zpravodajství budete mít oka-
mžitý a bezplatný přístup ke zpravodajství
o životě církve v naší zemi i v zahraničí pří-
mo ve své e-mailové schránce a nic důleži-
tého vám již neunikne.
Těší nás váš zájem o naši práci a děkujeme
i za názory a připomínky. Jen díky tomu má
naše práce smysl.    Jiří Gračka
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Dovětek k tématu Misie
(přišel nám e-mail)

Zdravím Vás přátelé!
Nic víc, jen pár sekund či minut nás stojí
modlitba... Prosím, pomozte jim takto na
dálku, těm, kteří jsou v našem srdci.
Obracím se na Vás s prosbou o modlitbu za
naše kolegy a pacienty v Keni a Súdánu, kde
jsou velké nepokoje. Dnes zabili kolegu
v Akotě v Súdánu a v Eldoretě v Keni včera
skoro upálili našeho přítele, kněze Marti-
na. Dnes zastřelili v kostele 15 dětí a dva do-
spělé...
Jestli můžete, pošlete prosbu o modlitbu
Vašim rodinám a přátelům, díky!
Je to jediná možnost, jak jim být na blízku...
(Já jsem už, díky Bohu, šťastně na Sloven-
sku…)
MUDr. Jozef Suvada a kolegové z africké
misie, suvada@centrum.cz

Poděkování za příspěvek
na opravu kostela

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Novém Hro-
zenkově, postavený v roce 1872, tvoří do-
minantu náměstí obce. Avšak posledních
40 let vlhké zdi kostela kazily pohled na
tuto barokní stavbu. K vlhnutí přispělo
i vyasfaltování plochy nad kostelem, což
zapříčinilo vtékání srážkové vody přímo
pod jeho základy.
V uplynulém roce se konečně podařilo při-
pravit potřebnou dokumentaci i finance.
V květnu byly odvlhčeny základy a oseká-
na vnější vlhká omítka do výšky dvou met-
rů. V říjnu pak se tyto stěny omítly sanační
omítkou. Akce se podařila za finančního
přispění Zlínského kraje. Příspěvek z jeho
fondu kultury tvořil 400 000 Kč z celkové-
ho rozpočtu opravy 620 000 Kč.
Za poskytnutou pomoc vyslovuji poděko-
vání odpovědným lidem jménem celé far-
nosti Nový Hrozenkov.

P. Jozef Strečka, SVD
administrátor

Změny v Rejstříku církev-
ních právnických osob

Na základě žádosti Ministerstva kultury
o odstranění duplicitních názvů římskoka-
tolických farností jednotlivých diecézí Čes-
ké republiky a následného souhlasu ordi-
náře olomoucké arcidiecéze se jedná o tyto
nové názvy farností:
Římskokatolická farnost Horní Újezd
u Všechovic
Ř í m s k o k a t o l i c k á  f a r n o s t  R a t a j e
u Kroměříže
Ř ím sko kat o li cká  f ar n ost  St ud n ice
u Vyškova (aco)

AKTUALITY
Tři králové v Olomouci navštívili primátora, hejtmana a
arcibiskupa

Prvními koledníky, kteří vyrazili do ulic města Olomouce, byli tři králové – Kašpar,
Melichar a Baltazar – v podání ředitele Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Vác-
lava Keprta, jeho zástupce Jana Tomigy (černý Baltazar) a faráře katedrály sv. Vác-
lava v Olomouci P. Bohumíra Vitáska.
Důstojní vyslanci navštívili nejprve Magistrát města Olomouce, kde pozdravili primáto-
ra Statutárního města Olomouc Martina Novotného. Předali mu poselství o narození Spa-
sitele a přijali dar do
úř ed ně  z ap ečetěn é
tříkrálové pokladničky
s logem Charity. Další
zastávkou tří králů byl
Krajský úřad Olomouc.
Své  poselství předali
hejtmanovi Olomoucké-
ho kraje Ivanu Kosatíko-
vi a po něm také zaměst-
nancům sociálního od-
boru kraje, s nímž ACHO
úzce spolupracuje. Také
zde byli obdarováni. Tři
králové se poté odebrali
na arcibiskupství, kde je přijal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, jenž je otcem myš-
lenky Tříkrálové sbírky pořádané v olomoucké arcidiecézi už podeváté. Projevil radost
nad návštěvou: „Je to poprvé, co přišli tři králové až ke mně do úřadu.“
Vyslanci navštívili také arcibiskupskou kurii a Caritas - Vyšší odbornou školu sociální
v Olomouci.              Ivana Jeništová

Aktuálně z Velehradu
Matice velehradská pořádá ve dnech od 3. do 6. dubna exercicie pro své členy a pří-
znivce. Povede je P. Pavel Ambros, SJ.
Přihlásit se je možné osobně a telefonicky: 572 571 531 nebo prostřednictvím e-mailu
v poutním a exercičním domě Stojanov: velehrad@stojanov.cz
Víkend gregoriánského chorálu se uskuteční na Velehradě od 7. do 9. března.
Kurz je určen všem zájemcům o gregoriánský chorál, kteří jsou věřícími křesťany nebo
mají ke křesťanství úctu (vyvrcholením setkání je totiž slavení liturgie v bazilice). Lekto-
rem kurzu bude Jiří Hodina, který v letech 1994 až 1996 studoval obor dirigování grego-
riánského chorálu na Conservatoire de Paris. Cena kurzu je 100 Kč. Další informace na:
www.maticevelehradska.cz, nebo na tel. 572 420 144.
Centrum Aletti se sídlem v Olomouci připravuje výstavu mapující mladší historii Ve-
lehradu.
Matice velehradská byla touto institucí oslovena, aby pomohla při shromažďování doku-
mentárních materiálů. Obracíme se na vás s prosbou: Pokud vlastníte nějaké dokumen-
ty, jež charakterizuje níže uvedený seznam, prosíme, kontaktujte nás na velehradské faře
ať už osobně, telefonicky (572 420 144) nebo prostřednictvím pošty – adresa: Stojanovo
nádvoří 206, 687 06 Velehrad, e-mail: info@maticevelehradska.cz
O dokumenty nemusíte mít obavy. Při zápůjčce bude sepsán protokol a dokumenty bu-
dou řádně vráceny.
Seznam žádaných materiálů: fotografie, tištěné materiály (letáčky, programy, plakátky,
výstřižky z novin atd.), svědectví pamětníků, pohlednice Velehradu, exerciční hnutí
(snímky ze Stojanova), restaurační práce v bazilice a první systematické výzkumy arche-
ologické, Papežský misijní ústav (gymnázium), Velehradský noviciát a scholastikát (stu-
dijní formační dům) během druhé světové války, komunistická manipulace s Katolickou
akcí, 14. až 15. březen 1950 – internace řeholníků a vypuzení jezuitů z Velehradu, likvi-
dace velehradské knihovny, oběti komunistické perzekuce z Velehradu a okolí, komu-
nistická ideologie a Velehrad – zkreslování dějin, rok 1968 očima Velehradu, systém
státního dozoru nad církvemi – velehradská aplikace, první kroky relativizace komunis-
tického režimu na velehradské pouti v roce 1985, sociální ústav, velehradské poutě.

Petr Hudec
sekretář Matice velehradské
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Nová tisková mluvčí našich biskupů
Na svém 71. plenárním zasedání, které proběhlo ve dnech 22. až 23. ledna 2008
v Praze, jmenovali biskupové do funkce tiskové mluvčí České biskupské konference
(ČBK) RNDr. Irenu Sargánkovou, CSc., od prosince
2007 redaktorku tiskového střediska a předtím šéfredak-
torku časopisu Nové Město. Pozice tiskového mluvčího
ČBK nebyla obsazena od února loňského roku.
RNDr. Irena Sargánková, CSc., se narodila v roce 1954
v Českém Těšíně a vyrůstala v Jablunkově. Po ukončení stu-
dií chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (1978) zde
působila do června 1990 (v roce 1984 získala titul RNDr.).
V září 1990 nastoupila jako vědecká pracovnice v Ústavu
experimentální fyziky Československé (později Slovenské)
akademie věd v Košicích. V roce 1997 obhájila disertační práci a získala titul CSc.
V roce 1980 se setkala se společenstvím Hnutí fokoláre, od roku 1985 žila ve fokoláre
v Praze, v letech 1990 až  1997 v Košicích a pak opět v Praze, kde se podílela na vzniku
české redakce měsíčníku Hnutí fokoláre Nové  město. Od roku 1998 úzce spolupracovala
s redakcí a od roku 2004 za ni přebrala odpovědnost.
Kontakt na novou tiskovou mluvčí ČBK: tel.: 220 181 432, 731 625 984,
e-mail: sargankova@cirkev.cz     (čbk)

Zpravodajství
Vatikánského televizního
centra OCTAVA DIES
k dispozici i v archivu
na internetu

Každý týden můžete sledovat zhruba půl-
hodinové obrazové zpravodajství z nejdů-
ležitějších událostí týkajících se církve,
Vatikánu a Svatého otce s názvem Octava
dies.  Zpravodajství připravuje Vatikánské
televizní centrum, českou verzi zpracová-
vá TV NOE (je financována z darů diváků
TV NOE) a mimo odvysílání v nedělní pre-
miéře je pořad Octava dies umístěn i do
archivu na www.TV-MIS.cz, kde je ho mož-

no ho přehrát nebo stáhnout do počítače
kdykoliv, a to v různé kvalitě, dle rychlosti
internetového připojení. Nové vydání po-
řadu bývá do archivu zařazeno dle technic-
kých možností v průběhu neděle, nebo nej-
později v pondělí. Reagujeme tak na přání
z řad kněží, aby tento hodnotný pořad byl
k dispozici nejen v době vysílacích časů na
TV NOE, ale i v archivu dostupný kdyko-
liv, a to i zpětně. Pořad napomáhá porozu-
mění, čím církev žije a spojuje nás se svě-
tovou církví.            P. Pavel Zahradníček

Tradiční setkání kněží a
jáhnů moravských diecézí

se uskuteční na Velehradě ve dnech 3. – 5.
března 2008. Téma: Interdisciplinární
úvod do četby Kompendia sociální nauky
církve. (aco)

Setkání katechumenů
Dospělé katechumeny má křtít biskup.
U nás biskup pověřuje křtem kněze, aby
mohl být křest udělován ve  farním spo-
lečenství. Katechumeni se však mají
s biskupem setkat. Proto jsou pozváni na
setkání katechumenů v poutním domě
Stojanov na Velehradě v sobotu 1. břez-
na 2008.
Toto duchovně formační setkání je určeno
všem, kdo se připravují ke svátosti křtu.
Jsou zváni katechumeni ze všech děkaná-
tů naší olomoucké arcidiecéze, zejména ti,
kteří mají přijmout svátost křtu o letošních
Velikonocích. Vítaná ji účast kněží, jáhnů,
katechistů, kmotrů a přátel, kteří doprová-
zejí katechumeny během období přípravy.
Toto setkání osobně navštíví a pozdraví
otec arcibiskup Jan.
Prosíme o písemné oznámení účasti a po-
čtu účastníků do 22. února na adresu:
Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská
62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531 nebo
572 571 420, e-mail: velehrad@stojanov.cz

(aco)

Výzva českých a morav-
ských biskupů ke sbírce
Svatopetrský haléř

Drazí bratři a sestry,
v neděli 24. února se uskuteční pravidelná
sbírka nazvaná Svatopetrský haléř. Pro-
středky získané v rámci této sbírky jsou ur-
čeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem
celé církve přispět ke zmírnění následků
neštěstí, pomoci obětem válečných konflik-
tů, živelných katastrof, uprchlíkům a dal-
ším lidem v nouzi.
Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší
vlastní existence a s přáním preventivně
poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potře-
bovat. V roce 2007 se při ní v České republi-
ce vybralo 12,7 milionu korun. Svatý otec
v děkovném dopise velmi ocenil toto gesto
naší účasti na jeho pastoračním úsilí a všem
dárcům uděluje apoštolské požehnání.
Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Sva-
tého otce, ale i od nás, biskupů.
Vaši čeští a moravští biskupové

Tříkrálové předkoledování
Ne – nejedná se o překlep. Mohu-li použít
přirovnání vzhledem k začínající plesové
sezoně, pak lze předkoledování přirovnat
k předtančení na plese.
Proč předkoledování?
Protože na rozdíl od ostatních skupinek
koledníků svoji pouť Holešovem podnikli
extra tři králové – otec děkan P. František
Cinciala, ředitel Charity Holešov Mgr. Mi-
lan Jelínek a zaměstnanec Charity – už
v pátek 4. ledna. Králové putovali na měst-
ský úřad, finanční úřad, katastrální úřad,
úřad práce i do některých firem. Přišli za-
zpívat koledu a popřát vše dobré do letoš-
ního roku...
V jejich naplněné pokladničce bylo celkem
14 622,50 Kč. Krásná suma. Nutno však
dodat, že jen o peníze zde opravdu nejde...
Dalšího dne se shromáždili „na základně“
všichni ostatní koledníci a jejich dospělé
doprovody. Ti se pak průvodem – na první
pohled docela netradičním – přesunuli do
kostela, kde jim otec děkan P. Cinciala udě-
lil požehnání.
Po požehnání se skupinky rozešly do všech
částí města. Počasí bylo mrazivé, ovšem
všichni se vrátili „na základnu“ relativně
v pořádku. Studené uši, nosy, ruce a tváře
rozehřálo občerstvení a také informace o
výtěžku z té které pokladničky a drobná
symbolická odměna, která má být upomín-
kou a poděkováním za čas, ochotu, nadše-
ní a nasazení, se kterým se děti i dospělí
ujali královských rolí...
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky na Ho-
lešovsku činil 392 042,50 Kč, tj. asi o 23 ti-
síc korun více než loni.        Eva Relichová

http://www.fineprint.cz


O L D I N
1-2 / 2008 7AKTUALITY

Zemřel P. Jan Jeřábek
Na Nový rok 2008 zemřel v Ostravě ve
věku 90 let salesiánský kněz P. Jan Jeřá-
bek.
Zesnulý kněz pocházel ze Štramberku, kde
se narodil 26. 7. 1917. Zde navštěvoval
obecnou školu i 1. ročník měšťanské školy.
Potom odešel na studia k salesiánům do
Fryštáku. Noviciát vykonal v letech 1934
až 1935 ve Sv. Beňadiku. První sliby složil
31. 7. 1935 a věčné sliby o šest let později.
Maturoval na klasickém gymnáziu v Kro-
měříži v roce 1938. Rok byl asistentem
v oratoři v Ostravě a pak dva roky ve
Fryštáku. Teologická studia absolvoval na
salesiánském učilišti.
V letech 1942 až 1944 byl totálně nasaze-
ný u firmy Baťa ve Zlíně. Na konci války jel
s dalším spolubratrem vyzvednout Štěpá-
na Trochtu z koncentračního tábora v Da-
chau. Na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1946
v katedrále sv. Víta v Praze. V následujících
letech působil jako vedoucí studentů filo-
sofie – rok v Ořechově a pak v Přestavl-
kách.
Od dubna 1950 do 8. dubna 1955 byl in-
ternován v Želivě. V roce 1955 nastoupil do
národního podniku Tatra Kopřivnice, kde
pracoval jako elektroúdržbář až do odcho-
du do důchodu v roce 1978. V duchovní
správě vypomáhal v Ostravě-Třebovicích
v letech 1969 až 1973, kdy mu byl odebrán
státní souhlas.
Přestože nemohl působit ve veřejné du-
chovní správě, vypomáhal jako kněz všu-
de tam kde bylo potřeba. Až do konce živo-
ta si zachoval zdravý pohled na svět
a rozdával radost a optimismus.        (doo)

Zemřel
P. Bohumír Zapletal

Ve věku 82 let zemřel 15. ledna
v nemocnici ve Slavičíně tamní emeritní
farář P. Bohumír Zapletal.
Narodil se 10. 4.
1925 v obci Rad-
kovy ve farnosti
Dřevohostice. Vy-
studoval Arcibis-
kupské gymnázi-
um v Kroměříži a
C yr i l o m et o děj -
skou bohoslovec-
kou fakultu v Olo-
mouci. Kněžské
svěcení přijal 5. 7. 1949 v Olomouci.
Působil třicet let v pohraničí – v Červené
Vodě, Mlýnickém Dvoře, Moravském Kar-
lově a nejdéle pak v Úsově (1953–1980).
Od roku 1980 až do své smrti byl farářem
ve Slavičíně, poslední čtyři roky emeritním.
Pohřben byl do kněžského hrobu na hřbi-
tově ve Slavičíně. (jpa)

Lidé vítali koledníky a obdarovali je penězi i sladkostmi
Tříkrálová sbírka 2008 na území Luhačovic, Řetechova, Podhradí, Biskupic, Kladné
-Žilín, Ludkovic, Pozlovic, Dolní Lhoty, Horní Lhoty a Sehradic proběhla 5. ledna 2008.
Mše svatá s požehnáním koledníků se konala v ranních hodinách v kostele
v Luhačovicích, v Pozlovicích i v Dolní Lhotě.
Na území Luhačovicka bylo celkem vykoledováno 246 990,50 Kč.
Finanční dary byly vybírány do pokladniček zapečetěných městským nebo obecním úřa-

dem a výnos sbírky
byl opět těmito úřed-
níky přepočítán. Část
výtěžku Tříkrálové
sbírky 2008, která zů-
stane na kontě Chari-
ty ČR, bude věnován
na humanitární po-
moc v zahraničí.  Ob-
lastní charitě Svaté
Rodiny Luhačovice
se vrátí  65 % výtěžku
a tato částka bude vy-
užita na přímou po-
moc sociálně potřeb-
ným rodinám v tomto
regionu.
Letos chodilo celkem
42 skupinek a účast-

nilo se 113 dětí – koledníků. Lidé je přijímali s radostí a ochotně jim přispívali nejen do
kasičky, ale i nějakou sladkostí a ovocem.
Velké poděkování patří všem malým koledníkům a vedoucím skupinek za jejich ochotu,
dále pak starostům obecních úřadům za spolupráci při propagaci a sčítání sbírky a far-
ním úřadům, bez nichž by se Tříkrálová sbírka 2008 nemohla uskutečnit.
Závěrem děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispěli letos na Tříkrálovou sbírku.Dělá
nám radost, že je stále dost těch, kteří ochotně přispěli na dobrou věc.     Regina Bittová

Audio výklad Bible na internetové stánce Českého
rozhlasu

Český rozhlas Online zveřejnil ve spolupráci s Redakcí náboženského vysílání Audi-
ovýklad Bible na internetových stránkách www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible
„Základem projektu Audiovýklad Bible jsou dva pořady s náboženskou tematikou. Jed-
nak pořad Ranní Slovo Českého rozhlasu 3 – Vltava, který každou neděli přináší zamyš-
lení nad jedním z biblických textů, jenž na příslušnou neděli připadá podle liturgického
kalendáře, a jednak pořad Českého rozhlasu Plzeň Křesťanská vlna,“ uvedla Petra Han-
zelková z tiskového oddělení Českého rozhlasu.
Oba pořady moderuje Petr Vaďura a mezi jeho hosty patří naši přední teologové jako Jiří
Beneš, Pavel Filipi, Pavel Hošek, Petr Pokorný, Jan Sokol a další. V Audiovýkladu Bible
nechybí ani záznamy krásných a neotřelých výkladů nedávno zemřelého profesora Jana
Hellera.
„Cílem tohoto projektu je představit jednotlivé knihy Starého i Nového zákona a nabíd-
nout výklady jejich částí. V současné době jsou zpřístupněny stránky ke všem knihám
Nového zákona. Ze Starého zákona jsou zatím k dispozici Žalmy a kompletní výklad knihy
Daniel. Ostatní starozákonní knihy budou zveřejňovány během první poloviny tohoto
roku,“ upřesnila redaktorka náboženských stránek z Českého rozhlasu Online Jana Šus-
tová.
Prozatím jsou k dispozici pořady Ranní Slovo vysílané od března 2005 doposud. V nej-
bližších měsících přibudou pořady vysílané od února 2004 do února 2005. Pořad Ranní
Slovo má ve vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava dlouhodobou tradici (od dubna 2002).
Lze jej naladit vždy v neděli od 7.35 do 8.00 hodin. Každý nově odvysílaný pořad Ranní
Slovo Český rozhlas Online pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách
www.rozhlas.cz/nabozenstvi a rovněž jej bude zařazovat i do Audiovýkladu Bible.

(doo)
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Celkem 130 balíčků obsahovaly drobnosti
jako tužky, propisky, plastelíny, bločky,
šampón a také něco sladkého a alespoň jed-
nu malou hračku. Každý balíček byl osob-
ní, protože na něm byla jmenovka se jmé-
nem obdarovaného.

První zastávkou bylo 900 km vzdálené
město Ternopil. Protože tam dorazili až
o půlnoci, dárky dětem rozdělili až ráno.
Z Ternopilu zamířili přes Brody do  Lopa-
tynu, kde na ně čekalo téměř třicet dětí
z místních nejchudších rodin.
„Protože nevěděli kdy přijedeme, sešli se už
dopoledne v místní škole a čekali na nás ce-
lých pět hodin,“ líčí návštěvu Václav Keprt,
„ukrajinské děti dárky k Vánocům nedo-
stávají, maličkosti, které jsme jim dali, pro
ně znamenaly doslova poklady.“
Kolem deváté večer výprava dojela do Lvo-
va, kde vyložili dárky pro děvčátka
v dětském domově komunity Miles Jesu.
Domov se přestěhoval dvanáct kilometrů
od Lvova, dárky tedy nechali v centru Mi-
les Jezu ve Lvově a pokračovali do Bortni-
ků. Přestože byla téměř půlnoc, chlapci
z domova na ně čekali; ještě před spaním
jim pomohli vyložit náklad.
Ráno 6. ledna byl ten pravý ukrajinský
Štědrý den. S chlapci šli na ranní liturgii,
pak se dali do rozbalování dárků a příprav
na večer.
„Zavřeli jsme se v pokoji a třídili balíčky,
rovnali na talířky jižní ovoce, oříšky, suše-
né ovoce, domácí cukroví a chipsy, které
spolu s českou kofolou měly minule velký

Charita obdarovala sto třicet ukrajinských dětí a sirotků
Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Václav Keprt s manželkou navštívil
Ukrajinu. U příležitosti slavení Vánoc na Ukrajině (6. ledna)  tam vezl dárky chu-
dým dětem a opuštěným dětem v dětských domovech v Ternopilu, Lopatyně, Lvově
a Bortnikách, s nimiž ACHO dlouhodobě spolupracuje.

úspěch. Ke dveřím jsme museli hodit deku,
protože zvědaví kluci se snažili nakukovat
pode dveřmi i klíčovou dírkou.“
Došlo také na promítání fotografií
z minulé návštěvy Václava Keprta, který
nezapomněl chlapcům ukázat také fotky ze

svého pobytu na Haiti. Obojí mělo velký
úspěch.
Štědrovečerní večeře je rituál. Po modlitbě
se podává tradičně dvanáct chodů, takže je
dobré si nechat při prvních chodech místo
na ty další. Před večeří kluci dali pod stůl
seno na památku toho, že se Kristus naro-
dil ve chlévě. Seno ale bylo posypáno zaba-
lenými bonbony, které se po večeři mohou
posbírat, což je myšleno jako vánoční na-
dílka. Nic jiného děti nedostávají. Hned po
večeři také kluci bleskurychle zmizeli pod
stolem.
Potom už nadělovali hosté z Olomouce.
Každý z chlapců dostal dva balíčky, jeden
s hračkami od Charity Konice  a  z „mamin-
ce“ ze Zábřehu („maminec – podle vzoru
babinec“), druhý s věcmi, které Charita
nakoupila v Makru nebo dostala od spon-
zorů. Radost byla obrovská a kluci si věci
pořád nosili sebou.
Večer byl ještě ohňostroj, který pro kluky
připravil anglický dobrovolník David.
Něco takového bylo v Bortnikách asi popr-
vé. Půlnoční mše začíná v jedenáct večer,
kolem půlnoci se zpívá evangelium a trvá
to až téměř do dvou hodin. Během mše vy-
padla elektřina, asi se někde přetrhly drá-
ty, protože venku do mrazu začal padat

déšť a začala se tvořit obrovská ledovka.
Ráno se Olomoučtí rozloučili a s obavou se
vydali na zpáteční cestu, silnice byly téměř
nesjízdné. Až cesta přes Karpaty byla rela-
tivně slušná. Potkávali skupiny koledníků
v maskách tří králů, ale také smrtky, čerta
a jiných. Šli na „vertěp“ (koledu).
„Po dvacetihodinové jízdě jsme dorazili
domů neuvěřitelně vyčerpaní, ale za tu ra-
dost dětí to doopravdy stálo,“ řekl Václav
Keprt a dodal: „Děkuji všem dárcům a dob-
rým lidem, kteří nám umožnili tuto cestu
podniknout a děti obdarovat. Myslím si, že
i těmito drobnostmi jsme si získali velký
prostor pro naše další působení na Ukraji-
ně.“         Ivana Jeništová

Promítání filmu
pro Tříkrálové koledníčky
ve Šternberku

Charita Šternberk zajistila pro tříkrálové
koledníčky promítání filmu Rattatouille ve
šternberském kině. Nebylo by na tom nic
tak zvláštního, kdyby v kině nebyl od letoš-
ního roku zrušený provoz.  Podařilo se nám
zajistit veškeré potřebné náležitosti ohled-
ně promítání, včetně financí.
Kino bylo do posledního místečka zaplně-
no a koledníčci dostali při odchodu slad-
kou odměnu.
Jako předzvěst Tříkrálové sbírky jsme vy-
hlásili soutěž O nejkrásnější korunku Tří
králů pro základní školy ve Šternberku.
Všechny školy se velice aktivně zapojily do
této výtvarné soutěže.
Vybrat si z každé školy pouze tři nejkrás-
nější korunky bylo nad lidské síly. Překva-
pilo nás s jakou pílí a precizností byly ně-
které korunky vytvořeny. Dokonce jedno
děvče z II. ZŠ vytvořilo repliku koruny  krá-
le Karla IV. Nezbývalo nám nic jiného, než
ceny trochu rozdělit, aby se podarovalo
více  šikovných výtvarníků.
Koledníci ve Šternberku letos navštívili
pacienty Psychiatrické léčebny Šternberk,
zazpívali také na městském  úřadě. Všude
se setkávali s vlídným přijetím, lidé byli
vstřícní, koledníky očekávali. V budově
Charity byl pro koledníky  připraveno ob-
čerstvení – guláš, čerstvé buchty a čaj, tak-
že o přestávkách mezi koledou se mohli
ohřát a občerstvit.
Šternberští koledníci se zúčastnili také
koncertu pro tříkrálové koledníky, který se
v neděli konal v Brně.
„Vypravili jsme dvě auta s koledníky,“ in-
formovala ředitelka Charity Šternberk Pav-
lína Vyvozilová a dodala, že jednoho z nich
potkalo štěstí: byl vylosován jako jeden ze
tří výherců věcné ceny patrona koncertu,
firmy T-Mobil.  Alena Charouzová
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Konc er t  se  k o nal
v Městském divadle
B r n o  a  v y s t o u p i l i
v něm Ewa Farná, Jana
Musilová, Petr Kolář,
G*Appels a Peha. Mo-
derátory byli Lucie Vý-
borná a Zdeněk Junák.
V Městském divadle
v Brně se sešlo na 600
koledníků; všichni
v tříkrálových kostý-
mech s korunkami na
hlavách. I přes nesjízd-
nost některých silnic na
Moravě nepřijeli pouze
koledníci z Uherského Brodu a Rožnova
pod Radhoštěm.
Moderátoři Lucie Výborná a  „četník“ Zde-
něk Junák vyprávěli vánoční příběh o na-
rození Ježíše Krista. „To není jen příběh
s dobrým koncem, ale také příběh o sebe-
zapření a oběti,“ řekl Zdeněk Junák.
Do děje vstupovali zpěváci písněmi a ve fil-
mových záběrech se představovala zaříze-
ní Charity v několika městech České repub-
liky.
Jedním ze zpěváků, kteří svým vystoupe-
ním podpořil charitní projekt pro seniory,
byl Petr Kolář: „Charita mi dala příležitost
stát se patronem a to je pro mne radost,
protože ani já nevím, jaké budou moje se-
niorské roky,“ řekl v televizním šotu, nato-
čeném v Domově pro seniory Sv. Jiří
v Plzni, kde za peníze  z loňské Tříkrálové
sbírky zakoupili oxygenátor.
V programu večera vystoupil také ředitel
Charity Česká republika Oldřich Haičman.
Přiblížil činnost Charity ČR: „Z Tříkrálové
sbírky jsme podpořili 2,5 tisíce projektů.“
Vysvětlil také, jak se rozděluje výnos
sbírky.
Lucie Výborná pak program uzavřela:
„Kašpar nesl narozenému Ježíškovi zlato,
Melichar kadidlo a Baltazar myrhu. Příběh
Tří králů promlouvá i dnes. Je tu však ještě
příběh čtvrtého krále: nesl Ježíškovi draho-
kamy, cestou je však rozdával chudým, po-
máhal a když už neměl co dát, prodal sebe
– do otroctví. Došel tak až do Jeruzaléma
a viděl, jak na kříž přibíjejí toho, ke které-
mu nedošel. Vztáhl k němu ruce a do nich
skanula kapka krve – drahokam, který pů-
vodně nesl na cestě za Ježíšem.“

Televizní přenos koncertu skončil, pro-
gram pro koledníky v Městském divadle
Brno však ještě chvíli pokračoval. Sponzor
večera – firma T-Mobil  vylosovala tři ko-
ledníky, kterým věnovala věcné ceny.
Šest set králů se pomalu rozcházelo, mno-
zí z nich však využili možnosti  požádat
o autogram hvězdy večera. Velký zájem byl
zejména o podpis Zdeňka Junáka. A kam
se podepisovali? – Na tříkrálové korunky!
Během koncertu mohli diváci podpořit le-
tošní Tříkrálovou sbírku prostřednictvím
mobilního telefonu. Během televizního
přenosu zaslalo DMS KOLEDA na číslo
87777  celkem 7860 dárců. Děkujeme!

Ivana Jeništová

Koncert pro koledníky v přímém přenosu České televize
Tříkrálový koncert vysílala v neděli 6. ledna 2008  v přímém přenosu Česká televize
na 1. programu spolu s ČRo 1 - Radiožurnálem. Koncert byl věnován všem dárcům
a koledníkům, kteří se letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Tato celonárodní sbírka,
která probíhá už po osmé, složí k podpoře humanitárních a sociálních projektů Cha-
rity Česká republika.

Sportovní den
pro koledníky

Charita v Uherském Hradišti připravila
svým koledníkům jako poděkování Spor-
tovní den. Na Zimním stadionu v Uher-
ském Hradišti byl pro koledníky připraven
program – v části stadionu bruslení, část
druhá byla vyhrazena pro  hry a soutěže
o ceny.
V Uherském Hradišti, jako každý rok, jez-
dili Tři králové na koních. „Letos jsme měli
méně koledníků než jiné roky,“ posteskl si
ředitel Charity Jiří Jakeš, „trochu se to od-
razilo i na výsledku sbírky.“ Lidé se však na
koledníky těšili a čekali na ně. „Stalo se, že
pro menší počet skupinek na některá mís-
ta Tři králové nedorazili,“ říká Jiří Jakeš,
„volala nám jedna stařenka, že děti nepři-
šly a ona nemá na dveřích požehnání na
tento rok. Vydali jsme se proto k ní zvlášť,“
dodává ředitel.         Ivana Jeništová

Tříkrálová sbírka bude
i letos sloužit na podporu
charitního díla

Podle staré tradice vždy po Novém roce
vycházejí do ulic měst a obcí naší vlasti
tříkráloví koledníci, které vyslala koledovat
Charita. Nejinak tomu bylo i letos. V obdo-
bí kolem svátku Tří králů, od  4. do 6. led-
na, se v zábřežském děkanátu koledovalo
již podeváté, s tradičním záměrem – pod-
pora charitního díla a pomoc rodinám a li-
dem v nouzi. Konkrétní záměry na využití
prostředků získaných sbírkou budou veřej-
nosti představeny. Část prostředků podpo-
ří rozšíření terénních služeb i do vzdáleněj-
ších částí děkanátu, významný podíl bude
investován na zahraniční humanitární po-
moc – loni celkem 200 tisíc korun, z toho
polovina na řešení humanitární katastro-
fy v súdánském Dárfúru. Stále také sbírá-
me náměty na pomoc jednotlivcům a rodi-
nám v nouzi či těžkých životních situacích.
Hledat příjemce tříkrálového požehnání a
štědré dárce vyrazilo letos celkem 274 sku-
pinek, sestavených zábřežskou Charitou.
Královské skupinky koledovaly v téměř 90
obcích, městech a obecních částech a v je-
jich pokladničkách se shromáždilo úcty-
hodných 1 028 602,50 Kč.
Pokud výtěžek porovnáváme s rokem
2007,  jedná se o nárůst více než 26 tisíc
korun. Tato důvěra veřejnosti nás příjem-
ně překvapila. Nejčastějším platidlem byly
dvacetikoruny, lidé nám jich do pokladni-
ček věnovali celkem 6 209 kusů, pak násle-
dovaly padesátikoruny – 4 843 kusy.
Nejštědřejší dárci (nebo nejšikovnější ko-
ledníci) bydlí v Moravičanech.  Pocházejí
odtud totiž dvě „nejnaditější“ pokladničky:
nejvíce obsahovala letos ta s číslem 135, se
kterou zde koledoval pan Jan Adamec. Jen
velmi těsně byla následována pokladnič-
kou č. 270, se kterou koledovala tříkrálo-
vá skupinka  paní Radky Adamcové. Letoš-
ní nejmladší zábřežské tříkrálové koledni-
ci Aničce Hamplové bylo ve dnech konání
sbírky 8 měsíců. Kromě českých korun
jsme v pokladničkách našli slovenské ko-
runy a eura v kurzovém přepočtu za celkem
412 Kč. Kromě této měny zde byly i neplat-
né korunové mince z let 1959 a 1980, jeden
rakouský schilling, deset norských korun
a rezavý hřebík pro štěstí. Do svébohovské
pokladničky byl přidán i výtěžek tříkrálo-
vého koncertu mužského vokálního kvar-
teta Q VOX, který uspořádal tamní Kruh
přátel hudby.
V celodiecézním srovnání jsme dokázali
hned po Uherském Brodě a Uherském
Hradišti postavit třetí největší počet skupi-
nek.             Jana Skalická
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3. Odkud začít?

TAK TEDY ODKUD?

Přečetl jsem už někdy Evangelia? Jednot-
livé příběhy za sebou? Pokud ne, mohu za-
čít tady – každé je unikátní v něčem jiném.
S katechumeny začínáme většinou číst
Evangelium podle Marka. Toto evangeli-
um má, jako i ostatní biblické spisy, vlast-
ní spád, vlastní myšlenku – a těchto věcí si
člověk ani nemusí všimnout, když čte kni-
hu pouze po krátkých částech. Jeho styl je
prostý, bylo napsáno pro nežidy (tedy i pro
nás) a vyobrazuje Ježíše jako Božího Syna.
Hned na začátku se pak tvrdí, že to, co je
dále zapsáno, je pouhým začátkem radost-
né zprávy o Ježíši Kristu, Synu Božím
(srov. Mk 1,1). Tak nám autor nejstaršího
evangelia ukazuje, že my sami jsme sou-
částí příběhu, který zachycuje.

Podobně lze přečíst i další spisy Nového
zákona. Lze číst Skutky apoštolů – popis
toho, jak Duch Boží vede Ježíšovy učední-
ky – církev – k hlásání evangelia od Jeru-
zaléma až po samý konec země. Podobně
lze číst i listy apoštola Pavla (sám doporu-
čuji čtenářově pozornosti List Filipanům,
který jako by se podobal šňůře navlečených
perel...) a Zjevení Janovo.

A CO STARÝ ZÁKON?

Ve Starém zákoně čtenář, který se prokou-
še pradějinami a příběhy praotců v knize
Genesis a následně pak příběhem o vyve-
dení Izraele z Egypta v knize Exodus, čas-
to ztroskotává na popisech svatyně a dal-
ších příkazů knihy Leviticus. Co tedy s tím
Starým zákonem?
Písmo nás uvádí mj. do vztahu s Bohem.
Zcela unikátním místo v této úloze hrají
žalmy. V těchto modlitbách se jejich auto-
rům leckdy podařilo vyjádřit cosi nevyjád-
řitelného z toho, co se děje v hlubinách na-
šeho nitra a hlubinách Božích. Jednotlivé
žalmy se lze modlit, nacházet mezi nimi ty,
s nimiž se dnes mohu v modlitbě ztotožnit
apod. Krátké slovo na den pro nás mohou
představovat i jednotlivé výroky v knize

ROK BIBLE

Přísloví nebo určité pasáže jednotlivých
proroků. A ještě jeden návod nalezneme
v další kapitole.

KONTINUÁLNÍ ČETBA

Některým lidem pomáhá, mohou-li si udě-
lat plán. Pro pravidelnou četbu Písma se
leckdy osvědčují rozpisy postupné, tzv.
kontinuální četby. Ty obsahují na každý
den předepsanou jednu nebo dvě kapitoly
z Písma a celé Písmo se tak za rok nebo za
dva přečte. Některé z těchto pomůcek po-
čítají již dopředu s volnými dny na ohléd-
nutí se za přečtenými úryvky nebo jako na
„rezervu“, když si někdy čas nenajdeme.
Velmi dobrým plánem kontinuální četby je
„skládačka“ Světlem pro mé nohy je tvé Slo-
vo od Angela Scarana (vydalo nakladatel-
ství Paulínky). A pro technicky zdatnější
nebude problém si podobný rozpis vytisk-
nout z internetu, anebo si jej přímo stáh-
nout do svého elektronického diáře.

KOMENTÁŘE

Ještě bych se rád vrátil k pomocníkům při
četbě Písma, o nichž jsme mluvili v posled-
ním čísle. Zevrubnější pomoc nabízejí bib-
lické komentáře k jednotlivým biblickým
knihám. Takový komentář mi může pomo-
ci najít smysl toho, co autor spisu zamýš-
lel, co se snažil čtenářům sdělit, čím se
snažil čtenáře povzbudit, na jaké nešvary
upozorňoval apod. Kultura vyvoleného ná-
roda je také odlišná od naší a významy ně-
kterých obrazů či slov nám mohou být
neznámé.
V češtině je k dispozici velmi přístupná

řada Malý stuttgartský komentář, která
v jednotlivých svazečcích pojednává
všechny spisy Nového zákona. Není nutné
mít doma všechny, ale třeba jen na ty kni-
hy či listy, které mne nejvíce oslovují, nebo
na evangelia. V současné době se připra-
vují i jednotlivé svazky řady Sacra pagina,
to je však řada velmi zevrubných komen-
tářů, které nejsou pro první čtení nejvhod-
nější. Ke Starému zákonu pak existují pě-
tidílné Výklady ke Starému zákonu, které
jsou sice daleko stručnější, přesto nám
však mohou nabídnout nový vhled do těch-
to prastarých spisů, které zachycují zkuše-
nost Božího lidu s Hospodinem. Výběr je
veliký – nenechme se ale přes horu knih
a komentářů obrat o samotnou četbu Pís-
ma, při níž se můžeme setkávat s hlasem
našeho Pána.          David Vopřada
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Milí čtenáři OLDINu,
je mojí milou radostí pozdravit vás všech-
ny z tohoto místa i v novém roce 2008. Ten-
tokrát vám, kromě několika málo řádků ze
semináře, přináším i pohled do řad bohos-
lovců, které jsem oslovil se dvěma otázka-
mi ohledně Vánoc.
Máme za sebou vánoční svátky, které jsou
pro bohoslovce vždy vítanou přestávkou
v rytmu formace. Předchází jim sice inten-
zivní období příprav mikulášské besídky
(tu jsme letos myslím opět úspěšně zvlád-
li) a zápočtový týden na fakultě, ale o to
větší je pak radost z těch několika volných
dnů doma. Ona radost je většinou „ve
vzduchu“ už i při tradičním Adventním
večeru, který jsme s našimi biskupy, před-
stavenými, vyučujícími a zaměstnanci se-
mináře mohli prožít krátce před odjezdem
domů. Osobně mě na těchto akcích vždy
mile překvapí množství darů a talentů (hu-
dební, pěvecké), kterými je řada spolubra-

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Člověk nemůže žít bez lásky
Básník Josef Kořenek vydal novou knížku básní s názvem Rozpůlený hurikán (SURSUM
Tišnov, 2007). Hurikán ve vlastním slova smyslu je ničivý cyklon, který se vyskytuje dale-
ko od nás – v Západní Indii. Autor tohoto výrazu použil přeneseně k označení spousty

„informací, událostí a možností“, které se
na nás ze všech stran hrnou a ohrožují nás.
Aniž si to mnozí lidé uvědomují, jsou vysta-
veni nebezpečí mnohem většímu než je ja-
kákoliv přírodní katastrofa, protože to, co
pustoší lidskost, přichází líbivě, s falešným
úsměvem a chce lstivě vniknout do srdce.
Úděsné na tom také je, že „jsme sami tvůr-
ci /divokého hurikánu / naplánovaných
omylů“, jak čteme v básni Sami. Důsled-
kem pak je smutek osamocení: „otrlí /uza-
vření slunci lásky/ budujeme další vrata /
a zamykáme“ (Další vrata).
Lze se tomu bránit? Je možné zachránit dar
života? Odpověď na tuto palčivou otázku
najdeme naznačenu už v titulu sbírky.
Rozpůlit, oslabit a zničit hurikán zla může-
me jen jedním způsobem: láskou, tou
skromnou, obětující se, zdánlivě bezbran-
nou, a přesto vítězící. Dosvědčuje to příběh
o muži, který před dvěma tisíci lety vstoupil
do našeho světa, aby nám ukázal velikost
a moc pravdy, lásky a krásy. Svět mu za to

připravil trýznivou smrt na kříži, avšak ten ubitý a pokořený nakonec přemohl zlo světa
i smrti a každému z nás otevřel výhled do věčnosti. Nenábožensky je to vyjádřeno hned
na začátku knížky slovy A. de Saint-Exupéryho: „Člověk přece nemůže žít bez básní, bez
barev, bez lásky.“ Tato myšlenka se pak v různých obměnách objevuje víckrát, nejvýraz-
něji snad v básni Mezi dny a roky: „pomoci mohou / andělé všedních dnů / co opatrují
světu / lásku“.
Poselství této básnické sbírky, které navazuje na sbírky minulé, je možno vyjádřit jedním
veršem z úvodní básně: „Nově žít přítomnou láskou.“          Zdeněk Svoboda

Olomouc – Husův sbor
Na konci minulého roku vydala Historic-
ká společnost Starý Velehrad v edici Cír-
kevní památky svoji již 41. publikaci
s neobvyklým názvem Olomouc – Husův
sbor, která mapuje život Církve českoslo-
venské (CČSH)
v Olomouci. Auto-
rem publikace je
ředitel  Státního
okresního archivu
v Olomouci PhDr.
B o hd an Kaňák ,
Ph.D., jenž zároveň
působí jako externí
duchovní při die-
cézní radě CČSH
v Olomouci. Větší-
ho odborníka ke
zpracování dějin i současnosti náboženské
obce CČSH Historická společnost Starý
Velehrad nemohla ani najít.
V první polovině publikace shrnuje její au-
tor historii své církve, druhá část knížky
s názvem Olomoucká diecéze Církve česko-
slovenské husitské v minulosti a dnes je
věnována náboženské obci CČSH v Olo-
mouci. Na závěr je připojen popis Husova
sboru v Olomouci a také filiálního sboru
Prokopa Holého v Olomouci – Černovíru.
Poslední kapitola je věnována obecné cha-
rakteristice bohoslužebného prostoru
v Církvi československé husitské.
Čtyřicetistránková brožura je doplněna té-
měř dvaceti většinou barevnými fotogra-
fiemi.      Josef Pala

Sami
Josef Kořenek

Sami v sobě
často roztrpčeni
čekáním
překrucováním
povinnou nepovinnou přetvářkou
každou chvíli jinak
jsme sami tvůrci
divokého hurikánu
naplánovaných omylů
bez sebemenšího ohledu
uskutečňuje se něco
co jsme možná zaslepeni
ani neplánovali

bez péče nic nelze
láska si vyžaduje něžné zacházení
bez přestání

trů v semináři obdarována.
Brzy po Novém roce se osiřelý seminář
opět zaplnil. V jídelně se objevila řada cuk-
roví a na chodbách nová trička, svetry, úče-
sy a třeba i pyžama. Nejdůležitější je ovšem
ta pohoda, kterou si asi všichni přivážíme
z domu. Po celé následující zkouškové ob-
dobí se ji pak snažíme neztratit.
Tak na nás, prosím, pamatujte v modlitbě,
určitě ji v přicházejícím čase zkoušek bu-
deme hodně potřebovat.
Poprosil jsem také několik bohoslovců, zda
by odpověděli na mé dvě otázky týkající se
Vánoc. Odpovědi si můžete přečíst níže.
Co pro tebe znamenají Vánoce?
Pamatuješ si na nějaký vánoční dárek, kte-
rý tě mimořádným způsobem oslovil, potě-
šil nebo zklamal?             Petr U.
Vánoce jsou pro mě časem klidu, odpočinu-
tí, pohody a radosti v rodinném kruhu, ale
hlavně je připomenutím narození Božího

Syna, který tak ukázal svou lásku a přinesl
radost a spásu celému světu.
Spíše dostávám tradiční dárky (oblečení,
knihy) a sem tam nějakou cennost. Nevzpo-
mínám si, že by mě něco tak překvapilo, že
bych si to pamatoval ještě teď.        Staňa T.
Jsou to pro mě krásné svátky, kdy si připo-
mínáme příchod Božího Syna na zemi, vtě-
lení Božího Slova.
Nejsem na dárky moc náročný, i kdyby pod
stromečkem žádné nebyly, nevadilo by mi to.
Mnohem víc záleží na dobré, příjemné
atmosféře doma v rodině.            Pavel Š.
V prvé řadě se těším na setkání s narozeným
Kristem a druhý rozměr je setkání se svými
nejbližšími.
Velká radost zavládla nad krabicí čerstvě
vyuzeného špeku a také mě potěšily ponož-
ky, každá zabalená zvlášť v papíru.

František S.
Richard Vysloužil

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
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Arcidiecézní setkání katechetů
Srdečně zveme všechny kněze a katechety na II. arcidiecézní setkání, které se
bude konat na Velehradě o víkendu 8. až 10. února. Téma tohoto setkání, jak už
jeho název Slovo Boží v životě a poslání církve napovídá, bude zaměřeno na Bibli,
a to na Bibli v katechetické službě, a na roli Bible v životě katechety.
Tímto tématem nás budou svými přednáškami provázet otec arcibiskup Mons. Jan
Graubner, Mons. ThDr. Josef Šelinga, Ph.D., autor katechetických materiálů pro
děti, mládež i dospělé, a doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., vyučující katechetiku na
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Po přednáškách bude následovat práce ve skupinkách nad danými tématy. Celý ví-
kend bude prolínán společným slavením mší svatých a modlitbami. Setkání začíná
v pátek 8. února v 17 hod. a končí v neděli 10. února ve 13 hod.
Cena pobytu s plnou penzí: dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízení =
640 Kč, jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením = 700 Kč, dvoulůž-
kový pokoj s vlastním sociálním zařízením = 800 Kč, jednolůžkový pokoj s vlastním
sociálním zařízením = 900 Kč. Přihlášky posílejte písemně, telefonicky nebo
e-mailem přímo do poutního domu Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.:
572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz              Martina Orlovská

Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo
Jedná se o útlou publikaci, která své čtenáře uvádí do mod-
litby Lectio divina. Jejím autorem je Enzo Bianchi, zakla-
datel mnišské komunity Bose. V českém překladu knížka
vyšla v roce 2007 v Karmelitánském nakladatelství.
Kniha je rozdělena do tří částí. První je jakýmsi úvodem do
četby Písma, úvodem k Lectio divina. Tato část v sobě zahr-
nuje jak současný přístup k Božímu slovu, tak i kapitolku,
jež se věnuje formaci čitatele k této modlitbě. Ve druhé čás-
ti se popisují jednotlivé kroky této modlitby. Do třetí části
autor zařadit svůj dopis o Lectio divina, ve kterém dává ad-
resátovi konkrétní rady, jimiž jej touto modlitbou krůček po
krůčku doprovází.
Knížka může sloužit jako vynikající pomůcka pro kněze,
katechety a animátory, může být využívána v různých far-
ních společenstvích, biblických hodinách a kroužcích a je také skvělou pomůckou pro
všechny, kteří chtějí číst Písmo svaté s užitkem.        Martina Orlovská

Hrdinové Bible – Černý Jidáš
Černý Jidáš, obdoba Černého Petra, je určena pro nejmladší členy rodiny, kteří tímto způ-
sobem mohou poznávat různé biblické postavy. Hra je určena pro dva až pět hráčů a může
sloužit také jako pomůcka pro rodiče, kteří chtějí své děti seznámit se základními příbě-

hy Bible, nebo
také pro kateche-
tickou práci v ma-
teřských školách.
Karetní soubor je
doplněn malým
barevným lepore-
lem s různými
m yšl enkam i a
texty z Písma.
Hra stojí 49 Kč
a seženete ji i na
internetu, např.
na stránkách:
www.paulinky.cz

Martina
Orlovská

Četba Bible v rodině
Vážení rodiče!
Tato příručka vznikla jako pastorační po-
můcka pro Rok Bible v královéhradecké di-
ecézi. Je určena pro rodiny a společenství
s dětmi. Jejím hlavním cílem je pomoci za-
milovat si Pís-
mo svaté a
p r a v i d e l n ě
z něj čerpat
inspiraci pro
s vů j  ž i v o t .
Te x t y j s o u
psány tako-
vým  způso-
bem, aby čle-
n y  r o d i n y
( s p o l e če n -
ství) pobavily,
seznámily s biblickým příběhem, a také jim
pomohly hlouběji do tohoto příběhu pro-
niknout. Jsou koncipovány tak, aby se s
nimi dalo pracovat s malými i většími dět-
mi i s dětmi staršího školního věku. Příruč-
ka se skládá z 12 kapitol, kdy každá z nich
je určena pro jeden měsíc. Kapitoly nesou
názvy různých hodnot (důvěra, radost,
odpuštění...), které nějak souvisí
s probíhajícím liturgickým obdobím. Kaž-
dá z kapitol se skládá z částí A, B, C, D.

V části A jsme seznámeni s novozákonním
příběhem. Znalost tohoto příběhu je pro-
hloubena následujícími otázkami a dopl-
něna různými zajímavostmi. Část B má
pomoci k lepšímu poznání Boha Otce,
Syna i Duch Svatého. Část C pak převádí
probraný příběh a danou hodnotu do sou-
vislosti s našimi každodenními zkušenost-
mi. V části D posilujeme svou naději na
spásu společným upevněním probírané
hodnoty, můžeme si také přečíst starozá-
konní příběh vztahující se k tématu.
Nejmenší děti si mohou během tohoto se-
tkání vymalovat obrázek nacházející se na
konci každé kapitoly. Na závěr pak může-
me společně nebo každý zvlášť vyhodnotit,
jestli mi toto setkání něco přineslo, co jsem
v něm objevil o sobě a co o Bohu.

Martina Orlovská
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Bible a my
Okresní kolo soutěže Bible a my proběhlo
22. listopadu 2007 v prostorách  Domu
dětí a mládeže v Hranicích. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích. Biblická témata pro
školní rok 2007/2008 byla: Narození Ježí-
še, Samson, Jákob, Apoštol Jan (Janovo
evangelium; 1., 2. a 3. list Janův).
Do 35 minut všech 80 soutěžících odpově-
dělo na 22 otázek. Při občerstvení, soutě-
žích a zpěvu všichni čekali na výsledky.
Rozhodovala o nich odborná porota z řad
katechetů a duchovních. Za přítomnosti
P. Jiřího Doležela, děkana hranického dě-
kanátu, došlo k vyhodnocení soutěžících.
Díky štědrým sponzorům byli všichni od-
měněni.
Výsledky:
I. kategorie (1. – 5. ročník) – Marie Kaňov-
ská, ZŠ Šromotovo, Eliška Cíchová, ZŠ
Všechovice, Václav Center, ZŠ Dolní Újezd
II. kategorie (6. a 7. ročník) – Jakub Assem,
Gymnázium Lipník, Lucie Dostalíková,
ZŠ Bělotín, Alžběta Vaculová, ZŠ Bělotín
III. kategorie (8. a 9. ročník) – Lenka
Papežíková, ZŠ Všechovice, Ivana Dosta-
líková, ZŠ Bělotín, Radka Těšíková, ZŠ
Struhlovsko
IV. kategorie (15 – 19let) – Ludmila
Malátková, Gymnázium Hranice, David
Horák, Gymnázium Lipník nad Bečvou,
Alena Lukačková, Gymnázium Lipník nad
Bečvou
Do regionálního kola soutěže Bible a my,
které se uskuteční 14. února v Olomouci,
postupují první dva z každé kategorie za
daný okres. Přejeme postupujícím  hodně
odvahy a úspěchů! Marcela Brázdová

Postní doba 2008
Pro letošní postní dobu jsme pro děti připravili postní cestu. Skládá se z několika
částí. První je úvodní dopis pro děti a jejich rodiče, ve kterém jsou popsaná pravidla
průběhu. Stěžejní část tvoří list, na němž
je nakreslena postní cesta. Ta je rozděle-
na na políčka, kdy je určeno jedno políč-
ko pro jeden den.
V dopise mají děti napsány čtyři formy
skutků, o které se budou snažit (společná
modlitba s rodiči, účast na mši svaté nebo
křížové cestě, dobrý skutek, sebezápor).
Každý dobrý skutek má svoji barvu, děti,
podle toho, který dobrý skutek se jim po-
daří vykonat, si políčko vymalují. Kolem
této cesty jsou větší prázdná políčka, urče-
né pro nalepení obrázků, které děti budou
dostávat při nedělní či dětské bohoslužbě
během týdne nebo také na schůzkách na
faře. Tyto obrázky si děti také mohou vy-
malovat. Na konci postní doby či začátku
Velikonoc děti své „Postní cesty“ přinesou
do kostela a mohou zde z nich vytvořit
výstavku.
Tyto postní cesty i s dopisem a podklady
pro katechezi najdete ke stažení na našich
internetových stránkách. Tuto aktivitu
nám dala k dispozici farnost Otrokovice a
naše katechetické centrum ji upravilo pro
potřeby arcidiecéze.   Martina Orlovská

Důležitý aspekt při výchově představuje
autorita. Ta je přímo nezbytná. Avšak
v dnešní moderní demokratické době čas-
to opomíjena. Dítě potřebuje znát hranice
svého jednání a právě rodičovská autorita
mu je má stanovit. Někteří rodiče se však
bojí, aby své dítě neutiskovali, proto je ra-
ději  rozmazlují, jiní zase mají malé sebe-
vědomí a mají strach, aby něco nepokazili.
Dítě pak reaguje tím, že neposlouchá.
Co dělat pro to, aby dítě poslouchalo?
Především je nutné, aby se rodiče domlu-
vili a měli na dítě stejné nároky. Ty je dál
třeba vysvětlovat, nacházet slova, kterým
děti rozumějí, převádět své požadavky do

jejich chápání. Varujme se toho vychová-
vat donucováním. Dítě se učí poslouchat
zákazy v období mezi 8. měsíce a 2. rokem.
V tomto věku by mělo zažít důrazné ne.
Zákaz pro ně neznamená to co zákaz pro
dospělého, který jej chápe jako potírání
jeho osobní svobody. Pro děti zákazy před-
stavují ochranu před nebezpečím, které
ony samy neznají. Když dítě neposlechne,
musí následovat trest. Pouhé vysvětlování
občas nestačí. Pokud dítě kouše, ať je mat-
ka kousne také. Pochopí tak vážnost činu.
Tresty by měly být voleny inteligentně a při-
měřeně (nechat uklidit, zaplatit, splnit ně-
jaký úkol v zájmu rodiny), bez ponižování
a beze svědků. Tělesné tresty nejsou řeše-
ní, ale rychlý pohlavek je lepší než žádná
reakce. Svou roli při výchově hraje  také
osobní příklad. Slova, po kterých nenásle-
duje skutek, vedou k psychologické hlu-
chotě dítěte. Slova a skutky se musí

doplňovat. Proto i příklad je třeba patřičně
okomentovat. Jinak jej dítě nenásleduje
a stává se pouze pasivním pozorovatelem.
Další věcí, na kterou bychom neměli zapo-
menout, je naučit naše děti slušnosti
a zdvořilosti, ale také brát zřetel na druhé-
ho, pohotově nabídnout pomoc tomu, kdo
ji potřebuje. Pokud je takovéto chování dí-
těti vštípeno před dospíváním, stává se to
pro ně reflexem.
O dané problematice se více dozvíte
v těchto knihách: Patrik Delaroche:
Rodiče, nebojte se říkat NE, Portál 2000,
a Jiřina Prekopová: Malý tyran, Portál
2000.
Zpracováno podle knihy Patricka Delaro-
cheho Rodiče, nebojte se říkat NE

Martina Orlovská

Máme naše děti trestat?
Pohledu na děti, skotačící  a hrající si během mše svaté, jsme dnes již zcela uvykli.
Při svém láskyplném pohledu na ně bychom si měli uvědomit, že mezi jeden z úkolů
rodiny patří také děti dobře vychovat a tím je připravit na jejich budoucí život ve
společnosti.

Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete
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Nový duchovní správce malenovické far-
nosti P. Waldemar Grieger pozval vzácné
hosty, jednak kněze, kteří ve farnosti
v minulých letech působili, kněze, kteří
z farnosti pocházejí, a kněze, kteří ho, jak
sám řekl, nějakým způsobem v minulosti
oslovili. Celkem přijalo pozvání 14 hostů.
Nejblíže to měli do Malenovic hosté ze Zlí-
na, nejdále Mons. Jan Machač z Prahy.
Do poutních slavností byla zapojena i ved-
lejší farnost Lhota, kterou spravuje též otec
Waldemar. Program byl velmi pestrý.
Každý den byly slouženy minimálně dvě
mše svaté a každý z hostujících kněží měl
promluvu na téma, které si vybral.
Na programu pouti byly též doprovodné
akce, jako soutěž pro děti a mládež ze zna-
lostí Skutků apoštolů, ministrantské tur-
naje ve florbale a fotbale, kterých se zúčast-
nilo až sedm družstev z různých farností.
Na faře se promítaly filmy. Pro dospělé film
„Jdi za světlem“, pro děti „Sv. Mikuláš.
Příběh a život“. Protože oslava svátku
sv. Mikuláše je spojena s rozdáváním dár-
ků dětem, přišel tento mecenáš ve středu

Z několika desítek vánočních a novoročních přání, která jsme dostali do redakce, vybírá-
me část dopisu, který nám poslaly sestry klarisky – kapucínky ze Šternberku.

S vděčností chválíme Pána za uplynulý rok, za všechny mi-
losti, dary a setkání, které našemu společenství připra-
vil. Těší nás, že i náš společný život s Pánem pod jednou
střechou je včleněn do života místní církve a podílí se na
jejím poslání.
Radovaly jsme se proto ze setkání s otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem, s otcem biskupem Josefem Hrdlič-
kou a s otcem biskupem Jiřím Paďourem, s nímž jsme pro-
žily týdenní exercicie. Děkujeme za všechny kněze, kteří
nám věnovali svůj vzácný čas, za přednášky otce Ambro-
se, SJ, Altrichtera, SJ, Kohuta,OCD, za naše bratry ka-
pucíny a jejich všestrannou péči o nás. V březnu u nás
provedl otec provinciál J. Timko kanonickou vizitaci. Po
dvouleté přestávce byl znovu obsazen byt pro kněze a na-
ším duchovním správcem se stal otec Augustin Šváček,
OFMCap. Rychle se zapojil do pastorace a je tak stálým

povzbuzením nejen pro naše společenství, ale i pro věřící ve farnosti…
Všem, kteří nám pomáháte modlitbou, obětí, pomocí hmotnou i materiální srdečné Pán
Bůh zaplať! Pamatujeme na vás v modlitbách a těšíme se z vašeho přátelství a lásky k nám.

HLASY A OHLASY
Poutní slavnosti ve Zlíně-Malenovicích

Kromě celocírkevních svátků a slavností má každá farnost svoje vlastní velké a vý-
znamné dny. Jsou to především dny, kdy byly jejich kostely slavnostně posvěceny,
a svátky patronů těchto kostelů. Ve Zlíně-Malenovicích je tímto patronem sv. Miku-
láš. Na začátku loňského prosince se v naší farnosti konaly poutní slavnosti.
Týdenní program byl vyplněn bohatým duchovním, kulturním a společenským pro-
gramem.

Ze života farnosti
Žeranovice

Farníci obce Žeranovice uspořádali
v polovině loňského prosince charitativní
akci na pomoc indickým dětem postiže-
ných leprou a tuberkulózou v podobě vá-
nočního jarmarku. Ušlechtilou myšlenku
paní Jany Žižlavské se podařilo realizovat.
Jarmarku se zúčastnili rovněž farníci ze
sousedních obcí Rackové a Horního Lapa-
če patřících do žeranovické farnosti. Výtě-
žek z prodeje a vstupného mohl být odeslán
jako celek, protože výstavní prostory a zá-
zemí poskytla bezplatně Obec Žeranovice.
Na konto Likvidace lepry bylo odesláno
celkem 18 167 Kč. V neposlední řadě patří
velké poděkování všem návštěvníkům, kte-
ří nic nekupovali, jen tak si potěšili oči
a přispěli finanční částkou do pokladnič-
ky určené na pomoc likvidace lepry. Část-
ky poskytnuté vlastně v milodarech  byly
mnohdy velmi zajímavé.
Žeranovická farnost je společensky dlou-
hodobě velmi aktivní. V loňském roce pro-
běhl již desátý jubilejní církevní Silvestr.
Ve farnosti probíhá svěcení adventních
věnců, příležitostné (vánoční, velikonoční)
koncerty,  tříkrálová sbírka apod.
Je třeba vyzvednout náš unikátní betlém,
který zabírá celou jednu stranu chrámové
lodi kostela sv. Vavřince. Je vyroben podle
dobové skutečné fotografe bývalého kostel-
níka, který navštívil Svatou zemi v roce
1910.        Ing. Antonín Vyňuchal

Žeranovice

Z VAŠICH DOPISŮ

večer do kostela v Malenovicích a ve čtvr-
tek do Lhoty. Děti potěšil nejen slovem, ale
též balíčkem dobrot.  Po celý týden bylo
také možno přispět finančním darem do
pokladničky pro hospic Hvězda v Maleno-
vicích.
Během slavností se malenovická fara pro-
měnila v opravdový poutní dům. Po boho-
službách se zde konala neformální setkání
hostů slavností s farníky. Pro všechny bylo
vždy připraveno občerstvení, pro hosta
malý dárek.
Letošní poutní slavnosti měly tedy jak du-
chovní, tak společenský rozměr. Lidé se
mohli setkat s kněžími, kteří zde v minu-
losti působili, připomenout si kněze pochá-
zející z farnosti a poznat nové. Oprášily se
pěkné vzpomínky, obnovila se dávná přá-
telství a byla příležitost vytvořit krásné spo-
lečenství nejen u obětního stolu, ale i na
faře při společné snídani nebo večeři.
Program poutních slavností nabízel lidem
v tomto týdnu možnost intenzivněji proží-
vat a posilovat svoji víru. K tomu je povzbu-
zovala slova hostů při promluvách
a upřímná společná modlitba.

Marie Tormová, Eva Popelková
Zlín-Malenovice
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Pozvánky na několik akcí
Moravskoslezské
křesťanské akademie
Olomouc

• Úterý 26. února, 17 hod. – JUDr. Václav
Valeš (Právnická fakulta ZU Plzeň)
– K současným vztahům mezi státem
a církvemi

• Úterý 11. března, 17 hod. – PhDr. Pavel
Žáček, Ph.D., ředitel odboru archiv bez-
pečnostních složek MV ČR – Státní bez-
pečnost proti církvi

• Úterý 15. dubna, 17 hod. – ThDr. Pavel
Helan, Th.D. (Husitská teologická fakulta
UK Praha) – Duce a kacíř, přednáška au-
tora stejnojmenné knihy o reflexi Husa u
Mussoliniho

• Úterý 13. května, 17 hod. – Deník ven-
kovského faráře (1951), francouzský film
s českými titulky, 110 min., režie: Robert
Bresson, úvodní komentář: doc. PhDr.
Vladimír Suchánek, Ph.D. (Filozofická fa-
kulta UP Olomouc)

Všechny přednášky i filmová projekce se
konají ve spolupráci s Muzeem umění
v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, Vác-
lavské náměstí 3 (sál Mozarteum).
Bližší informace podá: PhDr. Roman
Z ao r al,  t el . :  721 547 890,  e- m ai l :
zaoral@post.cz, http://www.mska.biz

Duchovní cvičení
v Českém Těšíně 

ČT 28. 2. až NE 2. 3. Postní víkendová du-
chovní obnova pro všechny – vede
P. P. Havlíček, SJ

ÚT 4. 3. až  NE 9. 3.  Postní duchovní ob-
nova pro všechny – vede P. P. Havlí-
ček, SJ

ČT 3. 4. – NE 6. 4.   Víkendová duchovní
o b no v a p r o  v še c hn y –  v e d e
P. P. Koudelka, S J

NE 20. 4. až SO 26. 4. Duchovní cvičení -
II. týden – Poznat, milovat a násle-
dovat Ježíše Krista – vede P. F. Líz-
na, SJ

NE 25. 5. až SO 31. 5. Duchovní cvičení
pro všechny – vede P. J. Adamík, SJ

ČT 5. 6. až NE 8. 6. Víkendová duchovní
o b n o v a  p r o  v š e c h n y  –  v e d e
P. J. Adamík, SJ

Podrobnější informace na adrese: Exercič-
ní dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Čes-
ký Těšín, tel. 558 761 429, 737 930 713,
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

Duchovní obnovy na
Karmelu na rok 2008

Pro děvčata  od  14  do 18 let
1. 3. Strach  (Lk 9,24)

17. 5. Maria naše  sestra (Lk 1,39-56)
Pro děvčata od 18 do 30 let

16. 2. Hněv (Mt 5, 42-44)
19. 4. Nenávist  (Mt 5,22)
21. 6. Žít pro druhé (Řím 14,7)

Prosíme vezměte si s sebou: především ote-
vřené srdce, Písmo svaté, osobní věci.
Děvčata, která mají zájem, prosíme o tele-
fonické či písemné zkontaktování na adre-
su: Klášter Sester karmelitánek Institut
Naší Paní z Karmelu, Mariánské nám. 56,
76314 Zlín-Štípa, tel.: 577 914 262, e-mail:
karmel@volny.cz

Duchovní cvičení na
Velehradě v roce 2008

29. 2. až 2. 3. – Duchovní cvičení pro členy
a příznivce Matice svatoantonínské
– Mons. J. Graubner

13. 3. až 16. 3. – Postní duchovní obnova
– P. F. Petrík

28. 3. až 30. 3. – Víkend pro seniory (cent-
rum pro rodinu) – P. S. Peroutka, SJ

3. 4. až 6. 4. – Duchovní cvičení pro členy
a příznivce Matice velehradské
– P. P. Ambros, SJ

11. 4. až13. 4. – Rekolekce pro katechety
– Mons. P. Posád

15. 4. až 19. 4. – Duchovní obnova pro pra-
covníky charit – Mons. J. Šich

23. 4. až 27. 4. – Duchovní cvičení pro
všechny – P. S. Peroutka, SJ

7. 5. až 10. 5. – Duchovní cvičení pro všech-
ny – P. M. Kabrda, SDB

13. 5. až17. 5. – Exercicie s Pannou Marií
– P. J. Hladiš, SJ

18. 5. až 22. 5. – Duchovní cvičení pro ako-
lyty a pastorační asistenty – P. P. Am-
bros, SJ

1. 6. až 5. 6. – Duchovní cvičení pro všech-
ny – P. J. Čupr, SJ

5. 6. až 8. 6. – Duchovní cvičení pro man-
žele – P. F. Petrík

27. 6. až 29. 6. – Duchovní cvičení formou
večeřadla – P. Š.M. Filip, OP

11. 7. až 14. 7. – Příprava na manželství
(snoubenci) – P. P. Šustáček

20. 7. až 24. 7. – Duchovní cvičení pro
manžele – Mons. A. Opatrný

24. 7. až 27. 7. – Duchovní cvičení pro lé-
kaře a zdravotníky – Mons. A. Opa-
trný

B l i ž š í  i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a
www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskoka-
tolická duchovní správa Stojanov, Salaš-
ská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420,
572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Lidská sexualita:
podstata a význam

Sexuální etika katolické církve patří mezi
témata považována za kontroverzní. Stu-
denti Univerzity Palackého v Olomouci
mají právě příležitost seznámit se s vyjád-
řeními papežů 20. století i s poznatky sou-
časné sexuologie na semináři, který
v letním semestru 2008 proběhne na Cyri-
lometodějské teologické fakultě Univerzi-
ty Palackého v Olomouci.
Výuka se uskuteční blokovým způsobem
v termínu dohodnutém podle časových
možností přihlášených studentů. Absolvo-
vání semináře je hodnoceno čtyřmi kredi-
ty. Podrobnější informace lze získat
na elektronické adrese bioetika@volny.cz
V rámci semináře bude studentům poskyt-
nuta možnost osvojit si zásady moderních
metod přirozeného plánování rodičovství.

Přehled poutních
slavností na Svatém
Hostýně v roce 2008

NE 16. 3. Svatojosefská soukromá pouť
mužů

NE 27. 4. Valná hromada Matice svato-
hostýnské
Pouť klubu křesťanských žen

SO 3. 5. Patnáctá hasičská pouť
NE 4. 5. Pouť Radia Proglas
PO 12. 5. Osmá pouť píšících křesťanů
NE 18. 5. Šestá pouť včelařů
SO 24. 5. Eucharistický průvod z Bys-

třice pod Hostýnem na Svatý
Hostýn

PÁ 30. 5. Pouť členů Apoštolátu modlit-
by

NE 8. 6. Pouť Sdružení žáků a žákyň
Dona Boska
Šestá pouť podnikatelů

SO 28. 6. Dět ská po u ť  na z ačátk u
prázdnin

SO 12. 7. Pouť obce Slavkov
NE 17. 8. Hlavní pouť
NE 24. 8. Tradiční orelská pouť
SO 30. 8.  Arcidiecézní pouť rodin a dět-

ská pouť na konci prázdnin
SO 6. 9. Šestnáctá muklovská pouť
NE 14. 9. Pouť členů Matice svatohos-

týnské
PÁ 19. 9. Pr vní den františkánské

pouti
SO 20. 9. Druhý den františkánské

pouti
NE 5. 10. Růžencová pouť
SO 11. 10. První den dušičkové pouti
NE 12. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 18. 10. Desátá svatohubertská pouť
ST 31. 12. Děkovná bohoslužba na kon-

ci roku
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ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Wurmova 9
Pošt. schr. 193
771 01 OLOMOUC

Placeno převodem 706 037

ÚNOR  2008

Uzavřeno k 24. 1. 2008
Změna programu vyhrazena

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

2. 2. sobota
10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář

– mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Šternberk  – Hromniční pouť matek

• biskup Josef
3. 2. neděle

17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

4. 2. pondělí
Svatý Hostýn  – mše svatá a zasedání vedení

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci • arcibiskup Jan

5. 2. úterý
16.00 hod. • Hranice – evangelický sbor – bohoslužba-

vyslání vojenského kaplana • arcibiskup Jan
6. 2. středa

18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa
• arcibiskup Jan a biskup Josef

8. 2. pátek
17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a přednáška

pro Diecézní setkání katechetů • arcibiskup Jan
9. 2. sobota

10.00 hod. • Valašské Meziříčí – mše svatá a slovo pro
trvalé jáhny • biskup Josef

12. 2. úterý
9.30 hod. • Hovězí – konference kněží děkanátu Vsetín

• arcibiskup Jan

14. 2. čtvrtek
9.00 hod. • Uherský Brod – konference kněží děkanátu

Uherský Brod • biskup Josef
10.00 hod. • Sandomierz (Polsko)  – mše svatá a

konference o sv. Cyrilu a Metodějovi • arcibiskup Jan
16. 2. sobota

10.30 hod. • Praha – Svatý Kliment – děkovná mše svatá
za 60 let života biskupa Ladislava Hučka • arcibiskup
Jan

17. 2. neděle
10.00 hod. • Velehrad – Zimní pouť – výročí úmrtí

sv. Cyrila • arcibiskup Jan
17. 2. neděle až 23. 2. sobota

Vranov u Brna – exercicie biskupů • arcibiskup Jan
a biskup Josef

21. 2. čtvrtek
9.00 hod. • Kroměříž – konference kněží děkanátu

Kroměříž • biskup Josef
22. 2. pátek až 23. 2. sobota

20.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– duchovní obnova pro bohoslovce • biskup Josef

29. 2. pátek až 2.3. neděle
Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Matice

svatoantonínské • arcibiskup Jan
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