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Úmysl všeobecný
Aby byla chápána důležitost odpuštění a smíření
mezi lidmi a národy a aby církev svým svědectvím
šířila Kristovu lásku.
Úmysl misijní
Aby křesťané pronásledovaní pro evangelium posí-
leni Duchem Svatým odvážně a otevřeně svědčili
Božímu slovu.
Úmysl národní
Aby úsilí těch, kteří pracují na poli, požehnal Bůh také příhodným počasím.

VELIKONOČNÍ PASTÝŘSKÝ LIST

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Drazí bratři a sestry,
Velikonoce jsou pro nás vždy příležitostí
k oživení a posílení naší víry i k rozvoji círk-
ve, když nejen prosíme o to, abychom hlou-
běji chápali náš křest, jímž jsme obmyti od
hříchu a zrozeni k novému životu pro zá-
sluhy Kristova kříže, ale když také skuteč-
ně začneme nově žít. Jak? Podívejme se na
prvotní církev v Jeruzalémě, jak vznikala a
rostla.
Zmrtvýchvstalý se ukáže a dá poznat mno-
ha učedníkům. Ti získávají vnitřní jistotu
o správnosti své cesty. Když odejde Ježíš do
nebe, aby nám poslal svého Ducha a v nebi
pro nás připravil místo, jsou učedníci po-
hromadě a modlí se. Tehdy je naplní Duch
Svatý a oni hned začínají vydávat působi-
vé svědectví. Zvědavý zástup se ptá, co se
to děje. Petr – ten, který se ještě před dvě-
ma měsíci bál k zatčenému Ježíši přiznat
– odvážně vysvětluje, že to Ježíš, kterého
zástupy nepoznaly a nepřijaly jako mesiá-
še, a rukama bezbožníků ho nechaly ukři-
žovat, vstal z mrtvých, odešel do nebe a
nyní jim poslal Svatého Ducha. Petr se hlá-
sí jako svědek Kristova vzkříšení. A lidé ho
nekamenují. Ba ptají se: co máme dělat,
abychom to napravili? Petr jim otevřeně
řekne: Uvěřte v Ježíše a dejte se v jeho jmé-
nu pokřtít. Tisíce žádají křest.
Petr nejen vydává svědectví o Zmrtvých-
vstalém, ale v Ježíšově jménu i uzdravuje
nemocné. Bůh v něm působí. Uzdravení
způsobí rozruch. Apoštolové skončí před
veleradou, kde odvážně svědčí, že v nikom
jiném není spásy, než v Ježíši z Nazareta.
Dostanou zákaz o Kristu mluvit, ale oni
pokračují. Ve společenství se modlí a do-
stávají novou sílu Ducha Svatého, aby dál
kázali. Znovu stojí před veleradou a na
svou obranu mají jediný důvod: Více se slu-
ší poslouchat Boha, než lidi. Je přece ne-
možné, abychom nemluvili o tom, co jsme
viděli a slyšeli. Jsou za trest zbičováni. Oni
se však radují z toho, že mohli pro Ježíše
trpět.
Členové velerady uznali některé jejich ar-
gumenty, vždyť všem známý nemocný, je-
hož apoštolové uzdravili, stojí před nimi
zdravý. To nejde popřít. Neuvěřili však je-
jich svědectví. Uvěřili ale jiní a společen-
ství rostlo nejen co do počtu, ale i co do krá-
sy. Měli mezi sebou lásku Ducha Svatého,
dovedli se o všechno dělit. Svůj majetek
dávali do společného. Nebylo mezi nimi
strádajících. A přicházeli stále noví a noví.
Chceme-li zažít i dnes velikonoční obnovu
křesťanské víry a oživení společenství círk-
ve, je třeba stejných kroků:
• Modlit se ve společenství, v rodině, ve far-
nosti.
• Mít odvahu vydávat svědectví víry. Nebát
se hlásit ke Kristu i v prostředí nevěřícím.
Více poslouchat Boha, než lidi. Jednat tedy
podle Božích přikázání a rad všude,

v soukromí i na veřejnosti, i kdybychom
riskovali, že budeme kritizováni, zesměš-
něni či znevýhodněni.
• Nebát se pro Krista a jeho evangelium i
něco vytrpět. Ba takovou těžkost přijmout
jako vyznamenání. Jako apoštolové děko-
vat Bohu, že jsme pro Ježíšovo jméno mohli
něco vytrpět. Vždyť jde o naši spoluúčast na
Kristově oběti zachraňující svět! Všichni
naše svědectví sice nepřijmou, ale právě
kvůli němu mohou uvěřit jiní.
• Nechat v sobě působit Svatého Ducha,
který je láska. To znamená: milovat všech-
ny a bez ohledu na to, jestli si kdo naši lás-
ku zaslouží. Milovat láskou, která umí od-
pouštět a také se dělit s druhými. Praktic-
ky to taky znamená cítit odpovědnost za
církevní společenství a dát mu k dispozici
nejen něco ze svého majetku, ale i své
schopnosti a svůj čas. Společně pomáhat
potřebným, aby mezi námi nebyl nikdo
v nouzi. Jak působivým znamením by byla

Církev, kdyby každý z nás například daro-
val službě Církvi jednu hodinu týdně!
Pak naše společenství porostle i v dnešní
době a bude přitahovat svou krásou i vita-
litou. Stane se znamením naděje a začát-
kem obnovy evropské společnosti. Proto
přeji každému z vás hluboké prožití veliko-
nočních tajemství a takové setkání se zmr-
tvýchvstalým Pánem, které zasáhne
v hloubi duše a změní náš život jako u apo-
štolů, u Petra či Jana, kteří byli ochotni dát
i život za Ježíše, jako u pochybujícího To-
máše nebo pronásledovatele Šavla,
z něhož se po setkání se Zmrtvýchvstalým
stává apoštol národů Pavel.
Kéž plody těchto Velikonoc se ukáží u kaž-
dého z nás ve společné modlitbě, veřejném
svědectví o Kristově vítězství a v budování
krásného společenství církve ve víře a lás-
ce.
K tomu každému z vás ze srdce žehná

arcibiskup Jan

Vzpomínka na „zapomenutého“ kněze
Před 25 lety – 26. 2. 1983 – zemřel v Římě ve věku 55 let Mons. Jaroslav Sychra, rodák
z Kyjova. Po maturitě (1946) se rozhodl pro kněžství. Nastoupil do olomouckého kněž-
ského semináře, ale po komunistickém puči se rozhodl,
že studovat bude v cizině. Kněžské svěcení přijal
v Lateránské bazilice v Římě o Vánocích 1951. Jako kap-
lan nastoupil v severní Itálii v tridentské diecézi. Později
se stal profesorem v semináři ve Fanu na Jaderském po-
břeží. Zde začalo zlaté období jeho života, zde měl mož-
nost rozvinout naplno své bohaté znalosti a zkušenosti.
Stal se oblíbeným profesorem, který dovedl formovat své
žáky k filozofickému myšlení, zároveň však ukázal, že žije
příkladným kněžským životem. Místní biskup ho požádal,
aby vedl kněžské exercicie. Jistě to byla mimořádná věc
pro cizince. Jedna řeholní kongregace sester ve Fanu si ho
zvolila za svého duchovního vůdce. Přímořské podnebí tomuto knězi však příliš nesvěd-
čilo, musel své profesorské místo vyměnit za jiné ve “zdravějším” prostředí. V roce 1965
zemřel v quiettském semináři spirituál a místní biskup na toto místo povolal právě P. Sych-
ru. A zde se začaly objevovat jeho první zdravotní potíže. Záhy musel odjet do Říma, nej-
dříve na léčení a později pak přijal místo knihovníka pastoračního ústavu Lateránské
univerzity. Ve volném čase studoval, psal, občas přispíval so i českého vysílání Vatikán-
ského rozhlasu. Po těžké operaci však brzy zemřel.             Vladimír Výleta
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6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Bartoloměj Josef Kulhavý, dominikánský kněz žijící
na odpočinku v Uherském Brodě (87. narozeniny)

9. 3. 1933  zemřel v Bruntálu
Norbert Klein, velmistr
řádu Německých rytířů,
v letech 1916 až 1926
brněnský  biskup (75 let)

21. 3. 1942 přijal kněžské svěcení
P. Antonín Kryl, kněz –
důchodce ve farnosti sv.
Michala v Olomouci (66.
výročí kněžského svěcení)

22. 3. 1808 zemřel Václav Matěj
Kramerius, český spi-
s o v a t e l ,  n o v i n ář  a
nakladatel, nejvýznam-
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LIST Z KALENDÁŘE

Olomoucký arcibiskup
Josef Karel Matocha

P. Pavel Zíbal

Křesťanská televize NOE otevřela 28. února ve Zlíně své nové regionální studio. Slav-
nostnímu otevření předcházela mše svatá ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba. Na sním-
ku vpravo: P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe, P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas, a zlín-
ský farář P. Ivan Fišar, který nové studio požehnal.

Došlo po uzávěrce

nější buditel počátku národního
obrození (200 let)

22. 3. 1922 se narodil ve Vnorovech P. Pavel
Zíbal,  který žije na odpočinku
v Domově důchodců v Radkově Lhotě
(86. narozeniny)

23. 3. 1948  jmenoval papež Pius XII.
olomouckým arcibiskupem ThDr. a
PhDr. Josefa Karla Matochu (60 let)

26. 3. 1938 se narodil prof. Petr Piťha,
katolický kněz, bohemista, církevní
historik a pedagog (70. narozeniny)

27. 3. 1948 se narodil v Olešnici Mons. prof.
Ladislav Tichý, Th.D.,  vedoucí
K a t e d r y  b i b l i c k ý c h  věd  n a
Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
(60. narozeniny)         (jpa)

http://www.fineprint.cz
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Nová naučná stezka
v Zábřehu končí
u kapličky

Od začátku letošního roku je veřejnos-
ti přístupná naučná stezka Údolím
Moravské Sázavy, kterou vybudovali
skauti střediska Skalička v Zábřehu.
Stezka návštěvníky seznamuje s geo-
logickými poměry území, s řekou Sá-
zavou a životem v řece a okolí. Posled-
ní šesté zastavení umístěné v cíli stez-
ky je věnováno poutnímu místu, kap-
ličce Panny Marie Sedmibolestné. Zde je zdůrazněn význam křesťanských hodnot pro
vytváření kulturní krajiny. Naučnou stezku požehnal farář a děkan v Zábřehu P. Franti-
šek Eliáš, současně byla také požehnána nová vlajka skautského oddílu Skalák.

František John

Vysvětlení nové sazby
Denní modlitby církve
bez čtení – tzv. laického
Breviáře

Protože se množí dotazy, proč u poslední-
ho vydání Breviáře bylo změněno stránko-
vání, je potřebné podat vysvětlení.
K nové sazbě nás po konzultacích s pově-
řeným zástupcem České liturgické komi-
se, prof. Janem Matějkou, přiměla skuteč-
nost, že od vydání Breviáře v roce 1987
bylo přidáno 23 textů pro památky nově
zařazené do církevního kalendáře.
Zároveň řada stávajících památek českých
světců a světic, ale i jiných světců, byla pře-
sunuta na jiné dny. Například sv. Jan
Nepomuk Neumann, sv. Anežka Česká,
sv. Klement Maria Hofbauer.
Byli jsme si vědomi toho, že při společném
užití vydání Breviáře s původní a novou
sazbou vznikne problém při hlášení stran,
a proto jsme při posledních dvou vydáních
novou sazbu odložili. Ovšem to nebylo
možno dělat stále, protože je žádoucí, aby
současné vydání odpovídalo liturgickému
kalendáři. Kromě toho část předchozích
vydání je používáním tak opotřebena, že
stejně vyžaduje výměnu. Předpokládáme,
že tento nový produkt postupně nahradí
starý a případné nové památky svatých,
které budou schváleny pro slavení liturgie,
budou opět dlouhá léta řešeny formou se-
šitků, dodatků k Breviáři.
Prosím o pochopení všechny, kterým tím-
to řešením bezprostředně vznikl nějaký
problém.  Pavel Lukeš

Karmelitánské nakladatelství Praha

Poděkování
za Tříkrálovou sbírku

Drazí bratři a sestry!
Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podíleli na letošní Tříkrálové sbírce, kně-
žím, všem organizátorům, koledníkům
i dárcům. Jen díky obětavosti tolika lidí se
sbírka rozvíjí jako dobrá tradice, která je
nejen užitečná pro mnoho potřebných, ale
je také svědectvím křesťanské lásky a pří-
ležitostí vydávat svědectví o lásce Boží.
Mám radost, že letos zase stoupl počet ko-
ledníků i výnos sbírky, která v naší arcidie-
cézi činila 17 873 429,20 Kč. Všem upřím-
né Pán Bůh zaplať.           arcibiskup Jan

Tradiční pouť
Rodiny Neposkvrněné

se letos koná na Velehradě v sobotu
31.května. V 10 hod. bude mít promluvu
sestra M. Bernadeta Pánčiová, zakladatel-
ka Rodiny Neposkvrněné, v 10.30 hod. ná-
sleduje pontifikální mše svatá, ve 14 hod.
modlitba rozjímavého růžence a ve 14.30
hod. bude svátostné požehnání.

Zemřel P. Josef Koštuřík
Ve věku 76 let zemřel 21. února v nemoc-
nici na Malém Valu v Kroměříži P. Josef
Koštuřík, dlouholetý farář ve farnosti
Francova Lhota.
Zesnulý kněz pocházel z Petrova u Stráž-
nice, kde se narodil 22. 7. 1931. Kněžské
svěcení přijal 24. 6. 1956 v Litoměřicích.
Jako kaplan působil ve farnosti Bruntál
(1956–1960). Poté působil jako adminis-
trátor ve farnosti Jelení a Mezina (1960
–1969), v Bohuňovicích (1969–1976),
v Ostravě-Zábřehu (1976–1977) a ve far-
nosti Lichnov u Bruntálu (1977–1978).
V letech 1978 až 1981 byl mimo kněžskou
službu. Pak nastoupil jako kaplan do Kr-
nova, odkud přešel v září 1983 jako farář
do farnosti Francova Lhota. Zde působil až
do 1. 7. 2006. Důchod prožíval v Domově
pokojného stáří v Sudoměřicích nad Mo-
ravou.
Pohřben byl na hřbitově ve svém rodišti
26. února. Pohřební obřady za zesnulého
vykonal olomoucký pomocný biskup Josef
Hrdlička. (jpa)

Kroměříž se úspěšně
představuje turistům

Propagační materiály kroměřížské rad-
nice uspěly v šestém ročníku soutěže Náš
kraj 2007. Soutěž každoročně vyhlašuje
vydavatelství C. O. T. media. Soubor 12 tis-
kovin o možnostech vyžití ve městě, nazva-
ný Kroměřížská zastavení, radnice vydala
ve třech jazykových mutacích v celkovém
nákladu 60 000 kusů.   (ps)

Upozornění
na zajímavou knihu

Karmelitánské nakladatelství vydalo v mi-
nulých dnech nový český překlad knihy
papeže Benedikta XVI. Úvod do křesťanství
(Výklad apoštolského vyznání víry), kterou
napsal jako kardinál Joseph Ratzinger.
Ve svém díle se autor pokouší odpovědět na
otázku, co je obsahem a smyslem křesťan-
ské víry. Kniha je vázaná, má 285 stran
a její cena je 347 Kč. Bližší informace:
www.ikarmel.cz   (ps)

Občanská angažovanost v nápravě vztahů církve a státu
V Olomouci se konalo 20. února diskuzní fórum Občanská angažovanost v nápravě
vztahů církve a státu, které uspořádala Společnost pro dialog církve a státu ve spolu-
práci s Mladými křesťanskými demokraty.
Toto diskuzní fórum se konalo při příležitosti 80. výročí uzavření smlouvy Modus viven-
di mezi ČSR a Svatým stolcem a prvního výročí Memoranda za nápravu vztahů státu
a církví. Vystoupili na něm zástupci občanských sdružení, která působí v koordinačním
výboru Memoranda za nápravu vztahu státu a církví v ČR.        (ps)

Tiskové středisko nabízí novou službu – iEncyklopedie.cz
Tiskové středisko ČBK nabízí od konce února čtenářům internetového zpravodaj-
ství novou službu – odkazy na vysvětlení některých náboženských pojmů.
Základní ideou projektu je nabízet správné informace z oblasti náboženství, filozofie
a dalších humanitních oborů. K většině hesel je doplněna i dostupná literatura o tématu
z aktuální nabídky mnoha českých nakladatelů.V textu zpráv se budou objevovat zvýraz-
něny ty pojmy, o kterých se lze dozvědět podrobnější informace. Jako zdroj posloužila
internetová iEncyklopedie.cz     (čbk)
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PETR KÁŇA
Narodil se 21. 5. 1959 v Návojné. Absol-
voval Gymnázium ve Valašských Klobou-
kách. Malovat začal již v základní škole
a v Lidové škole umění ve Valašských Klo-
boukách pod vedením akademického
malíře Lojze Baránka. Pracoval v růz-
ných zaměstnáních a ve volném čase se
při práci se svým otcem vyučil malířské-
mu řemeslu. V září 1989 si založil ma-
lířskou firmu a dál soukromě studoval
pod vedením akademického malíře Fran-
tiška Peňáze a Jaroslava Zápeci. V le-
tech 1991 – 1993 si doplnil studium ve
Škole uměleckých řemesel v Brně se za-
měřením na restaurování a konzervaci
muzejních sbírek. V roce 1997 absolvo-
val Mezinárodní seminář řezbářů a re-
staurátorů církevních památek v rakous-
kém Grazu. V současnosti se věnuje pře-
devším restaurátorské práci a vlastní
výtvarné činnosti včetně řezbářských a
malířských prací. Zabývá se také malo-
váním kostelů (i fasád), má své posuvné
lešení. Bližší informace: kana@volny.cz

Církevní památky jsou promodlené, přichází s nimi
požehnání, říká restaurátor

Vrací poškozeným památkám jejich původní krásu. Tak by se dal jednou větou shr-
nout obsah práce, které se věnuje osmačtyřicetiletý valašský restaurátor Petr Káňa.

V pátek 25. ledna byla v muzeu v Brumo-
vě-Bylnici zahájena výstava, ze které se
může veřejnost seznámit s jeho restaurá-
torskou, ale i ma-
lířskou a řezbář-
skou prací po-
drobněji. Vystavu-
je zde současně se
svým strýcem Sta-
nislavem Káňou,
který ozdobil mu-
zejní sály svými
obrazy z Valašska,
a s bratrem Jose-
fem Káňou. Ten
umístil do expozi-
ce půvabné vlastní
loutkové divadlo.
K práci restaurá-
tora se Petr Káňa
dostal od malování kostelů, kterému se
kdysi věnoval společně se svým umělecky
nadaným otcem Josefem Káňou (1929
–1994). Ve svém bydlišti v Návojné na ji-
hovýchodě zlínského okresu má restaurá-
torský a umělecký ateliér. Pokud si mezi
zakázkami může vybrat, dává přednost
a přibližně z osmdesáti procent se také
skutečně věnuje restaurování církevních
památek nebo navrhování a tvorbě mobi-
liáře pro kostely. Restauruje i sám vytváří
ozdoby, sochy, oltáře, varhanní skříně.
„Jako věřící člověk k těmto předmětům při-
stupuji nejen jako k umělecké a historické
památce, ale vnímám i určité promodlení
těchto věcí... To není obyčejný kus dřeva,“
říká Petr Káňa.
„Cítím v tom i určité požehnání. Lidsky
člověk kolikrát neví z které do které, má
obavu, jestli bude mít práci, a pak přijde
práce, kterou bych ani nečekal, a ze smě-
ru, který bych nečekal. Když si uvědomím,
že restaurovaný předmět visí na místě, kde
se lidé modlí, tak cítím, že je tam kus po-
žehnání. Myslím, že promodlené prostře-
dí spojené s těmito restaurovanými před-
měty z chrámů a kaplí působí i na celou
naši rodinu,“ dodává.
Má čtyři děti, z nichž dva synové studují
teologickou fakultu v Olomouci. Petr je ve
třetím a David v prvním ročníku. Starší syn
Petr se původně věnoval umělecko-řeme-
slnému zpracování dřeva. „Jako já jsem

lásku k této práci zdědil po svém otci, tak
jsem si zpočátku myslel, že ji po mně zdědí
můj syn. Potom odešel do semináře. Víc

než opravovat kostelní památky chce v kos-
telech sloužit lidem jako kněz. Ale tvrdí, že
když se stane knězem, bude si památky
v kostelech restaurovat sám,“ říká Petr
Káňa.
Zúčastnil se už několika výstav. Ta součas-
ná v Brumově, která potrvá ve zdejším
muzeu do konce dubna, je pro něj význam-
ná tím, že se nachází v těsné blízkosti jeho
bydliště a pracoviště. „Tady v Brumově
jsem vděčný za to, že mohu představit svou
práci místním lidem, kterých si vážím,
mezi nimiž žiji a s nimiž se setkávám ve
městě, v hospodě, cestou z kostela,“ vysvět-
luje.
V poslední době pracoval Petr Káňa napří-
klad na obnově
dveří kostela ve
Velkých Losi-
nách. Nyní re-
stauruje k o p i i
madony z Kobe-
řic (okres Opava).
„Sochu restauruji
podle originálu,
který je uložen
v muzeu v polské
Ratiboři. Je to
gotická madona.
Začal jsem na její
obnově pracovat
na podzim a práce
už je před dokon-

čením,“ upřesnil restaurátor.
V poslední době pracoval Petr Káňa napří-
klad na obnově dveří kostela ve Velkých Lo-
sinách. Nyní tvoří kopii madony pro kos-
tel v Kobeřicích (okres Opava). „Sochu
tvořím podle originálu, který je uložen
v muzeu v polské Ratiboři. Je to gotická
madona. Začal jsem na tomto díle praco-
vat na podzim a práce už je před dokonče-
ním,“ upřesnil restaurátor.
V blízké budoucnosti bude tvořit podle
vlastního návrhu nový oltář, ambon a se-
des pro farní kostel v Rajhradě.

Vojtěch Cekota
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Zprávu o činnosti obohacenou obrazovou
projekcí přednesl sekretář MV Petr Hudec.
Prezentoval nejen činnost MV v loňském
roce, ale uvedl účastníky valné hromady do

širších „velehradských“ souvislostí a nastí-
nil možnosti jejího dalšího rozvoje. Před-
sedkyně kontrolní komise Ing. Háblová
přednesla zprávu o hospodaření a valné
hromadě byl rovněž představen dlouhodo-
bý plán činnosti a plán činnosti v roce
2008.
V druhé části programu pozdravili účast-
níky valné hromady zástupci sesterských
matic. Předseda Matice svatohostýnské
Mgr. Dufek poukázal na možnost rozvoje
spolupráce, jež bude konkretizována pout-
ní cestou, která bude spojovat Svatý Hos-
týn s Velehradem. Podrobněji se k celému
projektu vyjádřil Dr. Troneček. Rovněž zá-
stupce Matice svatoantonínské Oldřich
Graubner poukázal na možnost vzájemné-
ho obohacení. Své příspěvky přednesli rov-
něž představitelé veřejného života, které
předseda MV představil hrdě jako „nástup-
ce moudrého Rastislava“. Zástupce
hejtmana Zlínského kraje Ing. Vojtěch Jur-
čík poukázal na prioritní postavení Vele-
hradu v plánech rozvoje regionu. Své pří-
spěvky přednesli rovněž starostové obcí
Velehrad, Modrá a Staré Město, kteří se
vyslovili pro možnost spolupráce na rozvoji
Velehradu a jeho okolí. Ředitel Centra Alet-
ti prof. Pavel Ambros shrnul atmosféru ce-
lého setkání ve slovech, jež zde kdysi zazně-

la z úst lvovského metropolity Ondřeje Še-
ptyckého: „Na Velehradě je stejně přitažli-
vá minulost jako budoucnost.“ V závěru
byl schválen dlouhodobý plán činnosti

a plán činnosti
pro rok 2008. Val-
ná hromada vzala
na vědomí před-
nesené zprávy,
pověřila výbor do-
pracováním loga
a ocenila práci vý-
boru i kontrolní
komise. Setkání
věcně a vtipně ří-
dil Josef Vaculík,
senátor a součas-
ně člen výboru.
Účastníci valné
hromady se roze-

šli s biskupským požehnáním po zazpívá-
ní písně Bože, cos ráčil.
Dlouhodobý plán činnosti Matice Vele-
hradské
– podpora cyrilometodějské tradice (infor-

movat, vytvářet vztahy, popularizovat)
– péče o hmotný Velehrad (podpora stáva-

jících aktivit – poutě, Stojanov, gymnázi-
um, poutní areál)

– vlastní program pro Velehrad (vzdělání,
kultura, dialog – slaďování všech snah
s Velehradem spojovaných dílčí projekty

 - vlastní program pro členy Matice Vele-
hradské (vzdělání, for-
mace, informace)

– rozvojová kancelář
(psaní projektů, logis-
tika, administrativa)

– mediální prezentace
(bulletin, internetové
stránky, informace pro
veřejnost a pro členy)

Konkretizace:
– s p o l u p r a c o v a t

s Arcibiskupstvím olo-
mouckým, Římskoka-
tolickou farností Vele-
hrad, Obcí Velehrad a
Zlínským krajem na

Druhá valná hromada Matice Velehradské
Na Velehradě se 17. února uskutečnila druhá valná hromada občanského sdružení
Matice Velehradská (MV). Vlastnímu setkání předcházelo slavení liturgie v bazili-
ce. Po jejím skončení byl členům MV a hostům nabídnut „cyrilský guláš“.
Po zahájení valné hromady pozdravil členy Matice Velehradské a hosty protektor
MV, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ocenil nadějeplný rozvoj tohoto občan-
ského sdružení a povzbudil je k další činnosti. Předseda Matice Velehradské P. Jan
Peňáz vyzval členy k vytvoření sítě dobrovolníků, kteří by zprostředkovávali kon-
takt mezi jednotlivými členy v okolí svého bydliště. Přirovnal dvacet kamenných
skulptur s reliéfy růžencových zastavení ke dvaceti prstům soluňských bratří, který-
mi psali, ale také žehnali a pracovali. Přečetl rovněž zdravici pana kardinála Tomá-
še Špidlíka, kterou pozdravil členy Matice Velehradské z Říma.

úpravě poutního areálu
– připravovat 1150. výročí příchodu sv. Cy-

rila a Metoděje v roce 2013

Plán činnosti v roce 2008
– konečná úprava kapličky Pražského Jezu-

látka a jejího okolí
– postavit třetinu zastavení poutní cesty ze

Starého Města a následná údržba
– víkend gregoriánského chorálu na Vele-

hradě (7. – 9. 3.)
– exercicie členů Matice Velehradské za

duchovního doprovázení P. Pavla Ambro-
se, SJ (3. – 6. 4.)

– organizace putování po poslední části
stezky ze Svatého Hostýna na Velehrad
v předvečer hlavní pouti 4. 7. 2008

– přednášková činnost (8. 3., 5. – 6. 7.
a další termíny)

– zapojení se do průběhu hlavní pouti (or-
ganizace, prezentace, služby)

– pomoc při česko-slovenském setkání mlá-
deže na Velehradě (organizace, prezenta-
ce, služby)

– pouť Matice Velehradské 15. 8. 2008 (li-
turgie, divadelní představení, koncert)

– organizační výpomoc posledního dne
hvězdicové pěší pouti v sobotu 23. 8. 2008
na Velehradě

– II. ročník festivalu Šroubek 29. 8. 2008
– II. ročník mezinárodní výstavy mešních a

košer vín Cisterciácká pečeť (8. 11.)

Petr Hudec
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Zastavení a ohlédnutí
Dva významní autoři, kritik a básník, vy-
dávají v těchto dnech své knihy. Oba žijí na
Valašsku a oba předstupují před čtenáře s
tichou pokorou svědků plynutí roků, udá-
lostí a dějinných pnutí, ačkoli by je prožitá
zkušenost i moudrost stáří opravňovala
k přísnému hodnocení přítomnosti. Moj-
mír Trávníček i Karel Vysloužil však nejsou
těmi, kteří by snad měli potřebu vést pole-
miky. Oni naopak dobře rozumějí ctnosti
naslouchání a procházení, ať již je to ve
skrytosti vlastní duše, v archivech vzpomí-
nek či v místopise rodného kraje.
Karel Vysloužil se na prahu roku s tajem-
nou osmičkou ohlíží zpět na sedmdesátá a
osmdesátá léta a publikuje v knize Oblázek
(Lípa, Vizovice 2008) řadu básní, jež
vznikly v tomto období. Není to však po-
hled zpět, z nostalgie, ale spíše je to snaha
moudrého hospodáře, který vytahuje na
světlo věci staré i nové, třídí je, prohlíží

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Diecézní pouť do Svaté
země

Arcibiskupství olomoucké pořádá u příle-
žitosti roku Bible diecézní pouť do Svaté
země
9.  – 16. 10.  2008  základní osmidenní va-
rianta
9. – 18. 10.  2008  prodloužená desetiden-
ní varianta se zájezdem na Sinaj
Celková cena dle aktuálního ceníku jaro
2008, výše palivového příplatku se může
změnit.

Osmidenní:  15 690 Kč + 25 USD (cena
zájezdu 11 990 + let. taxy 1 600 + palivový
příplatek 2100)
Desetidenní: 17 690 Kč + 105 USD (cena
zájezdu 13 990 + let. taxy 1 600 + palivový
příplatek 2100)

Program pouti a další informace, včetně
formuláře přihlášky, naleznete na interne-
tových stránkách Arcibiskupství olomouc-
kého – www.ado.cz

Další informace:
Arcibiskupství olomoucké, Mgr. Štěpán
Sittek, tel.: 587 405 434, 731 600 020,
e-mail: Sittek@arcibol.cz

Všichni jsou srdečně zváni, ale počet míst
je omezený, proto podávejte přihlášky co
nejdříve

MSKA Olomouc
• 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
Zaoral, e-mail: zaoral@post.cz, http://
www.mska.biz, tel.: 721 547 890

MSKA Kyjov
Moravskoslezská křesťanská akademie a
Římskokatolická farnost Kyjov zvou na
besedu s promítáním v rámci Roku Bible
v pátek 28. března v 19.15 hod. ve farním
kostele v Kyjově – Bible a životní prostře-
dí. Naším hostem bude P. Mgr. Marek
Orko Vácha z Brna. Mše svatá bude slou-
žena v 18.30 hod. Na závěr setkání bude
možnost zakoupení některé z knih našeho
hosta s možností podpisu autora.

Studentský Velehrad 2008
Ve dnech 30. dubna až  4. května pořádá
Vysokoškolské Katolické hnutí ČR již po-
osmé tradiční setkání vysokoškoláků
Studentský Velehrad 2008.
Stovky mladých lidí se každé dva roky se-
tkávají při společných modlitbách, bese-
dách a diskusích o aktuálních tématech.
Doprovodný program nabízí koncerty,
workshopy či sportovní aktivity. Vlastnímu
setkání předchází také několikadenní pěší
pouť.
Téma letošního Studentského Velehradu
zní DILEMA na cestě životem s podtitulem
„Hospodine, tvář tvou hledám“ (Žalm 27).
Studenti jsou zváni na pěší poutě, které
setkání předchází. Probíhat budou od
30. 4. do 1. 5. Vycházet se bude ze severu
od Svatého Hostýna, z východu ze Zlína,
z jihu ze slovenské Skalice a ze západu pů-
jde brněnská skupina. Pro neputující se le-
tos nově otevírá možnost zúčastnit se před-
programu, jehož součástí bude například
společná modlitba se zpěvy z Taizé. Před-
program se koná přímo na Velehradě od 1.
do 2. 5.
Více informací a registrační formulář na-
leznou zájemci na internetových stránkách
w w w. s t u d e n t s k y.v e l e h r a d . c z  a
www.vkhcr.org

a nově skládá, takže nabývají netušených
souvislostí. Ke starším textům (ze sbírek
Pláč, Zapomněnka, Vrcholení 80. let) při-
pojuje i ty nejnovější básně z přelomu roku
2007/2008. Ze střetu dvou očekávání
v rozmezí 20 let najednou zaznívá až dem-
lovsky naléhavá obava (okolo rozžaté lu-
cerny/ mých slov bují mlčení... v globálu
děsivá lobby/ odvádí svobodu k řetězům).
Básník nezastírá, že běží podivná léta/
maření a že očekávání předlistopadové
doby se dnes metaforicky jeví jako přílet a
odlet vlaštovek. Ale zároveň vyzývá k třem
základním ctnostem víry, naděje a lásky,
nikdy neztratí ten pocit nalezení bystřinky
pod hustým mlázím, pocit, že přijde něco/
co omyje nám krovky nad křídly a my vzlét-
nem/ je blízko. Blízkost je znovuobjevena
v tichém stínu pasínku, který je vzdálen
betonu měst. I moudrost stáří i bdělost du-
cha je tímto pasínkem.
Také Mojmír Trávníček v souboru Eseje,

portréty, vyznání (Malina, Vsetín 2007), se
zastavuje a ohlíží, v publikovaných i dosud
nepublikovaných textech k různým příle-
žitostem, ať jsou to průvodní slova ke kni-
hám srdci blízkých autorů či zamyšlení
pronesená při různých výročích. Trávníč-
kova výsostná barvitost jazyka, znalost li-
terárních souvislostí a provázanost s du-
chem kraje je předpokladem opravdového
čtenářského zážitku, vždyť hlubokostí re-
flexe nemůže zapřít duchovní spřízněnost
se spisovatelem Janem Čepem, jehož dílu
se věnoval celožitvotně. Dočteme se opět
o umlčovaných autorech i o díle autorů
současných, o umělcích spojených s No-
vým Hrozenkovem, o věcech starých, kte-
ré je tolik zapotřebí stále znovu objevovat,
aby skutečné hodnoty nezmizely ze života
lidí jako by jen zbourali starou dřevěnici...
V čase podivných let a maření přece ne-
schází alespoň dobrá četba, a to je opět
důvodem k naději. Petr Cekota
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Setkání katechetů a kněží na Velehradě
Ve dnech 8. – 10. února 2008 se na Velehradě konalo II. arcidiecézní setkání katechetů.
Tématem setkání bylo Boží slovo v životě a poslání katechetů. Setkání jsme zahájili spo-
lečným slavením eucharistie. Večer měl úvodní přednášku otec arcibiskup Mons. Jan
Graubner. V ní nastolil provokující otázku, zda můžeme dělat něco užitečnějšího, než

hlásat evangelium?
Den jsme pak zakon-
čili společnou adora-
cí. Sobotní i nedělní
modlitba proběhla
formou Lectio Divi-
na – rozjímavou čet-
bou Písma. Sobotní
den byl plný předná-
šek a debatních sku-
pinek. Večer nám
Mgr. Helena Johno-
vá z královéhradec-
ké diecéze řekla něco
ze svých zážitků a
zkušenosti ze setká-
ní katechetů, kněží
a biskupů ve Fran-

cii. Zúčastnila se jej v rámci jejího tříletého pobytu ve francouzské evangelizační škole
a putování francouzskou církví, která má s tou naší českou hodně společného. V neděli
nám Mons. Josef Šelinga předvedl ještě několik praktických ukázek katechezí s Písmem.
Setkání jsme ukončili společným slavením mše svaté.        Martina Orlovská

Sobotní práce ve skupinkách
Sobotní den byl podvakrát obohacen prací ve skupinkách, které navazovaly na předchá-
zející přednášky. Skupinek bylo vytvořeno deset, zhruba po deseti lidech. Mluvím-li za
naši skupinku, bylo to vždy setkání v pokojné, upřímné a radostné atmosféře. Snažili jsme
se v nabídnutém čase vést rozhovor nad navrženými tématy. V první skupince jsme se
zabývali otázkami, které se týkaly užívání Bible v našem soukromém životě, a dále Biblí
jako východiskem při vyvářením katechezí. Při druhém setkání jsme mluvili o tom, jaké
formy setkávat nad Božím slovem v našich farnostech existují, jaké jsou materiály k této
práci, a také co se očekává od těch, které setkávání tohoto rázu připravují. Ne vždy vyšel
čas, abychom se dotkli všech témat, neboť příspěvků a osobních zkušeností bylo mnoho
a museli jsme si vymezit čas, abychom vytvořili plakát s hlavními probranými body, které
se následně prezentovaly přede všemi členy setkání, kde jsme se navzájem povzbudili
i „nakopli“.
Shodli jsme se na tom, že Bible je
„lodivodem“ v našem životě, a že ji
málo využíváme, tedy máme na čem
pracovat. Dostali jsme se také
k různým svědectví, kdy Slovo pro-
mlouvá ke každému člověku a při-
náší v těžkých chvílích povzbuzení,
naději, radost a sílu. Důležitý po-
znatek byl ten, že člověk, aby mohl
vést někoho k Bohu, musí být sám
někým formován, vlastnit „Knihu
knih“ a sám mít vlastní zkušenost
s četbou Písma. Bez osobního pro-
žitku nemůže dojít k efektivnímu vedení druhých. Mezi využívané způsoby práce s Biblí
patří modlitba Breviáře, biblické hodiny, rozjímání textů předepsané komunitami, bo-
hoslužba slova, existují v některých farnostech i biblické soutěže, práce se samolepkami
starozákonních postav, modlitba formou Lectio Divina, záložky s úryvky a četbou části
Písma rozvrženého do celé farnosti, společenství neokatechumenátů, někdo také využí-
vá internetu, biblické SMS. Snad každý měl možnost načerpat inspiraci pro práci s Biblí
v osobní životě, aby pak mohlo dojít od intelektuální akrobace k vtělenému slovu, které
nese plody pro ostatní.             Anna Kočovská

BIBLE – Nový zákon
na DVD

Toto multimediální DVD obsahující všech-
ny texty Nového zákona je především uži-
tečnou pomůckou pro přiblížení Bible in-
teraktivním způsobem. Na tomto DVD
najdete všechny novozákonní knihy
z Českého ekumenického překladu Bible
v dramatizaci našich předních umělců,
jako jsou Alfréd Strejček, Josef Somr, Tat-
jána Medvecká a další, celkem se jedná
o více než 20 hodin mluveného slova. DVD
si lze přehrát jak na počítači (nejlépe
v programu speciálně určenému k přehrá-
vání DVD), tak na stolním DVD přehráva-
či připojeném k televizi. Nahrávky jsou
přehledně rozčleněny podle kapitol jednot-
livých knih. Četba je podmalována hudbou
a různými zvukovými efekty, na obrazovce
je také možné sledovat čtený text. Disk ob-
sahuje bonus: slideshow 28 obrázků
z Palestiny spolu s popisky a také celý Nový
zákon ve formátu MP3, takže si jej lze po-
slechnout i v MP3 přehrávačích, které
umějí číst DVD nosiče.
DVD vydala Česká biblická společnost
v Praze a je možné si jej zakoupit
v olomoucké prodejně Matice cyrilometo-
dějské nebo přímo na webových stránkách
Č e s k é  b i b l i c k é  s p o l e č n o s t i
www.dumbible.cz. Cena DVD je 170 Kč.
Taktéž je možné si celý tento komplet zvu-
kových nahrávek koupit na 17 CD za 440
Kč. Kromě toho vydala ČBS také 2 různé
výběrové CD s audionahrávkami textů
z Nového zákona. Každé z nich stojí  88 Kč
a taktéž si je můžete objednat na výše uve-
dené webové adrese.     Vít Němec

Projektová práce
V loňském roce jsme navázali úzkou spo-
lupráci s doc. PhDr. Ludmilou Muchovou,
Ph.D., z Teologické fakulty Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích. Účastnili
jsme se jejího semináře o rámcově vzdělá-
vacím programu a na základě toho jsme
vypracovali podklady pro osnovy nepovin-
ného předmětu náboženství. Tyto podkla-
dy najdete na našich internetových strán-
kách. Letos jsme se účastnili podobného
semináře, který byl zaměřen na tvorbu pro-
jektů, jejich využití na školách, v jednotli-
vých třídách, ale i farnostech. Seminář byl
rozdělen do tří částí, kdy první byla čistě te-
oretická, ve druhé jsme se pokoušeli pod
vedením docentky Muchové sestavit pro-
vizorní projekt, a ve třetí jsme tvořili pro-
jekty sami, v 2 – 3 členných skupinkách.
Tento seminář byl pro nás velkým oboha-
cením a inspirací. Doufáme, že se nám jeho
plody, stejně jako v loňském roce, podaří
využít.   Martina Orlovská
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První přednáška s názvem Boží slovo
v katechezi a v životě katechety se uskuteč-
nila v pátek večer. Přednášejícím byl otec
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Přednáš-
ka se dotýkala následujících bodů:
1. Boží slovo nestačí studovat a rozjímat, je

třeba ho uvádět ve skutek. Pak se v nás
vtěluje Bůh.

2. Kdo žije Boží slovo, vstupuje do důvěrné-
ho společenství s Ježíšem a hovoří s ním
s velkou lehkostí.

3. Žití Božího slova nese bohaté plody a pů-
sobí konverze.

Přednáška otce arcibiskupa byla zaměře-
na na prakticky denní křesťanský život.
Otec arcibiskup také hojně čerpal z dědic-
tví církevních otců a životů svatých. Zazněl
známý citát sv. Jeronýma: Kdo nezná Pís-
mo, nezná Krista, nebo slova sv. Řehoře
Velikého říkajícího, že Boží slovo dává od-
vahu bojácným, lhostejné vybízí k aktivitě
apod. Otec arcibiskup uvedl také několik
příhod ze své pastorační praxe, které svěd-
čili o uskutečňování Božího slova v tomto
světě.
Během sobotního dopoledne proběhla
druhá přednáška s názvem Katechetický
přístup k Bibli. Přednášejícím byl doc. Dr.
Ludvík Dřímal, Th.D., z Cyrilometodějské
teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
Přítomní katecheté byli v průběhu před-
nášky postupně obeznámeni s tím, jak má
vypadat biblická katecheze, nebo jak se
provádí katecheze s biblickým textem.
Druhá část přednášky byla zaměřena na
společenství mezi člověkem a Bohem, kte-
ré vzniká při četbě Bible, objevování cesty
skrze Slovo, na kterou mne zve Bůh, a po-
třebu vytváření vhodného jazyka k vyjád-
ření a předání víry.
Pan docent nám ukázal, že příklady správ-
né katecheze můžeme nalézt na samotných

stránkách Písma. Za příkladnou byla uve-
dena známá epizoda dvou učedníků kráče-
jících do Emauz, ke kterým se připojuje
Ježíš a začíná jim vysvětlovat význam Pís-
ma. Rovněž slova sv. apoštola Pavla v listě
Korintským – Co jsem od Pána přijal, tomu
učím i vás – ukazují na důležitou pravdu,
že katecheta může předat jen to, čím sám
žije. K tomu aby katecheta mohl Bibli
správně rozumět, je třeba aby ji naslouchal
ve smyslu tradice církve. Dále byly rozpra-
covávány tři kompetence katechety v práci
s Božím slovem. Kompetence exegetická

má za cíl vystihnout
správně sdělovaný ob-
sah daného biblického
úryvku. Je třeba neza-
měňovat exegezi a ,,eis-
egezi”. Zatímco správ-
ná exegeze podává
objektivní výklad Pís-
ma, ,,eis-egeze” zname-
ná, že člověk hledá
v Písmu potvrzení svých
názorů a svých pohledů.
V kompetenci duchovní
jde o prohlubování vzta-
hu s Bohem a učení se
naslouchat jeho hlasu.

V komunikativní kompetenci se jedná
o schopnost předávání víry druhým. Aby-
chom tohoto posledního cíle mohli dosáh-
nout, je potřeba vytvářet vhodný jazyk
k vyjádření víry, který je srozumitelný li-
dem naší doby. Stejným způsobem postu-
povali i bibličtí pisatelé, kteří mluvili teo-
logickým jazykem, ale zároveň byli nablíz-
ku svému lidu. Písmo svaté nám pak má
především pomáhat, abychom čekali
s odvahou a nadějí na Boží příchod, a tak
i přes zlo uskutečňující se v tomto světě vi-
děli konec světa pozitivně.
Odpoledne se uskutečnila další přednáška,
tentokrát v režii Mons. ThDr. Jozefa Šelin-
gy, Ph.D. Tato přednáška nesla název Ka-

techeze jako služba Božímu slovu a přivá-
dění k Ježíši Kristu skrze biblický text
s důrazem na farní katechezi a zabývala se
prací s Písmem svatým z pohledu hledání
poselství v něm ukrytém, než hledáním in-
formací. Četba Písma má být spíše hledá-
ním toho, jak historie spásy může a má
pokračovat v naši osobní historii. Otec Še-
linga na začátku zmínil, že katecheta je
především někdo, kdo poznal dotek Krista
(synové a dcery nikoho, nepoznali lásku
Boha). Katecheta se má dívat na evangeli-
zační práci tak, jak nám ji představují evan-
gelia. Důležitá je pak důvěryhodnost toho
co říkáme a děláme. Příkladem je sám
Ježíš, který neodkazoval na sebe, ale na
Otce a to, co říkal, také žil. Ježíš nás dále
učí, že neexistuje život bez víry. Víra je pří-
tomna ve všech oblastech života. V těžkých
životních situacích může být těžké věřit
v život. Ježíš se setkává především s těmi,
jejichž životní perspektiva je často bezna-
dějně uzavřená a dává nám věřit v život.
Lidé přivádějící druhé k víře nebudí jen
víru v život, ale víru v Krista, který je naše
spása zbavující nás konečnosti naši exis-
tence. Ježíš nás neustále vybízí, abychom
v sobě vedli boj za lepšího člověka. Kate-
cheta má být ten, kdo napomáhá zrodit
Krista v druhém člověku, a proto musí vě-
dět kým pro něj Kristus je. Na závěr své
přednášky nám otec Šelinga předvedl
ukázku katecheze pro dospělé pomocí pří-
běhu doprovázeného obrazem. Příběh vy-
právěl o setkání klauna s housenkou. Za-
tímco klaunův pestrý a veselý vnější vzhled,
který byl smyt deštěm ukrýval prázdnotu a
smutek, tak nevzhledná housenka v sobě
ukrývala krásného motýla. Podobně Bůh
pak miluje hříšníky a chce je proměnit do
krásy svatosti.           Tomáš Smolek

Přednášky na arcidiecézním setkání katechetů
na Velehradě

http://www.fineprint.cz


O L D I N
3 / 200810 CENTRUM PRO KATECHEZI

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

Rodinná Bible
V poslední době vydalo Karmelitánské na-
kladatelství bohatě ilustrovanou Rodinnou
Bibli, která jistě zaujme čtenáře všech vě-

kových ge-
nerací. Jed-
notlivé bib-
lické příbě-
hy jsou zde
převyprá-
věny srozu-
mi telným
způsobem
tak, aby
byly pří-
stupné i
malým dě-
tem, ale zá-
roveň za-

chovávají hodnověrnou vypovídací hodno-
tu a shodnost s texty Písma sv. (v tomto pří-
padě s českými liturgickými překlady).
Dějiny spásy zde tedy nejsou podány po-
hádkovým nebo mytologickým způsobem,
ale skutečně autenticky. Tato Bible má také
církevní schválení arcibiskupství pražské-
ho, takže ji doporučujeme využívat jak při
katechetické práci, tak také při četbě
v rodinách atd. Rodinná Bible stojí 349 Kč
a seženete ji např. v prodejně Matice cyri-
lometodějské v Olomouci nebo si ji může-
te objednat i přímo na webových strán-
kách karmelitánského nakladatelství
www.kna.cz     Vít Němec

Duchovní obnova
pro katechety

Velikonoční rekolekce pro katechety
s názvem Zajeďte na hlubinu a vyhoďte
sítě, kterou povede biskup Mons. Pavel
Posád, se uskuteční na Velehradě od 11.
do 13. dubna.
Prosíme zvláště katechety z farností, aby si
udělali čas na tuto duchovní obnovu. Pro
dobrou katechetickou službu je nutné se-
tkání s Ježíšem, které vyžaduje vnitřní klid
a pohodu duše i těla. Proto nabízíme tento
víkend na Velehradě. Ti, kteří z finančních
důvodů mají zábrany se zúčastnit, ozvěte
se a určitě se domluvíme na slevách. Prosí-
me také kněze ve farnostech, aby katechet-
ky a katechety vybídly k této duchovní ob-
nově. Pro každého katechetu je důležité,
aby se alespoň jednou za dva roky zúčast-
nil duchovní obnovy. Chceme přece
v katechezích hlásat Krista a ne sebe.
Přihlášky posílejte přímo do poutního
domu Stojanov (Salašská 62, 687 06 Vele-
hrad, e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.:
572 571 531.

Setkání katechetů a kněží v Hradci Králové
V lednu jsme se my, členové olomouckého Centra pro katechezi, zúčastnili jednodenní-
ho setkání katechetů a kněží pro diecézi Hradec Králové. Téma setkání mělo název Kate-
cheze jako výchova víry ke zralosti. Setkání začalo přednáškou P. Petra Stejskala, který
mluvil o službě katechety a jeho
zodpovědnosti za svou činnost.
Mluvil o tom, že pro každého
křesťana, ale zvlášť pro ty, kteří
chtějí hlásat evangelium, je pře-
devším důležitá věrnost Kristu a
jeho evangeliu, dále věrnost Du-
chu Svatému, která se projevuje
způsobem života, a věrnost spo-
lečenství, kterým je celá církev,
ale také každá jednotlivá farnost.
Dnes se potýkáme s krizí věro-
hodnosti církve, a to z prostého
důvodu: v našem jednání je více
slov než činů. Abychom tuto kri-
zi překonali, je třeba obnovit svůj osobní vztah k Božímu slovu, které je třeba číst, rozva-
řovat, uchovávat a vyslovovat. Důležitá je také obnova společenství a osobní zkušenosti

s Bohem. Hlásání evangelia musí
být postaveno na osobní zkuše-
nosti, protože jedině tak je pře-
svědčivé. Naopak hlásání nauče-
ných frází nepřináší užitek. Další
přednáška, kterou přednesl doc.
Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., se tý-
kala právě křesťanské zkušenosti
a úkolu katechety – doprovázet
katechizované na cestě k ní.
V poslední dopolední přednášce
se Mons. Ing. Mgr. Aleš Opatrný,
Th.D., zabýval prožíváním, víry a
individuality tohoto prožívání.

V poledne jsme společně s biskupy Mons. Karlem Otčenáškem a Mons. Dominikem
Dukou slavili mši svatou. Po odpolední přestávce jsme se rozdělili do pěti seminářů,
z nichž se každý zabýval katechezí z různých hledisek.
Celé setkání doprovázela srdečná atmosféra, a byť byl časový prostor využit maximálně,
nikdo odsud neodjížděl unaven či vyčerpám. Právě naopak, do svých domovů jsme se
rozjížděli obohacení zajímavými myšlenkami a plni nové nadšení.        Martina Orlovská

Nové webové stránky olomouckého katechetického
centra

Centrum pro katechezi olomoucké arcidiecéze uvedlo do provozu na konci února své nové
webové stránky.
Zájemci o katechezi zde najdou aktuální informace nebo pozvánky, fotky k prohlédnutí a
také tipy na různé katechetické pomůcky (aktuálně k Roku Bible), z nichž některé je

možné odtud i stáhnout. Stránky jsou na
stávající adrese olomouckého katechetické-
ho centra: www.ado.cz/katechete

Vít Němec
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4. Tužtičky, pastelky a cedulky

ROK BIBLE

Jsme lidé hmotní, tělesní (a je to tak dob-
ře). Dnes bych se rád zastavil u několika
nápadů, které nám mohou pomoci při ži-
votu s Písmem.
Od malička mě doma učili, jak zacházet
s knihou. Dozvěděl jsem se tak, že se na ní
nesvačí, listy se obracejí šetrně a čistýma
rukama a hlavně se do nich nečmárá. Kni-
ha patří především do poličky a stůl má být
prázdný. Písmo svaté je kniha, které si jako
křesťan vážím více než jiných knih. A přes-
to byl pro mne obrovský objev a velmi mi
pomohlo, když jsem nakonec překročil
hranice rodinné výchovy a textu se dotkl
také jinak než očima. Jsme lidé hmotní

a některé věci nám při práci s biblí mohou
pomoci. A pomáhají-li nám k tomu, aby se
poselství Písma dostalo do našeho srdce,
pak se netřeba bát, že samotnou knihu, kte-
rou v lásce k Božímu slovu „dozdobíme“,
znevážíme.

Pozornost
Jak jsem zmiňoval, Písmo je kniha, jíž si
vážíme. Písmo není přitom samotným Slo-
vem, jde však o svědectví Ducha Svatého
o tomto Slově, které vypovídá i o velmi sil-
ném poutu mezi Duchem Svatým a těmi,
kteří byli očitými svědky Božího působení
mezi lidmi. Velmi nám může pomoci, když
Písmo bude mít své „čestné“ Písmo (niko-
li však v knihovně pod vrstvou prachu),
např. poblíž místa, kde se modlím. Mohou
mi pomoci určitá pravidla, která mi pomá-
hají uvědomit si, že to není jen tak obyčej-
ná kniha – takovým pravidlem se pro mne
může stát, že na knihu Písma nebudu po-
kládat knihy jiné.

Jeden známý si Boží blízkost ve slovech
Písma připomíná tím, že mu leží doma na
stolku a na něm leží malý zvonek. Aby kni-
hu začal číst, musí zvoneček zvednout
– a on tiše zazvoní. Teprve pak se může za-
číst do biblického textu. Malinký detail
– jemu ale pomáhá vážit si Božího slova.

Záložky a cedulky
Asi to známe – některá místa v Písmu jsme
si oblíbili a máme je rádi. Když se pak k nim
chceme zítra, o týden později, anebo někdy
i po mnoha letech vrátit, nevíme, kde jsme
ono místo našli. Pěkná záložka, pohled od
přítele nebo vysušený list nám pomohou

takové místo znovu najít.
A někdy si třeba i vzpomenu,
ve které to knize jsem daný
text četl. Jenže – kde je ta kni-
ha? Dlouhé listování na za-
čátek a hledání obsahu se
stává únavným. Na začátek
jednotlivých knih si ale
mohu vlepit kartičku s ná-
zvem knihy, která přečnívá
přes okraj, a proto pak mohu
biblické knihy najít mnohem
rychleji. My méně šikovní se
můžeme pozeptat v někte-
rém křesťanském knihku-
pectví – tam je lze sehnat již
připravené, takže je stačí do
knihy vlepit.

Tužtičky
Jeden můj známý je od okamžiku, kdy ob-
jevil poklady Písma, touto knihou téměř
posedlý. Nestačí mu text biblického překla-
du, ale sám hledá, jak se věci mají. A to už
skoro 18 let. A jeho Bible je opravdu pozo-
ruhodná: v jeho překladu lze najít spoustu
vpisek a poznámek k tomu, co který verš
a slovo znamenají. Ne-
podtrhává si jen, co je dů-
ležité, ale na okraj si při-
pisuje proč. Nechodí tak
na přednášky s fůrami
poznámek, ale když ote-
vře Písmo, ví, o čem chce
mluvit. Tužku je dobré při
čtení Písma používat.
A je možné s ní do knihy
i čmárnout – třeba si tak
za pár let vzpomenu na
něco, na co bych jinak zí-
tra zapomněl.

Studiu Bible také pomáhá České katolické biblické dílo
– http://www.biblickedilo.cz/

Pastelky
Já sám na rozdíl od toho upřednostňuji
pastelky. Našel jsem si dokonce takové ba-
lení pastelek, které mohu nosit stále sebou
a pastelky se nepolámou a přitom celý vá-
leček není příliš neskladný. Proč? Když
beru do ruky Písmo, rád si označím, co je
důležité (sám používám žlutou barvu), co
se týká obsahu naší víry nebo nějaké výpo-
vědi o Bohu (modře), která významná slo-
va se v úryvku opakují nebo umožňují jeho
pochopení (obvykle zeleně). Červeně si pak
značím ta místa, o nichž jsem přesvědčen,
že jejich prostřednictvím ke mně Pán osob-
ně promluvil – a tak jsou pro můj život
zvlášť důležitá. To neznamená, že by si ctě-
ný čtenář nemohl Písmo obarvit zcela ji-
ným způsobem – snažím se dát pouze in-
spiraci k tomu, jak lze s pastelkami zachá-
zet. Často jsem překvapen, když zjistím, že
jsem určité místo v Písmu už někdy četl
a co vše jsem v onom úryvku byl schopen
vyčíst.          David Vopřada
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Zástupci Charity Limburg přijeli 24. ledna na
třídenní návštěvu Arcidiecézní charity Olo-
mouc. Čekalo je nejprve přivítání v Hospici
na Svatém Kopečku u Olomouce.
Ředitel DCH Limburg Dr. Hejo Manders-
cheid, Hanno Heil, Stefan Weber a Dr. Zin-
gel navštívili Charitu Zábřeh, kde se sezná-
mili s programem chráněné dílny Palonín.
Cestou se zastavili v domově
pro seniory v Bohuslavicích
a večer se zúčastnili charitního
plesu v Zábřehu.
V sobotu ráno byli hosty arci-
biskupa Jana Graubnera,
s nímž společně posnídali.
Poté se odebrali na jednání se
zástupci ACHO do jejího sídla
v Křížkovského ulici. Ředitel
Václav Keprt hosty seznámil
s činností Charity od jejího ob-
novení v roce 1992 po součas-
nost, se strukturou i vztahy
mezi arcidiecézním středis-
kem ACHO a Charitami. Vedoucí humani-
tárního oddělení ACHO Martin Zamazal
pak hostům přiblížil humanitární a rozvo-
jovou činnost ACHO.
V debatě se hosté zajímali o roli preziden-
ta Charity. „V Německu je prezident Cha-
rity spojnicí mezi biskupským ordinariá-
tem a Charitou. Duchovní vedení zajišťuje
kněz, který pracuje nezávisle na vedení
Charity, má na starosti metodiku, teologic-
ký profil, o sociální politiku se stará před-
stavenstvo Charity v čele s ředitelem,“ řekl
Hanno Heil.
V práci na společném charitním díle našli
mnoho společného. „Návštěva vašich za-
řízení byla pro nás impulzem pro další prá-
ci, dobrou zkušeností, že charitní dílo není
ohraničeno národností, že všichni pracu-
jeme pro dobrou věc. Můžeme vytvořit
partnerství, spolupracovat v různých pro-
jektech, přejímat zkušenosti.“
Spolupráci si pochvaloval také Václav Ke-
prt: „Při návštěvě v Limburgu jsme pozna-
li různé služby, které lze aplikovat i u nás.“
Limburgské biskupství se již dříve dohod-
lo na partnerství s Arcibiskupstvím olo-
mouckým. „Nemělo by to zůstat jen na
úrovni jednotlivých biskupství, mělo by
fungovat i v rovině spolupráce Charit,“
potvrdili hosté. „Požehnání pro takové
partnerství od svých biskupů máme, takže
konkrétní spolupráci nic nestojí v cestě,“
dodal k tomu Václav Keprt.
Charita Limburg se – na rozdíl od ACHO
– humanitární pomocí do zahraničí přímo
nezabývá. Tuto práci přenechávají vyšším
organizačním složkám – Caritas Interna-
tionalis a Caritas Europa; přestože jsou to

podle německých přátel velké molochy,
které pracují se zpožděním, ale na vysoké
profesionální úrovni. S jejich prací však
mají dobré zkušenosti – např. peníze, kte-
ré poslali na pomoc lidem postiženým ka-
tastrofou tsunami, skutečně došly na urče-
né místo.
„Je třeba odlišit humanitární pomoc při ka-

tastrofách a rozvojovou pomoc,“ řekl dále
Václav Keprt, „Humanitární pomoc je pou-
ze zlomek toho, co je v těchto zemích po-
třeba. Našimi ambicemi není vyřešit pro-
blém v nějaké zemi (Ukrajina, Rumunsko,
Haiti), ale se znalostí místních poměrů jim
ukázat, že konkrétní problémy jdou řešit i v
jejich místních podmínkách. Chceme také
partnery z „východu“ pozvat k nám, aby
viděli, jak to funguje u nás, tak jako nás
kdysi pozvala německá Charita, abychom
se seznámili s činností u nich.“
V limburgské diecézi provozuje Charita
50 % školek, 15–20 % zařízení pro senio-
ry, 15–20 % zařízení pro lidi s postižením,
zabývají se také migrací, lidmi bez domo-

Návštěva z Charity Limburg v Olomouci
va, a poradenstvím a pomocí pro dlužníky.
 „V Německu je předluženost velký sociál-
ní problém, Charity mají poradny, které li-
dem pomáhají. Jsme ochotni poskytnout
pomoc v rozvoji poraden tohoto druhu
i vám,“ řekl ředitel Manderscheid a pan
Weber, který má tuto oblast na starosti po-
radny pro dlužníky spolupracují s banka-
mi na základě insolvenčního zákona.
Charita spravuje fond, z něhož za dlužní-
ka vyrovná dluh a ten ho pak do fondu splá-
cí po malých částech. Charita za tyto lidi
ručí, banky tak mají jistotu, že alespoň část
peněz skutečně dostanou a lidé nepřijdou
úplně o všechno.
Po obědě se hosté vydali do azylového
domu Samaritán, kde se setkali s jeho ve-
doucím Petrem Princem. Seznámil je s his-
torií i současností olomouckého charitní-
ho zařízení pro lidi bez domova a provedl
je po jeho jednotlivých částech.
Po návratu na ACHO pokračovali v disku-
zi. „Zajímavé by bylo společné setkání
všech zástupců Charit, působících v Ev-
ropské unii,“ shodli se na závěr hosté i hos-
titelé.
„Celý program byl pro hosty z Německa a
zástupce Arcidiecézní charity Olomouc
velmi náročný, ale domníváme se, že naši
hosté odjížděli spokojeni. Spolupráce s
kolegy z Německa má několik rovin. Jed-
ná se o potřebnou výměnu zkušeností a
předávání know-how, dále má tato spolu-
práce významnou roli při uzdravování
vztahů, které byly v historii obou národů
velmi narušeny a nakonec jde i o prospěch,
který z takové spolupráce budou mít po-
třební na obou stranách nebo lidé v třetích
zemích,“ zhodnotil návštěvu ředitel ACHO
Václav Keprt.          Ivana Jeništová

Tříkráloví koledníci – skautky a skauti – ze Slušovic
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Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2
772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Víkend s duchovním
programem pro osamělé
matky

Termíny a místo konání víkendů:
11. až 13. dubna, exerciční dům Český Tě-
šín
Víkend je určeny pro maminky, které z nej-
různějšího důvodu vychovávají své děti
samy. Program víkendu je určen pouze pro
maminky.
Víkend povedou MUDr. Jitka Krausová a
P. Josef Červenka. Čas bude rozdělen mezi
zamyšlení nad Písmem, možnost soukro-
mého rozhovoru s knězem, společné mod-
litby, setkání se s ostatními osamělými
matkami a příležitost ke svátosti smíření.
O přihlášku na víkend a bližší informace o
setkání si napište na naši adresu.
Prosíme o předání informace těm, pro kte-
ré mohou být přínosem. Děkujeme.

Milí čtenáři OLDINu,
v semináři jsme úspěšně prošli dalším
zkouškovým obdobím a znovu se vrhli do
studijních povinností na fakultě. Neděli
před Popeleční středou nám zpestřila ná-
vštěva TV Noe, která přenášela nedělní bo-
hoslužbu z naší kaple přímým přenosem.
Byla to pro nás nová a celkem zajímavá zku-
šenost. Člověk se cítí trošku nesvůj, když ho
zabírá kamera a najednou máte pocit, že
i obyčejné přejití z místa na místo se, v pří-
tomnosti kamery, může zdát obtížné.
Poslední týden zkouškového mohli bohoslov-
ci s vykonanými zkouškami trávit doma, če-
hož řada z nás využila, aby načerpala no-
vých sil do začínajícího semestru. Někteří
z kluků se také rozhodli strávit tradiční zim-
ní víkend ve Vysokých Žibřidovicích, ale
o tom už více v článku mého spolubratra
Martina.
Těším se na setkání s Vámi zase za měsíc.

Richard Vysloužil

Víkend v Žibřidovicích
Každoročně, vždy na konci zimního zkouš-
kového období, vyjíždí bohoslovci na jeden
víkend vydechnout do krásného prostředí
Jeseníků, do obce Vysoké Žibřidovice, kde
seminář spravuje opuštěnou faru. Stejně
tak tomu bylo i letos. Účast byla dobrovol-
ná a tak se všichni těšili na nadcházející dva
dny. K dobré náladě ne bezvýznamně při-
spěl seminární jáhen Roman Vlk, který se
stejně jako už v minulém roce ujal vaření

a doplňoval naše kalorické výdaje vybraný-
mi pochoutkami. Na horách jsme mohli
pozorovat projev letošní mírné zimy. Když
jsme přijeli do Žibřidovic, po sněhu neby-
la ani památka. Všude, kam oko dohlédlo,
se rezavěly plochy povadlé trávy horských
luk. Sníh bylo vidět jen na horizontu okol-
ních kopců. Proto jsme se rozhodli na so-
botu naplánovat pěší túru na Kralický
Sněžník.
Tato hora na českopolské hranici, kde vy-
věrá samotný pramen řeky Moravy, byla
naším cílem i minulý rok, ale tehdy jsme se
tam bořili po pás do sněhu a kvůli mlze ne-
bylo vidět na deset metrů. Azurová obloha
druhého dne ale dávala očekávat úplně jiný
výsledek. Sníh jsme sice na hřebenech oče-
kávali, ale ne mnoho, a tak nejspíše z toho
důvodu si jeden z nás vzal jen černé pres-
tižky, snad asi proto, že se mu hodily k jeho
černému oblečení. Na hřebeni jsme nara-
zili na běžkařskou stopu a podél ní se vy-
dali na desetikilometrovou cestu k vrcho-
lu. Po hodině putování nás minul první
běžkař a pak už jel jeden za druhým. Vrcho-
lek Sněžníku jsme spatřili dlouho před tím,
než jsme k němu došli. Cesta po hřebeni se
stáčela do oblouku a tak se zdálo, že už je
na dosah ruky, ale stále se před námi obje-
vovaly nové horizonty hřebenů. Člověku se
to nezdá, ale i v zimě dostane velkou žízeň,
zvlášť, když zdolá převýšení osm set met-
rů. Měli jsme sebou tři termosky s čajem,
ale dvě z nich zmizely dlouho před tím, než
jsme pokořili náš cíl. Abychom tedy netr-
pěli žízní, rozhodli jsme se poslední

termosku s čajem rozlít do dvou prázdných
a zbytek doplnit vodou z pramene Moravy
- při představě řeky protékající Olomoucí
je to zaručeně příjemný požitek. Počasí ne-
zklamalo ani na vrcholu a tak jsme se po-
kochali výhledem na zasněžený Praděd
i hluboká údolí pod námi. Cesta dolů už
byla příjemná a člověk po vysokých vrst-
vách sněhu klouzal jako po peřinách, jen
na ty polobotky to nebylo.
Po návratu nás už čekala večeře a otec spi-
rituál Michal, se kterým jsme pak slavili
mši v tamním kostele. Člověk si při návště-
vě tohoto kostela uvědomí, že to muselo být
dříve hodně živé místo. Tak tomu napoví-
dá jak velikost chrámu, tak počet úzkých
lavic, které se také ještě stupňovitě v mno-
ha řadách zvedají nahoře na kůru. Druhý
den v neděli, když jsme slavili pravidelnou
mši, tak tam přišlo mimo nás asi deset
místních lidí. Přestože se místní o kostel
starají, nestačí se svými silami na všechno
a tak tam zbývající prostory mimo oltář a
prvních pět lavic tohoto obrovského chrá-
mu působí osiřele.
Stejně jako v sobotu, tak i v neděli, kdy už
jsme se měli vrátit zpět do Olomouce, nás
zastihlo fantastické jasné horské ráno, kte-
ré člověka přímo samo nutí , aby den pro-
žil nějak svátečně. Takové se nám upro-
střed nížiny tak často nepodaří a člověk ho
překvapivě zažije, když se vydá nahoru do
hor mimo zaběhanost každodenního živo-
ta. Tak už se těším, až mě někdy takové čer-
stvé ráno znovu překvapí.    MK

Smrt v rodině
Vyrovnávají se se smrtí někoho blízkého
lépe lidé věřící nebo nevěřící? Jaká jsou sta-
dia truchlení? Aktuální číslo časopisu Ro-
dinný život se zabývá nelehkými otázkami
okolo smrti. Přináší rozhovor s MUDr.
Svatošovou o hospicovém hnutí. Nechybí
ani zajímavý článek, který rozebírá pojetí
smrti v očích dítěte od 5 let do dospělosti.
Čtenáři se dále dozví, jak vypadá syndrom
vyhoření, co k němu vede a jak ho překo-
nat. V rubrice duchovního života je pouta-
vě rozebrán život Panny Marie.
Ani v tomto čísle nechybějí soutěže pro děti
i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých
knih a informace o programech pro celou
rodinu.
Celé číslo doprovází fotografie Jindřicha
Štreita. Příští číslo časopisu bude věnová-
no tématu Katecheze dospělých. Předplat-
né na celý rok (tj. 5 čísel á 36 Kč) či ukáz-
kové číslo si můžete objednat u nás.

Setkání osamělých
a rozvedených rodičů

Termín a místo: sobota 15. března od 10 do
13.30 hod., v budově arcibiskupské kurie,
sál II.patro, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Na programu bude přednáška P. Antoní-
na Krasuckého, OP: Inspirace z Písma –
moudrost srdce a možnost konzultace
s přítomnými odborníky. Po předchozí te-
lefonické domluvě lze zajistit souběžný
program pro děti. Setkání je také určeno
ovdovělým a svobodným rodičům.
Prosíme, předejte pozvání na setkání li-
dem, o kterých víte, že se jich téma dotýká.
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Zaujal mne Rok Bible
OLDIN jsme prolistovali a zastavili se na
dvojstraně 10–11. Zaujal mě Rok Bible
a sloupek Přečetli jsme za vás.
V článku o četbě Bible je zmínka o konti-
nuální četbě. Já už dva roky používám po-
můcku v počítači – přehled knih a kapitol.
Začerňuji si tam postupně přečtené kapi-
toly (čtverečky), abych měla přehled, co už
jsem četla.         Radana Váňová

Zlín

Úspěch studentů v mezinárodní výtvarné soutěži
V italském Arenzanu, v městě
blízko Janova, proběhl již 41. roč-
ník mezinárodní výtvarné soutěže
Piccoli artisti del Natale.
V posledních letech se mezi lau-
reáty pravidelně objevují jména
studentů Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově. I v tomto
ročníku obsadily přihlášené práce
našich studentek přední místa.
Druhé místo v absolutním pořadí
získala studentka sekundy Alžbě-
ta Náglová (na snímku vlevo)
a v dílčí soutěži Technika se na
prvním místě umístila studentka
primy Aneta Kalábová (na sním-
ku vpravo). Studentky na soutěž
připravovala PaedDr. Květoslava
Snášelová, významná prostějov-
ská výtvarnice, která kromě výuky výtvarné výchovy vede ve škole i výtvarný kroužek,
kde spojuje osvojování náročnějších technik s netradičními zdroji inspirace, např. hud-
bou.          Jitka Hubáčková

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

I v naší farnosti byla ekumenická bohoslužba
V neděli 20. ledna jsme se spolu s evangelickými věřícími sešli v našem kostele, abychom
společně slavili ekumenickou bohoslužbu. V kostele se sešlo nečekaně více lidí, než tomu
bylo před dvěma lety. Viděli jsme tu hosty z Vizovic i z Jasenné. Bohoslužbu zahájil náš

d uc hov ní spr ávc e
P. Jan Kutáč. Přivítali
jsme mezi námi paní
farářku Českobratrské
církve evangelické
Radmilu Včelnou z Ja-
senné. Ve svém kázání
hovořila na slova evan-
gelia sv. Lukáše – Fari-
zej a celník v chrámě
(18, 9–14). Přímluvy
přednesla naše mlá-
dež. Také náš chrámo-
vý sbor nám zazpíval

nacvičené písně. Ekumenickou bohoslužbu ukončil svým požehnáním náš otec Jan.
Po jejím skončení byli všichni pozváni na faru k malému občerstvení a posezení. O týden
později se ekumenická bohoslužba konala v evangelickém kostele v Jasenné.

František Chromčák
Bratřejov

Zlín navštívil profesor
Erazim Kohák

V evangelickém kostele ve Zlíně se v neděli
3. února konala přednáška prof. Erazima
Koháka s názvem Domov a dálavy: česká
myšlenka v globálním světě. Jméno světo-
vě známého profesora přilákalo více než
stovku lidí, kteří určitě nelitovali, že přišli.
Jeden z největších českých filozofů, spiso-
vatel a religionista, žijící v letech 1948 až
1990 v zahraničí, přijel do Zlína na pozvá-
ní farního sboru Českobratrské církve
evangelické. Setkání zprostředkovala se-
nátorka Alena Gajdůšková, která pana pro-
fesora také doprovázela.
Téma přednášky profesor Kohák rozložil
do dvou otázek – Co znamená být Čechem?

Má smysl být Čechem i v dnešní době? – a
postupně pak na ně odpovídal, a to
z pohledu historického, kulturního, celo-
evropského a celosvětového.
Po přednášce následovala beseda s profe-
sorem Kohákem doplněná o bohaté pohoš-
tění, které pro všechny zúčastněné připra-
vily sestry ze zlínského evangelického
sboru.   Pavel Skála

ZlínJména z Písma svatého
Jména z Písma svatého je třeba vyslovovat přesně. Může se stát, že dítě si slovo splete
s jiným, takže místo Jan Křtitel řekne Jan Křičel.
Vzpomínám si, jak jsem před léty se spolubratrem navštívil Atény, kde také kdysi kázal
sv. Pavel. Chtěli jsme navštívit Areopag (kopec boha Arese), kde je na skále napsáno Pav-
lovo kázání. Jenomže spolubratr (uměl anglicky) při dotazu místo Areopag použil slovo
airport (letiště) – a tomu dotázaný chodec nerozuměl.
Někdy se stalo, že kdosi řekl: „Izraelité bojovali s Američany“ – místo s Amálečany…
Slyšel jsem také lektora v kostele, že svatý Pavel řekl: „Naposled jsem viděl Krista já
– nedůchodce“ – místo správného já nedochůdče (1 Kor 15,8).
Pořád platí, že si lektor před veřejným předčítáním má napřed úryvek z Bible pozorně
přečíst, aby text zazněl správně.        P. Rudolf Adámek

Otrokovice
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Karneval ve Velkých Opatovicích
Římskokatolická farnost a Orelská jednota Velké Opatovice uspořádaly v neděli 27. led-
na již devátý maškarní karneval pro děti. Do zámeckého sálu zavítalo 55 dětí se svými
rodiči a prarodiči. Masky dětí byly velmi pěkné – vodníci, berušky, princezny a indiáni.

Nejvíce dětí bylo ve věku od
dvou do osmi let. Celé ne-
dělní odpoledne děti tanco-
valy, soutěžily a hrály hry.
Za svoje výkony byly odmě-
něny sladkostmi a různými
drobnostmi. Největší od-
měnou pro nás dospělé byly
spokojené, veselé děti a je-
jich rozzářené oči. Poděko-
vání patří P. Mgr. Aleši
Vrzalovi, asistentkám Len-
ce Malounkové a Kamile
Korbelové, hudebníkovi Ji-

římu Rosenbergerovi, sponzorům KDU-ČSL, Městu Velké Opatovice a občanskému
sdružení Sarkander. Při odchodu domů všichni projevili zájem: „Za rok zase přijdeme!“

Marie Korbelová
Velké Opatovice

375. výročí příchodu
piaristů do Strážnice

O prvním únorovém víkendu si strážnická
farnost připomněla krásné výročí přícho-
du piaristických řeholníků do města a za-
čátek jejich působení v tomto slováckém
městě. Dne 6. února 1633 na pozvání ma-
jitele strážnického panství Františka hra-
bě Magnis začalo prvních sedm piaristů pl-
nit svoje poslání. Hlavním úkolem byla
rekatolizace strážnického panství, zvlášť
výchovou děti a mládeže. Působení piaris-
tů bylo násilně přerušeno v roce 1950.
Teprve v roce 1994 na pozvání strážnické-
ho rodáka, arcibiskupa Jana Graubnera, se
piaristé vrátili do Strážnice.
Vzpomínkové slavnosti zahájil v sobotu
2. února farní ples v prostorách KD Stráž-
ničan. Dechová hudba, coury band, folk-
lorní vystoupeni, soutěže, ukázka latinsko-
amerických tanců a košt vín doprovázela
velký zástup farníků po celý dlouhý večer.
Radostným okamžikem plesu byla zpráva,
že strážnická farnice Eliška Bučková vy-
hrála soutěž Česká Miss 2008. V nedělní

dopoledne jsme se shromáždili v piaristic-
kém kostele Panny Marie, kde byla slouže-
na slavnostní mše svatá za účasti spolubra-
trů piaristů z Říma, Rakouska a Polska.
Hlavním celebrantem latinské mše svaté
byl P. Jozsef Ruppert, generální asistent
našeho řádu z Říma. Kazatelem byl P. Jo-
zef Tarnawski, provinciál Polské provincie
piaristů z Krakova. Při mši svaté jsme moh-
li uslyšet skladbu mešní hudby a zpěvu
Missa brevis in F od piaristického sklada-
tele P. Simona a S. Bartholomeo (1715
–1786), kterou připravil farní sbor „Lau-
damus“ a komorní orchestr strážnických
farníků. Nedělní odpoledne byl časem na
kulturní program v prostorách strážnické
ZUŠ, kde jsme měli možnost slyšet před-
nášku Obrázky ze života strážnických pia-
ristů a také jsme mohli sledovat divadelní
představení o životě zakladatele piaristů sv.
Josefa Kalasanského v podaní dětí z naší
farnosti.

P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP
Strážnice

Oslava svátku nemocných
Už několik let náš pan děkan P. František Král myslí a také se modlí za naše nemocné.
Každoročně před svátkem Panny Marie Lurdské vždy po večerní mši svaté probíhá v naší
farnosti novéna za nemocné k Panně Marii Lurdské, a poslední den této novény právě o
svátku Panny Marie, bývá v kostele světelný průvod s Nejsvětější svátostí a se svícemi.
Tímto způsobem se v duchu přenášíme do Lurd, jednoho z největších poutních míst na
světě.
Jsme rádi, že v letošním roce Svatý otec udělil možnost získat v době od 2. do 11.února
plnomocné odpustky i v každém kostele, kde je zobrazena lurdská jeskyně.A my se opět
scházíme po večerní mši svaté v modlitbách k Panně Marii. Pobožnost uzavíráme mod-
litbami Otče náš, Věřím v Boha a modlitbou na úmysly Svatého otce.

Františka Šimoníková
Uherský Brod

Zajímavá přednáška pro studenty
Ve středu 6. února navštívil Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově vzácný host. Eru-
dovaný biolog a teolog Mgr. Marek Vácha, Ph.D., je přednostou Ústavu etiky na 3. lékař-
ské fakultě UK v Praze, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské inviromentální eti-
ky. Je autorem několika knih s přírodovědnou tematikou. Byl účastníkem dvou expedic
do Antarktidy a se studen-
ty besedoval i o tom, že
největší nástrahou pro
člověka v Antarktidě není
mráz a led, ale samota a
člověk sám, neboť musí
sám se sebou vydržet.
Hlavním tématem odpo-
lední přednášky byl vztah
víry a vědy v současném
světě. Pro mladé lidi je po-
hled mladého kněze a bi-
ologa v jedné osobě na
otázky např.evoluční teo-
rie nebo na vztah mezi vě-
dou a náboženstvím jistě
velmi přitažlivý. V podvečer pak přednášková místnost v prostorách CMG přivítala širší
veřejnost, pro kterou doktor Vácha vystoupil s přednáškou Sedm dní stvoření.
V současné době studenti maturitního ročníku posílají přihlášky na vysoké školy, a tak
není vyloučeno, že nahlédnutí do „biologické kuchyně“ a lékařské etiky pomůže při ko-
nečném rozhodnutí, kam po maturitě.           Jitka Hubáčková

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

http://www.fineprint.cz


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

Placeno převodem 706 037

BŘEZEN  2008

Uzavřeno k 28. 2. 2008
Změna programu vyhrazena

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

29. 2. pátek až 2. 3. neděle
Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Matice

svatoantonínské • arcibiskup Jan
1. 3. sobota

 9.30 hod • Velehrad – Stojanov – setkání katechumenů
• biskup Josef

2. 3. neděle
15.00 hod. • Strážnice – účast na výroční schůzi Orla

• arcibiskup Jan
3. 3. pondělí až 5. 3. středa

Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravských diecézí
• arcibiskup Jan a biskup Josef

3. 3. pondělí
18.30 hod. • Valašské Meziříčí – obřad předávání Písma

svatého • biskup Josef
8. 3. sobota

13.00 hod. • Ostrožská Lhota – přednáška a beseda o
P. Šuránkovi • arcibiskup Jan

16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Uherský Brod) – mše svatá v 17 hod.
• arcibiskup Jan

9. 3. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory –

Arcibiskupský kněžský seminář • biskup Josef
10. 3. pondělí

9.00 hod. • Vsetín – Českobratrská církev evangelická –
přednáška • biskup Josef

11. 3. úterý
9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České

biskupské konference • arcibiskup Jan
14. 3. pátek

9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – pouť k Panně Marii
Bolestné • arcibiskup Jan

13.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – setkání s kněžími
děkanátu Kroměříž • arcibiskup Jan

15. 3. sobota
Arcidiecézní setkání mládeže v děkanátech před Květnou

nedělí – katecheze biskupů • arcibiskup Jan a biskup
Josef

18.00 hod. • Uherský Brod – závěrečná mše svatá pro
arcidiecézní setkání mládeže v děkanátech
• arcibiskup Jan

18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa
• biskup Josef

16. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle

• arcibiskup Jan a biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory

• arcibiskup Jan
20. 3. čtvrtek

9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis
• arcibiskup Jan a biskup Josef

18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku
Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef

21. 3. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Umučení Páně –

velkopáteční obřady • arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 3. sobota

20.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční
vigilie – křest dospělých • biskup Josef

21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie – křest
dospělých • arcibiskup Jan

23. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání

Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
28. 3. pátek až 30. 3. neděle

Vysoké Žibřidovice – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan
29. 3. sobota

16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a
kněžská povolání (Šumperk, Zábřeh) • biskup Josef

31. 3. pondělí
17.15 hod. • Napajedla  – eucharistická adorace

• arcibiskup Jan
18.00 hod. • Napajedla – mše svatá a průvod k hrobu

Aničky Zelíkové • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování Páně

• biskup Josef
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