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OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR

Přehled olomouckých světících biskupů

Statistika olomoucké arcidiecéze

Nové katechismy pro naši arcidiecézi

Předseda Matice Velehradské P. Jan Peňáz požehnal 25. března na Svatém Hostýně
první z pětadvaceti zastavení nové poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn.

Snímek Josef Pala
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Jindřich Fleming, OT 1279, 1281

Martin 1306 – 1321

Petr 1323

Teodorik 1326

Henoch 1326

Dětřich z Portic 1361

Jan 1399

Mikuláš, OP 1406

Jan Dětřich, OCist. 1412–1434

Vilém z Kolína, OSA 1442–1482

Ondřej Bysman, OSA 1482–1501

Martin Göschel z Jihlavy, OPraem. 1505, 1528

Jan Horák z Milešovky 1542

Martin z Přemyslovic, OPraem. 1542–1549

Václav, OCist. 1552–1561

Melichar Pirnesius z Pirnu 1602–1607

Jan Křtitel Civalli 1608–1617

Hynek Novohradský z Kolovrat 1618–1629

Filip Friedrich Breiner 1630–1639

Kašpar Karas z Rhombštejna 1640–1646

Zikmund Minutino 1642

Jan Gobbar 1655–1665

Bernard Bedimus 1665–1668

Ondřej Dirre 1668–1669

Jan Josef Breuner 1671–1695

František Antonín Losenstein 1690–1692

Ferdinand Schröffel 1696–1702

František Julián Braida 1706–1729

Otto Honorius Egkh 1729–1748

Jan Karel Scherffenberg 1749–1771

Václav Xaver Freyenfels 1772–1776

Matěj František Chorinský 1775–1777

Karel Bohumír Rosenthal 1778–1800

Alois Josef Kolovrat 1801–1812

Ferdinand Chotek 1817–1831

Alois Josef Schrenk 1837–1838

Antonín Arnošt Schaffgotsche 1839–1842

Rudolf Thysebaerth 1842–1868

Gustav Belrupt 1880–1895

Jan Weinlich 1904–1905

Karel Wisnar 1904–1926

Vilém Blažek 1906–1912

Josef Schinzel 1922–1944

Jan Stavěl 1927–1938

Stanislav Zela 1940–1969

Josef Martin Nathan 1943–1947

František Tomášek 1949–1965

Jan Graubner 1990–1992

Josef Hrdlička od 1990

Sestavil P. PhDr. Vladimír Teťhal

Karel Wisnar

Josef Martin Nathan

Jan Weinlich

Josef Hrdlička

Světící biskupové v Olomouci
V řadě diecézních katalogů, které se nazývají též schématismy nebo informátory, nachá-

zíme vedle přehledu diecézních biskupů i přehled biskupů světících, čili jak se dnes větši-

nou říká pomocných. Bohužel, olomoucké katalogy je nikdy neuváděly a vlastně ani ni-

kdy nebylo sestaveno jejich pořadí. Pokusil se o to sice neúplně jeden katalog v polovině

19. století, ale jen stručně a s mnoha mezerami a omyly.

Následující seznam má být také pobídkou profesionálním arcidiecézním historikům, aby na

tomto úseku něco přinesli, vždyť světící biskupové vnesli nemalý vklad do duchovních dějin

Moravy. Byli mezi nimi muži mimořádní moudrostí, zbožností, pastýřskou horlivostí, ale i

postavy politováníhodné. Mnozí zasedli na biskupské stolce v řadě jiných diecézí, vždyť počet

biskupů pocházejících z té které diecéze vypovídá o duchovní síle místní církve, která se dělí

s druhými.

První světící biskup se objevuje na konci 13. století, ve středověku nám často chybí úplná data,

o leckterých nacházíme zmínky výhradně v cizích pramenech, teprve od 17. století můžeme

s větší přesností určovat data biskupské služby i samotné působení jednotlivých biskupů. Ve

20. století bylo zvykem, že býval jeden světící biskup Čech a jeden Němec, nejvíce, a to tři, měla

olomoucká arcidiecéze v letech 1943 až 1944. Data se leckdy také liší tím, že v jiném roce bylo

jmenování a v jiném svěcení, v jiném potvrzení při přechodu do jiné diecéze a v jiném panov-

nická nominace. Tohle všechno může však zohlednit teprve životopisný katalog světících bis-

kupů.

Následující jednoduchý seznam světících biskupů olomoucké arcidiecéze se může hodit

duchovním správcům pro jejich práci.
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Úmysl všeobecný
Aby křesťané ve složitých situacích dnešní společ-
nosti hlásali svým životem Kristovo vzkříšení jako
zdroj naděje a pokoje.

Úmysl misijní
Aby budoucí kněží v mladých církvích byli více
duchovně formováni k hlásání evangelia jejich ná-
rodům.
Úmysl národní
Aby se pro mnohé rodiče stal prospěch rodiny přednějším, než výhodná pracovní místa.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

LIST Z KALENDÁŘE

P. Jan Krist

Pro zoufalství nemáme důvod
– církev vede Pán a jeho Duch

Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dub-
na 2005, na Svatopetrském náměstí v Římě. Máme
papeže Benedikta XVI. – papeže, který nestrhuje na
pohled, ale fascinuje, jakmile začne hovořit či psát.
Měl jsem to štěstí, že jsem jej mohl v 90. letech něko-
likrát osobně vidět a slyšet. Navštěvoval kolej, v níž
jsem tehdy v Římě bydlel, a dával jejímu osazenstvu
možnost, aby mu kladlo nejrůznější otázky. Odpoví-
dal tak, že kdyby se jeho slova zaznamenala, mohla
by jít rovnou do tisku. Jednou jsem se ho zeptal, jak
to dělá, že si pod tíží nepříznivých zpráv o stavu círk-
ve a její víry, které se u něj sbíhají z celého světa, ne-
zoufá. OdpověG si pamatuji takřka doslova: „Přede-
vším je třeba přiznat, že by bylo z čeho si zoufat. Nutno ale současně dodat, že církev
nevedeme my, nýbrž vzkříšený Pán a jeho Duch, takže pro zoufalství nemáme důvod.“
Často si tato slova připomínám.             PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.

vyučující na katedře fundamentální
a dogmatické teologie, KTF UK v Praze

DUBEN 2008
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození Hanse Christia

na Andersena v roce 1805

2. 4. 1916 se narodil v Palačově P. Josef Jan Maria Vianney Hub, dominikánský kněz
žijící na odpočinku v klášteře v Olomouci (92. narozeniny)

18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek
a historických sídel – vyhlášen na
zasedání UNESCO v roce 1983

21. 4. 1917 se narodil v Němčicích u Holešova
P. Bohumír Konečník, důchodce
v Kroměříži (91. narozeniny)

24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova
P. Jan Krist, emeritní kanovník
Metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci a emeritní farář v Trnavě
u Zlína (88. narozeniny)

27. 4. 1758  byl zvolen olomouckým
biskupem Leopold Bedřich z Egkhu
a Hungersbachu, který stál v čele
olomoucké diecéze v letech 1758 až
1760 (250 let)          (jpa)

http://www.fineprint.cz
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Bože, náš Otče,
Otče všech národů tohoto světa.
Mnoho kilometrů leží mezi námi,
mezi lidmi v limburgském biskupství
a lidmi v našich partnerských biskupstvích
Alaminos, Kumbo, Ndola, Olomouc, Koši-
ce a Sarajevo.
Daleko od sebe vzdáleni žijeme a milujeme,
pracujeme a modlíme se.
Odlišují nás řeč i dějiny,
hudba a jídlo a mnoho jiného.
Skrze víru v tebe, Otče,
a v Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Bratra,
jsme v Duchu Svatém bratři a sestry.
Mnohé nás dělí,
ale více nás spojuje
a vede nás spolu do jedné velké rodiny.
Společně jsme na cestě,
abychom si stále lépe rozuměli
a poznávali se stále více jako sestry a brat-
ři,
kteří jsou si blízcí a otevření jeden pro dru-
hého.
Daruj nám, Otče,
naplnění naší touhy.
Žehnej naší práci
pro partnerství mezi Limburgem a jeho šesti
partnery.
Dej nám být svědky tvé lásky,
která překonává každé rozdělení.
Tak se modlíme a prosíme v Duchu Svatém
skrze Ježíše Krista, našeho Bratra.
Amen.

Více informací je možno získat na adrese:
http://www.bistumlimburg.de/

Pavel Mléčka

Naše arcidiecéze udržuje s diecézí Lim-
burg již dlouhá léta partnerské vztahy (svě-
tící biskup limburgské diecéze Mons. Ger-
hard Pieschl je rodák z naší arcidiecéze, na-
rodil se v Moravské Třebové). Tyto vztahy
dostávají s příchodem biskupa van Elsta
novou intenzitu.

J e d n í m
z prvních kroků
j e  s p o l e č n á
modlitba, kte-
rou se chtějí
limburgští věří-
cí modlit společ-
ně s věřícími ze
v š e c h s v ý c h
p art ner skýc h
diecézí:  Ol o-

mouc, Košice, Sarajevo (Bosna a Herze-
govina), Alaminos (Filipíny), Kumbo (Ka-
merun) a Ndola (Zambie).
Dalším krokem je setkání mládeže diecéze
Limburg s evropskou mládeží – zejména
s mladými z jejich partnerských diecézí:
Olomouc, Košice a Sarajevo (Bosna a Her-
zegovina), které se uskuteční ve dnech
22. až 26. 10. 2008 ve Frankfurtu nad Mo-
hanem.
Pozvání na toto setkání je – s doporučením
otce arcibiskupa – směrováno na naše tři
církevní gymnázia (Kroměříž, Velehrad,
Prostějov).
Přikládáme překlad modlitby a prosíme
naše čtenáře, aby i oni touto modlitbou
doprovázeli snahy o vzájemné sblížení vě-
řících v našich diecézích.

Varovné upozornění
na Nadační fond
dětí Matky Terezy

Arcibiskupství pražské s politováním
sděluje všem, koho by tato informace
mohla zajímat, že nemůže v žádném pří-
padě nikomu doporučit, aby podpořil
svým finančním příspěvkem činnost
Nadačního fondu Dětí Matky Terezy.
Dopisy, které jsou jménem tohoto fondu
rozesílány, jsou podepsány sestrou Myr-
nou. Na in-
ternetových
s t r á n k á c h
fondu je její
f o t o g r a f i e
v oděvu při-
pomínajícím
řeholní šat a uvedena pod jménem Myrna
Velasco, nikde však není uvedeno, kterého
řádu je členkou, takovou informaci nemá
k dispozici ani Arcibiskupství pražské, ani
Misionářky Lásky, známější pod lidovým
názvem Sestry Matky Terezy.
Zakladateli fondu jsou Nathan Barnes
a Crystal Chen, oba bytem v Kalifornii
(USA), revizorem fondu je Bruce Barnes,
bytem na stejné adrese jako Nathan Bar-
nes. Nathan Barnes je též předsedou správ-
ní rady (podle výpisu z nadačního rejstří-
ku), dalšími členy správní rady jsou Tzong
Ting Wu, bytem rovněž v Kalifornii, a již
uvedený Crystal Chen. Na internetových
stránkách fondu jsou však jako vedení fon-
du uvedeni Dr. Sajan George (bez další
identifikace) jako předseda správní rady a
již zmíněná sestra Myrna jako poradce. Ani
jedna z uvedených osob není sestrám Mat-
ky Terezy známa.
Všechny tyto nesrovnalosti a nejasnosti,
dále fakt, že uvedený fond nikdy nepožá-
dal sestry Matky Terezy o souhlas s použi-
tím jména Matky Terezy pro svou činnost,
neprůkaznost informací o využití případ-
ně získaných prostředků (na adrese fondu
v Praze se nepodařilo zastihnout nikoho,
kdo by byl kompetentní podat o tom jakou-
koli informaci) a v neposlední řadě i způ-
sob, jakým je formulován „Odpovědní
darovací formulář“, rozesílaný fondem
(formulace „Nadační fond dětí Matky Te-
rezy se s radostí pomodlí Vaším jménem za
to, co je …“ nenajde oporu ani v spirituali-
tě Matky Terezy, ani v žádné jiné křesťan-
ské spiritualitě), vede pražského arcibisku-
pa k tomu, že Nadační fond dětí Matky
Terezy nepovažuje za důvěryhodnou insti-
tuci. Arcibiskupství pražské proto varuje
věřící před podporou tohoto fondu.

(apha)

Naše partnerská diecéze Limburg má nového biskupa
V neděli 20. ledna 2008 byl při slavnostní bohoslužbě uveden do úřadu nový lim-
burgský diecézní biskup Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst (1959), který je nej-
mladším německým biskupem.

Exkomunikace na Ukrajině
Kardinál Lubomyr Husar, arcibiskup
kyjevsko-haličský a hlava Ukrajinské
řeckokatolické církve, exkomunikoval
čtyři kněze.
Kněží byli exkomunikováni v důsledku své-
ho prohlášení, že přijali biskupské svěce-
ní. Toto svěcení bylo nelegální a jako tako-
vé podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO zá-
važným církevním trestům. Jedná se o kně-
ze Eliáše Antonína Dohnala (1946), Me-
toděje Špičáka (1968), Markiana Hitiuka
(1970) a Samuela Roberta Oberhausera
(1969). O této události podalo oficiální
zprávu Tiskové středisko Ukrajinské řec-
kokatolické církve.
Více informací: www.ugcc.org.ua   (ps)

Evropské setkání
pracovníků Papežského
misijního díla dětí

Ve dnech 9. až 12. března se v Lucembur-
ku uskutečnila evropská konference Pa-
pežského misijního díla děti. Hlavním té-
matem konference bylo heslo Děti na cestě
světem, jehož podtitulem byl skrytý život
dětí, jako např. práce dětí, dětští vojáci, dět-
ská prostituce apod. Setkání se zúčastnilo
celkem 25 zástupců z 15 evropských zemí
a Kanady. Českou republiku zde prezento-
vala Václava Faistauerová, spolupracovni-
ce Papežských misijních děl za královéhra-
deckou diecézi. Konferenci tvořily odbor-
né přednášky, prezentace a workshopy, ale
také přestavení nových misijních materiá-
lů a projektů.               Romana Tomanová
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Nová poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn
Matice svatohostýnská chystá společně s Maticí Velehradskou v polovině letošního
roku slavnostní otevření poutní stezky Velehrad – Svatý Hostýn. Konkrétně ve dnech
3. a 4. července, kdy poutníci budou ovšem putovat opačným směrem a měli by dojít
na Velehrad na právě probíhající Dny lidí dobré vůle. Přípravné práce na tomto pro-
jektu jsou v plném proudu. První z pětadvaceti zastavení poutní cesty bylo slavnost-
ně otevřeno na Svatém Hostýně v úterý 25. března. Za přítomnosti P. Jana Chro-
mečka, bývalého dlouholetého duchovního správce na Svatém Hostýně, a předsedy
Matice svatohostýnské Mgr. Aleše Dufka jej požehnal předseda Matice Velehradské
P. Jan Peňáz.
Toto zastavení, které bude
vlastně posledním na trase
poutní cesty z Velehradu, je
umístěno před hlavním
schodištěm do svatohostýn-
ské baziliky. Další budou
stát do červencové cyrilome-
todějské pouti. Celá trasa
měří 50 km a je vybavena in-
formačními panely, na kte-
rých se může návštěvník se-
známit s kulturně historic-
kými událostmi, významný-
mi osobnostmi a přírodními
zajímavostmi míst v krajině,
kterou právě prochází. Bude tedy sloužit nejen věřícím, kteří se vydají na pěší pouť, ale
i široké turistické a cyklistické veřejnosti. Na tuto páteřní trasu se navíc budou v dalším
období napojovat další stezky z jednotlivých obcí a farností. Moravská poutní cesta, kte-
rá je první svého druhu na území České republiky, bude součástí evropské stezky
z polského poutního místa Čenstochová do Říma. Finančním garantem projektu je
Matice svatohostýnská, pomůže i Matice Velehradská a Zlínský kraj. Na projektu spolu-
pracuje také Arcibiskupství olomoucké.
Na otázku „Co zajímavého z přírody může poutník na této poutní cestě potkat či uvi-
dět?“ nám odpověděl jeden z autorů této cesty Dr. Jiří Troneček, soukromý přírodovědec
a cestovatel, bydlící v blízkém Chvalčově, autor přírodovědné části expozice v muzeu na
Svatém Hostýně: „Ten, kdo absolvuje celou trasu, ať už na jeden zátah nebo po částech,
získá kromě razítek do turistického průvodce vydaného při této příležitosti, také infor-
mace o událostech, které se přihodily v minulosti, a také o přírodě, kterou prochází, ne-
boť celá trasa je vedena po přírodních stezkách a jednotlivá zastavení informují o přírod-
ních zajímavostech, jež by jinak návštěvník možná míjel bez povšimnutí. Může si tedy
udělat obrázek o krajině od údolní nivy řeky Moravy až po nejvyšší vrcholy Hostýnských
vrchů, přičemž mou snahou bude upozornit na každý přírodní detail, který by jinak asi
unikl jeho pozornosti.“          Josef Pala

Možnosti studia na teologické fakultě v Olomouci
Na některé obory Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP)
v Olomouci je možné se přihlásit do 28. 4. 2008. Fakulta nabízí i studium v Brně.
Na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci je možné
podávat přihlášky do 31. 3. 2008; jedná se o prezenční (denní) studium oborů Katolická
teologie, Humanitní studia a Sociální pedagogika.
V kombinované (dálkové) formě fakulta nabízí možnost přihlásit se ke studiu oborů Teo-
logické nauky a Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika – tyto tříleté ba-
kalářské obory s již akreditovaným navazujícím magisterským studiem nahrazují dřívěj-
ší pětiletý obor Křesťanská výchova.
Při dostatečném počtu zájemců bude opět otevřena studijní skupina také v Brně. Pro ře-
holníky, řeholnice a členy různých forem zasvěceného života je pak určen obor Teologie
a spiritualita zasvěceného života.
Dále CMTF UP přijímá přihlášky na obory realizované ve spolupráci s VOŠs CARITAS:
Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce, a to do 28.4. 2008.
Bližší informace: Studijní oddělení CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc,
tel.: 585 637 010, web: www.upol.cz     (čbk)

Katolická charismatická
konference 2008 opět
v Brně

Letošní 19. ročník katolické charisma-
tické konference se uskuteční od 9. do
13. července opět v moravské metropo-
li. Hlavní program se bude konat
v moderním pavilonu F na brněnském
výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí
převzal brněnský biskup Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle, který program zahájí mší
svatou v katedrále, a rovněž hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Ju-
ránek.
Charismatickou konferenci organizuje
v České republice od roku 1989 hnutí Ka-
tolické charismatické obnovy. Jedná se
o čtyřdenní akci duchovně formačního
charakteru, určenou pro členy a sympati-
zanty hnutí, ale i pro křesťany jakékoli spi-
rituality, včetně hledajících. Za účelem du-
chovního i lidského povzbuzení a hlubší
křesťanské formace se zde setkávají tři až
čtyři tisíce křesťanů z celé České republiky
i ze Slovenska, přičemž zájem o konferen-
ci každoročně vzrůstá. Kromě laiků se pro-
gramu pravidelně účastní několik desítek
kněží a řeholníků, konferenci hojně navště-
vují i křesťané jiných církví.
Program konference tvoří přednášky, ado-
race, společná modlitba a bohoslužby.
Mottem letošní konference je desátý verš
čtvrté kapitoly Janova evangelia: Kdybys
znala Boží dar…(Jan 4,10). Nedílnou sou-
částí programu bývá „dětská konference“,
proto sem jezdí stále více rodin s dětmi, kte-
ré by se těžko mohly účastnit klasických
exercicií. K dění na konferenci patří i ne-
formální setkání účastníků a jejich kultur-
ní vyžití – divadelní představení, koncerty
apod. V neposlední řadě ji lze také příjem-
ně spojit s poznáváním pamětihodností
a krás města, které konferenci hostí.
Pozvání k účasti na konferenci přijali: se-
stra Veronika Barátová s komunitou
Blahoslavenství, P. Vojtěch Kodet, P. Petr
Karas, Kateřina Lachmanová, P. Michael
Slavík, Františka a Ignác Muchovi, P. Aleš
Opatrný, P. Tomáš Holub, Augustin a Vio-
la Svobodovi, P. Bogdan Stepien, Josef Ze-
man, P. Pavel Semela, Roman Čiviš,
P. Marcel Javora, P. Marek Orko Vácha
a další. Čtvrteční večerní koncert chval po-
vede Richard Čanaky se skupinou F.B.I.
z Bratislavy a bude přístupný všem zájem-
cům z Brna a okolí.
Podrobné informace k organizaci a pro-
gramu, včetně elektronické přihlášky se
nacházejí na adrese: www.cho.cz nebo si je
lze vyžádat vždy večer na tel.: 777 087 736.

Pavlína Pastyříková
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Vážená Rado ČT, vážený pane generální ře-
diteli,
zasílám Vám stížnost na zcela neseriózní,
zlehčující a bulvární pojetí nábožensko-
etického tématu v reportáži , věnované
„novým smrtelným hříchům“ v pořadu
168 hodin ze dne 16. 3. 2008, kterou zpra-
covali Veronika Švihelová a Filip Kanda.
Důležité vyjádření nejvyšší autority kato-
lické církve k velice závažné problematice,
týkající se důstojnosti lidské osoby a pod-
mínek přežití lidstva bylo v reportáži hru-
bě zkresleno, bagatelizováno a zesměšňo-
váno. Je trapné, že reportáž k témuž téma-
tu, vysílaná v témže čase komerční televizí
Nova, byť rovněž nevalné úrovně, byla ve
svém celkovém vyznění o několik řádů kva-
litnější a serióznější, než ubohý bulvární
pamflet veřejnoprávní televize.
Bohužel se však nejedná o ojedinělý „úlet“
nekvalitně připravené reportáže (v jinak
velmi zajímavém a právem populárním
pořadu), který by bylo možné vyřešit pou-
ze jednorázovou omluvou. Jde o celkový
přístup ve zpravodajství a reportážních
pořadech k tématu náboženské víry.
Každý vzdělaný sociolog, politolog či jen
nezaujatý pozorovatel současného spole-
čenského dění Vám potvrdí, že otázky, sou-
visející s náboženstvím, stále nabývají v
dnešním světě na důležitosti – ať už jednot-
livé jevy hodnotíme pozitivně či negativně,
musíme o nich především něco vědět a re-
ferovat seriózně. Neexistuje žádný vý-
znamný mezinárodní konflikt, který by ně-
jak nesouvisel s otázkami náboženství, ná-
boženství se v procesu globalizace stává
nejvýznamnějším výrazem skupinových
identit, některé osobnosti náboženských
vůdců (vzpomeňme na Jana Pavla II. či
dalajlámu) se stávají nejsledovanějšími a
nejrespektovanějšími osobnostmi meziná-
rodní scény. Stanoviska katolické církve
k nejzávažnějším etickým otázkám naší
doby jsou neopominutelným hlasem v ce-
losvětových diskusích a ve všech seriózních
médiích našeho civilizačního okruhu jsou
k debatám o klíčových etických otázkách
zváni teologičtí experti nebo kompetentní
církevní představitelé – a i těmi, kteří mají

zásadně odlišné
názory, jsou při-
jímáni s respek-
tem jako partne-
ři dialogu.
Každé seriózní
médium veřejné
služby v kulturně vyspělých zemích má
proto dnes experty na náboženské otázky
s příslušným teologickým či religionistic-
kým vzděláním. Kdy konečně bude mít ta-
kové odborníky Česká televize? Kdy repor-
téři veřejnoprávní televize přestanou klást
stupidní otázky, prozrazující, že o předmě-
tu své reportáže nejen nemají naprosto
žádné odborné znalosti a jsou zcela nepři-
pravení, nýbrž že z nich přímo čiší flagrant-
ní předsudky, stereotypy z doby komunis-
tické propagandy, echo skandalizujících
zpráv bulváru a někdy i zřejmá ideologic-
ká podjatost? Kdy budou pořady o otáz-
kách náboženství svěřovány lidem, jejichž
inteligence, úroveň vzdělání a osobnostní
zralost bude zárukou, že neodvedou místo
seriózní žurnalistické práce povrchní trap-
ný skeč typu silvestrovské zábavní show –
pořad, kterým nezesměšní církev a nábo-
ženství, nýbrž spíše sami sebe a Českou te-
levizi?
Ať má člověk k náboženství obecně či k ur-
čité víře či náboženské instituci osobně
postoj jakýkoliv, měl by vzít na vědomí, že
téma náboženství nelze v našem světě
bagatelizovat a marginalizovat. Argumen-
tovat údajným “ateistickým charakterem”
a nezájmem české populace nelze, tento
argument by naopak bylo možné obrátit –
to, co nás obklopuje, není „ateismus“, ale
spíš naprostá nevzdělanost v této oblasti,
která je semeništěm předsudků, intoleran-
ce a naprosté nepřipravenosti orientovat se
v jedné z velmi důležitých oblastí součas-
ného světa.
Žádám Vás proto velmi důrazně, abyste se
zamysleli nejen nad tímto jedním skandál-
ním pořadem, nýbrž hledali řešení hlubší-
ho problému, který byl opět tímto konkrét-
ním trapným přehmatem signalizován.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
prezident České křesťanské akademie

Hlavní hřích médií
– acedia

Náboženským tématům není možné v na-
šem světě nerozumět. To, že by se Česká
televize neměla podílet na šíření této ne-
dbalosti ohledně duchovních otázek, ob-
jasňuje ve svém otevřeném dopise týkají-
cím se nedávného informování o údajných
„nových smrtelných hříších“ prof. Tomáš
Halík.
V rozhovoru pro list L´Osservatore Roma-
no ze dne 9. března 2008, který se týkal
smíření a odpuštění, arcibiskup Gianfran-
co Girotti, regent apoštolské penitenciárie,
na otázku, kde dnes vidí nová místa, na
nichž by mohl zakořenit hřích, zmínil ně-
které celospolečensky problematické ob-
lasti, které anglicky psaná média (a podle
nich také média česká) začala považovat za
„seznam nových smrtelných hříchů“. Sku-
tečnost, že nejde o „seznam nových smrtel-
ných hříchů“, ale o aktuální rozvinutí tra-
dičních hlavních hříchů, peccata capitalia,
tedy kořenů, z nichž konkrétní hříchy vy-
růstají, objasnil na svých stránkách kardi-
nál Miloslav Vlk 12. 3. 2008 v článku na-
zvaném Hříchy a spoluzodpovědnost. Ještě
o den dříve uvedl věc na pravou míru člá-
nek na stránkách Tiskového střediska
ČBK. Přesto Česká televize odvysílala
o několik dní později (16. 3. 2008) ne pří-
liš povedený příspěvek k tomuto tématu
v pořadu 168 hodin. Proti neserióznosti a
nevážnosti, s nimiž byl tento pořad vytvo-
řen, se ozvalo mnoho osobností. Mezi jiný-
mi také prof. Halík, jehož otevřený dopis
z 18. 3. 2008 Radě České televize zde otis-
kujeme.            (apha)

Vyjádření k informacím
z hromadných sdělovacích
prostředků o nálezu
hrobky Ježíšovy rodiny

Část světové veřejnosti se zájmem i s pře-
kvapením sledovala informace o nalezení
hrobky Ježíšovy rodiny v Jeruzalémě, pro-
pagované i filmy a internetovými snímky.
13. – 17. ledna tohoto roku proběhla v Je-
ruzalémě mezinárodní konference organi-
zovaná prof J. H. Charlesworthem, ředite-
lem Ústavu pro Kumránské texty v Prince-
tonu, na niž byl pozván i prof. Pokorný. Jed-
noznačně převažující mínění bylo, že k
uvedené identifikaci hrobky nejsou žádné,
vědecky prokazatelné důvody. Mrzí nás, že
kancelář Reuters na internetu tento závěr
falešně interpretovala a upozorňujeme zá-
jemce na vyjádření Duke University v Dur-
hamu, NC, které tyto desinformace vyvra-
cí (http://dukereligion.blogspot.com/
2 008 /01/t al p io t -t o mb - co nt r ov e rsy
-revisited.html).

prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

Otevřený dopis Radě České televize
a generálnímu řediteli ČT

Mariánské poutní místo Suchdol u Prostějova
má od 11. března 2008 své internetové stránky – http://www.farnostsuchdol.eu
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Statistický přehled o
olomoucké arcidiecézi

Stav k 31. 12. 2007

Rozloha arcidiecéze v km2 .....         10 018
Počet obyvatel ......................... 1 376 000
Počet katolíků ........................... 568 000
Obvyklá nedělní účast ............... 103 195

Počet diecézních kněží ..................... 237
– faráři ............................................ 110
– administrátoři ................................. 35
– kaplani ........................................... 32
– jiné funkce ...................................... 15
– v plném důchodě ............................. 32
– mimo diecézi .................................. 18
– novokněží v roce 2007 ....................... 3
– zemřelí v roce 2007 ........................... 7

Počet děkanátů .................................. 21
Počet farností .................................. 419
– farností obsazených ...................... 192
– farností neobsazených ................... 227

Kněží jiných zemí, kteří žijí a pracují
v olomoucké arcidiecézi ................ 64

– Slovensko ....................................... 17
– Polsko ............................................ 42
– Rakousko ......................................... 1

Kněžský seminář
Počet seminaristů celkem ................... 71
– z toho olomoucká arcidiecéze .......... 27

Teologický konvikt (studenti) ............. 28
– z toho olomoucká arcidiecéze ............ 7

Řeholníci
Počet komunit ................................... 20
Počet řeholníků celkem .................... 105
– ve službě na farách .......................... 87
– důchodci ........................................ 18

Řeholnice
Počet komunit ................................... 28
Počet řeholnic celkem ...................... 328

Církevní školy
– základní ........................................... 5
– gymnázia .......................................... 3
– střední odborné ................................. 2
– vyšší odborné .................................... 1
– školská zařízení ................................ 5
Počet žáků ..................................... 4283

Pokřtěných celkem ........................ 5 204
Biřmovaných celkem .................... 1 166
Poprvé přijímajících celkem .......... 2 598
Církevní sňatky celkem ................. 1 528
Pomazání nemocných celkem ...... 20 643
Pohřby celkem .............................. 5 635
Katecheze dětí a mládeže celkem . 18 064
Laických a řeholních katechetů ........ 295

(aco)

Studentský Velehrad 2008
Ve dnech 2. až 4. května se na Velehradě
uskuteční již IX. setkání vysokoškol-
ských studentů.

Proč přijet
Řešíš dilema ve studiu, víře, kariéře, part-
nerských vztazích? Nechceš zůstat jen u
otázek? Přijeď hledat odpovědi.

Hosté
Zdeněk Bárta, Tomáš Halík, Kateřina
Lachmanová, Jan Sokol, Marie Svatošová,
Josef Zeman

Koncerty
Kapucíni & Stanley, DJ Chosé, varhaní
koncert
doprovodný program: čajovna, worksho-
py, sport, modlitba

Předprogram
– pěší poutě 30. 4. až 2. 5.
– předprogram na Velehradě 1. 5. (večer)

až 2. 5.

Hlavní program
Pátek 2. května
– příchod poutníků a příjezd účastníků

hlavního programu
– individuální večeře
19.30 – mše svatá v bazilice – P. Josef

Stuchlý, SJ, studenský kaplan v Brně
– společný večer (táborák, DJ)
Sobota 3. května
– ranní modlitba
– snídaně
9.00 – dopolední blok (přednášky, disku-

se) více o hostech – Dilemata ve víře
a vztahu k církvi (Tomáš Halík), Dilema-
ta v politice a společnosti (Jan Sokol), Di-
lemata v partnerských vztazích (Karel
Skočovský)

12.00 – modlitba Vesel se, nebes Královno
12.15 oběd
14.45 – odpolední blok více o hostech

– Dilemata ve víře a vztahu k církvi (Ka-
teřina Lachmanová), Dilemata v politi-
ce a společnosti (Zdeněk Bárta), Dilema-
ta v partnerských vztazích (Josef Zeman)

– Panelová přednáška: Zabít nebo nezabít
v hraničních situacích života (Marie Sva-
tošová, Karel Skočovský a některý z vo-
jenských kaplanů)

18.00 mše svatá v bazilice – P. Tomáš
Halík

Neděle  4. května
– ranní modlitba
– snídaně
10.00 mše svatá v bazilice – biskup Mons.

Josef Hrdlička

V průběhu celého setkání můžete také vy-
užít možnost zpovídání, návštěva kaple pro
tichou modlitbu a také čajovnu.           (aco)

Papežská misijní díla
– nabídky a pozvání

Milí přátelé,
děkuji vám ze srdce za pomoc misiím
v minulém roce skrze Papežská misijní
díla. Vaše modlitby, oběti, finanční dary
a osobní nasazení vyjadřují vaši lásku
k chudým a trpícím v misijních oblastech
světa.   P. Jiří Šlégr

národní ředitel PMD

MIŠKA – Misijní Škola Animátorů
Termín: 25. až 27. dubna, místo: Špindle-
rův Mlýn – středisko Eljon, lektor: P. Jiří
Šlégr
Tento víkend je určen pro všechny zájem-
ce, kteří se chtějí zapojit do pomoci misi-
ím, mohou přijet úplní nováčci i ti, kteří se
již někdy podobné akce zúčastnili nebo
jsou jiným způsobem v kontaktu s PMD.
Na programu bude mše svatá, modlitby,
misiologie, aktuální přehled misijní čin-
nosti u nás i v zahraničí, nové možnosti pro
pořádání misijních besed a setkání, projek-
ce nejnovějších misijních filmů a DVD, vel-
ký výběr misijních materiálů.

6. celostátní Misijní pouť
a 3. Misijní den dětí
Termín: 31. 5., místo: Jemnice u Morav-
ských Budějovic
Akce je určena pro děti i dospělé, kteří chtě-
jí poznat bohatství a důležitost misií. Mo-
hou přijet i ti, kteří se dosud do Misijních
děl nezapojili. Je příležitostí pro vzájemné
poznání, získání nápadů pro misijní práci
a prožití radosti ze společně strávených
chvil při hře a modlitbě.
Na programu bude např. pestré pásmo
modliteb a písní, misijní soutěže a hry pro
děti, putování po stopách sv. Pavla, bese-
da s účastníky misijní cesty do Papuy Nové
Guinee, slavnostní mše svatá a benefiční
koncert na podporu chudých z Papuy Nové
Guineje.

Misijní den dětí
Termín: 1. červen nebo blízký vhodný termín
Připojme se jako každý rok k mnoha zemím
světa a prožijme pro misie tak důležitý den.
Oslavy se dají spojit se mší svatou oboha-
cenou o misijní prvky. Lze využít i jiné
vhodné příležitosti: první sv. přijímání, za-
ložení Misijního klubka nebo vítání jeho
nových členů, promítání filmu, připravení
soutěží a her s misijní tématikou. Zájem-
cům poradíme a uvítáme, když nám dáte
vědět, jakým způsobem se Misijní den dětí
chystáte oslavit. Patronka misií, sv. Terezii
z Lisieux, která byla členkou Díla dětí od
svých 9 let, nám jistě vyprosí potřebné mi-
losti.

Bližší informace: PMD, 543 51 Špindlerův
Mlýn 33, tel.: 499 523 852, 732 580 154
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Komise ČBK pro katolickou výchovu
Dne 12. března 2008 zasedala v sále kardinála Berana na arcibiskupství v Praze komise
pro katolickou výchovu. Komise je složena ze tří subkomisí, které vede vždy jeden biskup
jmenovaný ČBK: vysokoškolská – biskup Dominik Duka, katechetická – biskup Karel
Herbst, církevního školství –
biskup František Lobkowicz.
V katechetické subkomisi jsme
již připravovali celostátní kon-
gres katechetů. Kongres se
uskuteční opět v Kroměříži
v říjnu 2009 se zaměřením na
téma Víra. V druhé části se pro-
jednávalo církevní schvalování
katechetických pomůcek tak,
aby se vytvořil jasný rámec pro
tuto oblast.   P. Jiří Kopřiva

Cestou dvou bratří
Organizační výbor projektu „Dny lidí dobré vůle“ letos vy-
hlašuje III. ročník výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“.
Oněmi bratry jsou věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Soutěž
je určena dětem 1. až 5. třídy a je rozdělena do dvou katego-
rií: 1. až 3. třída a 4. až 5. třída. Soutěže se mohou účastnit
žáci církevních i státních ZŠ, ale i prostřednictvím hodin ná-
boženství, schóliček nebo si obrázky mohou vytvořit doma.
V každé kategorii jsou dva náměty (úkoly) na zpracování,
z nichž si dítě může jeden vybrat. Obrázky se malují, kreslí,
lepí... na formát A3. Ke každému je nutno přiložit stručnou
charakteristiku obrázku. Vyhodnocovat je bude odborná ko-
mise v čele s předsedou Adolfem Bornem, ilustrátorem dět-
ských knih a Večerníčků, např. Mach a Šebestová. Výsledky
budou vyhlášeny 4. 7. 2008 během koncertu lidí dobré vůle
na Velehradě. Děti mohou vyhrát počítač, horské kolo, mo-
bilní telefon a jiné zajímavé ceny. Cílem této soutěže je přiblí-
žit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro náš
život. Letošním tématem je cesta bratří k papeži do Říma. Více informací najdete na in-
ternetové adrese: www.velehrad2008.cz nebo v dubnovém čísle časopisu Nezbeda.

Martina Orlovská

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
obnově. Pro každého katechetu je důleži-
té, aby se alespoň jednou za dva roky zú-
častnil duchovní obnovy. Chceme přece
v katechezích hlásat Krista a ne sebe.
Přihlášky posílejte písemně, telefonicky
nebo e-mailem přímo do poutního domu
Stojanov.
Kontakt: Poutní dům Stojanov, Salašská
62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531,
e-mail: velehrad@stojanov.cz

Příběh Ježíše Krista
Ježíšovo učení není jen pro dospělé, ale
také pro děti. Vždyť on sám napomínal
učedníky, ať nebrání dětem přicházet
k němu. Z tohoto evangelijního poselství
vychází film Příběh Ježíše Krista.
Jedná se o film o životě Pána Ježíše
z pohledu dětí. Hlavními protagonisty fil-
mu jsou židovské děti Káleb, Sára a jejich
kamarádi, kteří bedlivě sledují život a uče-
ní Pána Ježíše a zázraky, které dělá. Je zde
také zachyceno, jak Ježíšovo působení pro-
žívají jejich rodiny. Film je určen dětem ve

věku 7 až 14 let.
Dá se využít při
hodinách nábo-
ženství i při kate-
chezích. Vzhle-
dem k tomu, že
film nepochází
z  k at ol i c k ého
prostředí, nedo-
poručujeme jej
pouštět celý, spí-
še vybrat vhodné
pasáže pro uve-
dení tématu ho-

diny náboženství nebo katecheze. Snímek
vznikl spojením scén původního filmu
Ježíš s dotáčkami dětských hrdinů. Je dlou-
hý 62 minut.
Videokazety s filmem jsme rozdávali zdar-
ma, měly by tedy být k dispozici na farách.
Případně je možné si je objednat na:
www.gimel.cz (158 Kč).

Martina Orlovská

Námět na farní den
Loni v červnu jsme se účastnili Biblického odpoledne jedné z olomouckých farností.
Ve spolupráci s organizátory jsme na jeho základě vypracovali metodiku, podle které by

si takové odpoledne mohly uspořádat i jiné farnosti.
Pro koho je toto odpoledne určeno? Určitě ne pro paní
katechetku, která by vše měla nachystat, a jejích 10 žáč-
ků. Na tvorbě tohoto odpoledne by se měla účastnit celá
farnost. Chystání a organizace má sloužit ke stmelení jed-
notlivých skupinek ve farnosti: katecheti, rodiče, farní
společenství, ministranti, schola...
Biblické odpoledne, tak jak jsme jej zpracovali, má deset
stanovišť, na nichž děti plní různé úkoly. Stanoviště jsou
zaměřená na starozákonní postavy a události. Děti při
vstupu do herního areálu dostanou omalovánky, kde mají
předkreslené výjevy k jednotlivým stanovištím. Ty si pak
mohou doma nebo po skončení vymalovat. Po splnění
úkolu k danému obrázku dostanou děti razítko. Omalo-
vánky máme na centru, můžete si je objednat. Jedna oma-
lovánka stojí 4,50 Kč. Zpracované metodiky a další infor-
mace najdete na našich webových stránkách:
www.ado.cz/katechete         Martina Orlovská
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Tato publikace s názvem Věřím – Malý ka-

tolický katechismus je již druhým rozšíře-

ným vydáním z r. 2001. Kromě církevního

schválení předsedy ČBK – otce arcibisku-

pa Jana Graubnera, obsahuje katechismus

také text dvou dekretů vydaných římskou

kongregací pro klérus: Prvním dekretem

z r. 2002, který podepsal kardinál Dario

Castrillon Hoyos, bylo uděleno církevní

schválení francouzskému originálu toho-

to katechismu. Druhým dekretem z roku

2007, podepsaným kardinálem Claudiem

Hummes, byl církevně schválen český pře-

klad katechismu. Je to tedy náš první ná-

rodní katechismus oficiálně schválený řím-

skou Kongregací pro klérus.

Katechismus je určen především žákům

2. stupně ZŠ a středních škol a pro kate-

chezi dospělých. Obsah, který je oproti

předchozímu vydání rozšířen o další kapi-

toly (celkem asi o 50 stran), je rozdělen do

čtyř základních částí: 1. vyznání křesťanské

víry, 2. svátosti, 3. Povolání člověka – život

v Duchu a v Kristu, 4. modlitba v životě

křesťana. Jednotlivé kapitoly katechismu

srozumitelným způsobem předkládají a vy-

světlují pravdy katolické víry, přičemž sou-

částí každé kapitoly jsou (ve žlutém poli)

také úryvky z Písma, liturgických

knih, KKC a nebo od různých cír-

kevních autorit, které celý výklad

doplňují. Vše je doplněno barevný-

mi ilustrovanými obrázky.

Katechismus je dobrou univerzál-

ní pomůckou a příručkou pro nej-

různější druhy katechezí jak pro

toho, kdo katecheze připravuje,

tak také pro účastníky katechezí.

Jednotlivé výtisky už byly distribu-

ovány do děkanátů – pokud byste měli

o tyto katechismy zájem, obracejte se kně-

ze ve vašich farnostech. Cena jednoho vý-

tisku – 10 Kč je určena pro činnost diecéz-

ních středisek pro katechezi.     Vít Němec

Dar 20 000 katechismů pro naši arcidiecézi
Ve čtvrtek 28. února 2008 dorazila na olomoucké arcibiskupství velká zásilka dva-

ceti tisíc katechismů, které jsou určeny pro farnosti naší arcidiecéze. Katechismy

byly vytištěny ve Španělsku nadací Kirche in not/Ostpriesterhilfe, která je odtud

distribuuje do několika evropských zemí.

Nad evangeliem podle Marka
V minulém roce vydaly Paulínky knihu „Nad evangeliem podle Marka“ s podtitulem
„Porozumět Božímu slovu“. Jedná se o knihu italského autora Silvana Faustiho, který se
několik let věnoval výuce teologie, nyní však už přes dvacet let žije
v komunitě několika spolubratrů a rodin a věnuje se problemati-
ce lidí na okraji společnosti. Jeho kniha je plodem dvacetileté zku-
šenosti s hlásáním evangelia. Za cíl si klade umožnit čtenářům se-
tkat se s živým Kristem. Její jazyk je jednoduchý, srozumitelný, její
texty vybízí k zamyšlení i žití rozjímaného slova.
Tato knížka své čtenáře vede krok po krůčku rozjímáním textu Pís-
ma svatého, v tomto případě Markova evangelia. Na začátku před-
kládá, jak má čtenář při rozjímání postupovat; jak vstoupit do
modlitby, jak a na co se soustředit, jak meditovat a jak rozjímání
ukončit. Dál se zabývá rozbory samotného evangelního textu. V českém vydání je použit
překlad V. Bognera využívaný v liturgických knihách. Ten je rozdělen po asi 4 až 10 ver-
ších. Po nich následuje výklad poselství kontextu v rozsahu 1 až 2 stránky B4. Následuje
rozbor jednotlivých slov, sousloví, útržků vět. Na konci kapitoly je čtenář vždy upozor-
něn na slova, věty nesoucí poselství. Kapitola končí odkazy na biblické texty, které mo-
hou sloužit k prohloubení dané tematiky.
Kniha má 472 stran a stojí 495 Kč. Knihu si můžete objednat na: www.paulinky.cz nebo
koupit v Karmelitánském knihkupectví Velehrad v Olomouci, nebo na dobírku také
v Matici cyrilometodějské v knihkupectví na arcibiskupství.         Martina Orlovská
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Publikace o historii Čechůvek a kapličce sv. Otýlie
V minulých dnech vyšla drobná publikace autorů Hany Bartkové, Karla Doláka a Jana
Lužného Čechůvky a kaplička sv. Otýlie. Za finančního přispění města Prostějova a spon-
zorů ji vytiskla Střední škola polygrafická v Olomouci. Na čtyřiašedesáti stránkách ma-
pují autoři historii bývalé obce Čechůvky (nyní místní část Prostějova) a drobných sak-
rálních památek.
Čechůvky – známá archeologická lokalita,
ležící v nivě říčky Valové východně od Pros-
tějova, první písemná zmínka pochází
z roku 1360, byly tzv. špitální vsí Prostějo-
va a poddanskou vesnicí města. Přifařeny
a přiškoleny byly do blízkých Kralic na
Hané. Od roku 1848 se staly samostatnou
obcí, v roce 1961 došlo ke sloučení
s Vrahovicemi a od roku 1973 jsou místní
částí Prostějova. S těmito a dalšími údaji
nás seznámí nová publikace.
Dále se zabývá významnými sakrálními pa-
mátkami (zvonička na návsi z počátku
19. století, kříž u zvoničky z roku 1833, kříž
nedaleko kapličky sv. Otýlie, který se vzta-
huje ke střetnutí saských a pruských vojsk
14. 7. 1866, což bylo „předehrou“ bitvy
u Tovačova).
Kaplička sv. Otýlie je významnou barokní
stavbou postavenou na místě původní dře-
věné kapličky Nanebevzetí Panny Marie (1721–1726). Její stavba byla zahájena
z iniciativy kralického kněze P. Františka Antonína Nedomanna. Stavbu dokončil a po-
světil kralický farář a děkan, významný podporovatel umění a barokní kazatel Dr. Anto-
nín Josef Dreser. Zajímavou událostí byly čechůvské poutě konané vždy v neděli po Bo-
žím Těle jako poděkování za záchranu úrody v roce 1620. Kaplička leží nad vesničkou u
silnice Prostějov – Přerov. Je dominantou této části Hané i místem dalekého rozhledu.
Především zde shlédneme tři významná mariánská poutní místa – Dub nad Moravou,
Svatý Kopeček u Olomouce a Svatý Hostýn. V publikaci najdeme také informace o životě
sv. Otýlie, jež je patronkou Alsaska a je uctívána jako ochránkyně před očními a duševní-
mi nemocemi, dále i o kultu sv. Otýlie v našich zemích (např. Vlašimská kaple v chrámu
sv. Víta, socha v Dubu nad Moravou, kaple v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyško-
vě, olejomalba v chrámu sv. Mořice v Olomouci).
Publikace byla představena na malé prezentaci 25. února 2008 ve Vrahovicích za účasti
zástupců města Prostějova i duchovního správce farnosti Vrahovice P. Petra Vaculíka.
Hojná účast pamětníků a místních občanů svědčí o návaznosti na tradice našich předků,
o hrdosti z významu a historie „genia loci“.
Závěrem můžeme připomenout modlitbu ke sv. Otýlii složenou lucemburským bisku-
pem Janem Theodorem Laurentem:
Svatá Otýlie, buď pozdravena!
Prosím Tebe, požehnej světlu mých očí, požehnej světlu mého rozumu, požehnej, uchovej
a rozmnož ve mně světlo svaté víry.               PhDr. Hana Bartková

Svatý Hostýn
Knížka tak stručná a dokumentární v ze-
měpisném popisu a hlavně pojetím kapitol
od ”pravěké doby” po dnešek, tematicky
uspořádaná se vstupem slova osobností,
jež jsou nám živým dneškem, si zasluhuje
vděčnost autorovi. Svou praxí již vícekrát
přispěl k uložení pokladů v literatuře. Při
tom tato knížka je velmi poučná pro mno-
hé, kteří se sem po přečtení vracejí s očima
více otevřenýma, se srdcem hlouběji zasa-
ženým poutí k důležitému místu naší Mo-
ravy. Odtud byla nejdříve strážena jantaro-
vá cesta – to až později po osídlení doby

bronzové – nyní už po několik staletí mís-
to navštěvované poutníky zdaleka. V poza-
dí nad hlavním oltářem socha Panny Ma-
rie s Ježíškem je takovým unikátem s ozá-
řením na všechny strany, i s blesky meta-
nými dolů na Tatary (a na všechny zlé), že
přímo přitahuje utéci se pod Její ochranu.
I to je napsáno v průčelí baziliky. Přichá-
zejte sem i vícekrát každoročně, abyste si
odnesli požehnání od oltáře a v nitru Boží
milost posvátně svatohostýnskou až do
domova. Je cenná Božím vyvolením toho-
to místa, je poznamenaná generacemi vě-
řících – dříve hojnými, dnes prosme, aby i
hledající našli cestu sem.
Autor PhDr. Josef Pala zachycuje význam-
né události a osobnosti spjaté se Svatým
Hostýnem i se založením poutních tradic.
V závěru přehled jím vydaných publikací a
knih ukazuje na zkušenost a rozhled. Za to
vše mu patří naše poděkování a přání
ochrany Panny Marie Svatohostýnské.

Karel Vysloužil

Nové cesty pastorální teologie
Krása jako východisko (Tomáš Špidlík, Marko I. Rupnik)
Současnému vývoji pastorální teologie odpovídá důležitý akcent: s důvěrou se obracet
ke kolegiálním vědním oborům. Publikovaná kniha takový přístup teologie posouvá ne-
jen k osvědčené tendenci, totiž ke schopnosti se zastavit nad zkušenostmi druhých, ale
nadto ještě k odhalení dynamiky samotné krásy, jež se v životě vnímavého teologa musí
projevit.
Váz., 652 str., 480 Kč
Nakladatelství Refugium, www.refugium.cz
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5. S Písmem se můžeme modlit

ROK BIBLE

Dosud jsme se věnovali biblickému textu, jeho chápání,
vnímání, práci s ním. Avšak oproti běžným klišé není
křesťanství náboženstvím knihy, ale náboženstvím oso-
by – nejdůležitější úlohu v něm nehraje samo Písmo, ale
Ježíš Kristus, vtělené Slovo Otcovo.
Naučili jsme se každý svým způsobem modlit – a modlit-
ba každého je jiná, protože i každý z nás je jiný. Chci se
ale zeptat, jakou úlohu v mé modlitbě hraje Písmo? Řekli
jsme si již, že Písmo nás má přivést k setkání s Kristem
– ale takto bychom mohli hovořit i o modlitbě. Písmo,
jeho četba a prodlévání s ním mohou živit a významně
obohacovat naši modlitbu, která tak nebude pouze leni-
vým přebýváním před Pánem, kde nevíme, co si s tímto
časem počít. Modlitba nemůže být oddělena od toho
ostatního, co prožíváme, od našich radostí a starostí.
A právě Písmo mi v tomto může velice pomoci. Krásně
se k tomuto způsobu zacházení s Písmem, které není ur-
čeno pouze pro informaci a pro poučení, vyjadřuje fran-
couzský básník Paul Claudel, když vyzývá:
Čtěme Písmo svaté, ale čtěme je tak, jak je četli otcové, kteří
nám ukázali, jak nejlépe z nich lze mít užitek: čtěme je na
kolenou! Čtěme je s vášnivostí hladovějícího srdce! Bylo
nám řečeno, že v něm je život a světlo – proč bychom se
neměli pokusit okusit něco málo z chuti, kterou mohou roz-
dávat?

Denní tichá chvíle
Velmi se mi osobně, a jak jsem slyšel, také mnoha mým
známým, osvědčila tzv. denní tichá chvíle (DTCH).
Jedná se o každodenní četbu Písma a modlitbu s ním, pro
kterou se osvědčuje užívat nějakého plánu četby, např.
liturgických čtení nebo sloupku Denní tichá chvíle v Ka-
tolickém týdeníku či Nedělní liturgii, kterou vydává
Pastorační středisko v Praze. Může se však stát, že se mi
velmi živým stál nějaký jiný úryvek – ten pak dostává
„přednost“. Jak může takováto DTCH probíhat (lidské
kreativitě se meze nekladou, tj. každý si potřebuje takto
trávený čas sám „dotvořit“)?
Nejprve si potřebuji uvědomit, že Bůh je skutečně zde, že
je přítomen a chce ke mně v biblickém textu promluvit
a sdělit něco důležitého pro můj život. Prosím o Ducha
Svatého, abych text nečetl pouze sám. Pomalu si čtu vy-
braný úryvek z Písma, třeba i několikrát, mohu i nahlas.
Ta slova, která mi přijdou v jednotlivých úsecích jako
zvlášť důležitá, si mohu některým ze způsobů zmíněných
v mi
nulých číslech, podtrhnout či označit.

To slovo proniká srdce...
Některé slovo mne může zvlášť oslovit, proniknout mi
srdce. Stane-li se tak, prodlévám u tohoto slůvka či větič-
ky a nechám jej v sobě působit, mohu si je třeba opako-
vat. Je to podobné jako u uměleckého díla či obrazu
– musím jej nechat na sebe chvíli působit, abych jej oprav-
du pochopil. Z takového „nazírání slova“ se mohu nechat

přivést k otázce či prosbě, ale také úžasu, děkování, radosti, chvále či kla-
nění. Tento biblický text mne téměř sám od sebe uvedl do modlitby, která
směřuje k Bohu. Potom mohu přejít k dalšímu oddílu či místu, které mi
připadá důležité. Stane-li se, že jsem text „zpracoval“ příliš rychle, mohu
se k některému místu vrátit či si jej přečíst znovu.

Odpovídat láskou
Nejde zde samozřejmě o to, abych teoreticky nastudoval, oč v textu běží,
ale abych láskou odpověděl na Boží slovo, které směřuje přímo ke mně.
Tato odpověď sice zůstává tuze často částečná, avšak jde o cosi, co je znám-
kou živého vztahu k Bohu, čímsi velmi drahocenným. Nacházím pokoj a
sílu, útěchu a radost, odvahu a naději, kterou jsem nenabral sám, ale kte-
rou mi daroval Pán. Ta mne neopouští, když „končím“ tuto DTCH, ale pro-
vází mne zbytkem dne... Mohu si tu větičku, která mne zvlášť oslovila, opa-
kovat, mumlat po celý den – tak to odedávna dělávají i mniši, kteří se živí
dennodenně Božím slovem: sami mluví doslova o „žvýkání“ či „přežvyko-
vání“ slova, které takto může sestoupit z mysli do srdce, které na toto slovo
může ve své činnosti odpovědět láskou.
Boží slovo se tak stává skutečně živým – a já tak mohu na konci dne děko-
vat Bohu, že mě zahrnul tolika dary, že naplnil ten a onen svůj příslib.
Čtěme Písmo svaté, ale čtěme je tak, abychom z něho měli nejlepší užitek:
čtěme je na kolenou! Čtěme je s vášnivostí hladovějícího srdce!

David Vopřada

Rembrandt van Rijn, Svatý Jeroným při modlitbě (1635)
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Na Haiti odletěl česko-
slovenský tým zdravotníků

V rámci spolupráce Univerzity sv. Alžběty
Bratislava a Arcidiecézní charity Olomouc
(ACHO) odletěl v únoru na Haiti tým čes-
kých a slovenských zdravotníků, kteří bu-
dou působit v oblasti Mole Saint Nicolas a
Baie de Henne. Účastníky mise jsou doc.
MUDr. Katarína Holečková, Ph.D., z Uni-
verzity sv. Alžběty Bratislava, MUDr. Josef
Marada, lékař – chirurg z Jestřebí u Zábře-
hu, a zdravotní sestra Jana Smyčková
z Holubice u Troubelic, kteří byli hosty tis-
kové konference.
Zdravotnické projekty Trnavské univerzi-
ty na Haiti jsou realizovány pod patronací
prof. Vladimíra Krčméryho z Univerzity sv.
Alžběty v Bratislavě. MUDr. Katarína
Holečková, kterou na Haiti vyslala tato uni-
verzita, se na Haiti vydává už po několiká-
té. Sama absolvovala zdravotnické mise
také v Súdánu, Kambodži, Etiopii a dalších
zemích „třetího světa“.
„V těchto zemích nemocní nemají právo na
život,“ říká slovenská lékařka, s níž se ře-
ditel ACHO Václav Keprt seznámil během
loňské návštěvy Haiti. Doktorka Holečko-
vá s kolegou Dr. Šoltésem tehdy působila
v oblasti Mole Saint Nicolas, kde vybudo-
vali zdravotní středisko s laboratoří a vak-
cinačním programem. Dnes ho navštěvu-
je na 1000 až 1200 pacientů za měsíc.
Lékař na Haiti – podle MUDr. Holečkové
musí umět všechno – od práce chirurga
přes porodníka až po sociálního pracovní-
ka. Lidé tu trpí závažnými chorobami, Hai-
ti je malarickou oblastí. Je zavedená pravi-
delná péče o těhotné a novorozence, je tu
sonograf, laboratoř. Zdravotníci se tu stří-
dají zhruba po půl roce. Na Haiti je však
hodně HIV pozitivních a nemocných
AIDS, ale průzkum se nedělal, takže počty
nejsou známé. Jsou tu také problémy s léky.
„Poprvé jsme na Haiti přivezli tašky léků,
další jsme dostali z Olomouce a ze Zábře-
hu. Dnes už máme kontakty na lékárny,
které nám posílají, co potřebujeme,“ říká
doktorka Holečková.
MUDr. Josef Marada jede na Haiti popr-
vé. „Vždy jsem toužil jet na misi, teď se mi
to konečně splní,“ říká chirurg – urolog a
otec osmi dětí. „Oslovil jsem výrobce chi-
rurgických nástrojů a materiálu, abych si
přivezl vybavení. Nedovedu si představit
podmínky na Haiti, ale globální představu
mám,“ dodává.
Zdravotní sestra Jana Smyčková už na
Haiti jede podruhé. Při své první misi začí-
nala právě s paní doktorkou Holečkovou.
Teď se chystají na otevření malého zdravot-
ního střediska v Baie de Henne, kde budou
lékaři ordinovat pravidelně, od Trnavské

dovy, opravena byla rovněž střecha a mno-
ho dalšího.
Od února 2008 zde najdou velmi kvalitní
zázemí nejen pracovníci jednotlivých stře-
disek, ale především uživatelé služeb zá-
břežské Charity. Ta se v uplynulém roce
2007 starala celkem o 120 občanů Mohel-
nice a spravovaných obcí.
Sestěhování přitom s sebou nese celou
řadu pozitiv. Zájemce o poskytování služeb
nebo jen člověk hledající informace nyní
může vše nalézt soustředěné na jednom
místě. Dalším pozitivem, které se výrazně
dotkne především denního stacionáře
Okýnko, je získání několikanásobně vět-
ších prostor, než jaké obýval doposud.
Tento fakt tak umožní navýšení kapacity
Okýnka ze současných 10 uživatelů až na
20 osob. Terénní služby získají především
zázemí na hygienickou očistu jídlonosičů
a příruční sklad zdravotnických kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek.
Vzhledem k rozsáhlosti celého projektu
a s ní spojené finanční náročnosti je na
místě poděkovat městu Mohelnice a jeho
představitelům za podporu rozvoje pomo-
ci pro potřebné obyvatele a za rychlé a pruž-
né vyřešení otázky objektu, který je svým
umístěním a historií předurčen k poskyto-
vání sociálních služeb a bez včasného zá-
sahu by velmi záhy zchátral.
Zatímco služby Charity sídlí v přízemí bu-
dovy Zámecká 11, v prvním patře již s no-
vým rokem zahájila provoz třída mateřské
školky. Od leošního března rozšířila Cha-
rita své služby o odborné poradenství, v ob-
jektu bude zřízena a otevřena pobočka
Občanské poradny. Ta zde bude mít své zá-
zemí pro území Mohelnicka a Lošticka.
Potřebnost a poptávku po tomto typu po-
moci ověřilo probíhající komunitní pláno-
vání sociálních služeb a již nyní má Chari-
ta odsud klienty i (alespoň částečně) vyře-
šená trápení.
Úkolem poradny je poskytovat lidem infor-
mace o jejich právech, povinnostech či
oprávněných zájmech. Poradna je zde pro
občany, kteří se dostali do nepříznivé život-
ní situace (nedokáží se např. orientovat ve
složitém právním systému) a klade si za cíl
jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním
bezplatných, nestranných, nezávislých a
diskrétních rad, informací a případné dal-
ší pomoci. Poradna se zaměřuje na otázky
sociálně a pracovně právní, vztahové, by-
tové. Pracovnice poradny navíc disponuje
zázemím v podobě sociálního šatníku, hu-
manitárního skladu nábytku a dalšího vy-
bavení domácností, nouzové noclehárny.
V roce 2007 Charita poskytla poradenství
celkem 378 lidem, bylo evidováno 185 půl-
hodinových intervencí a dalších 313 kon-
taktů s klienty. Jiří Doležal

univerzity dostaly terénní auto, což umož-
ní zavést pravidelné ordinační hodiny.
Také ACHO připravuje další projekt na
Haiti – ve spolupráci se sponzory chce kou-
pit motorový člun. Vzhledem k neexistenci
silnic na Haiti a neprůjezdnosti terénu
v období dešťů bude sloužit jako sanitka,
zásobování, které bude zajišťovat po moři.
Spolupráce ACHO se slovenskými lékaři
začala v lednu 2007, kdy Václav Keprt na-
vštívil Haiti, na podzim 2007 na to navá-
zalo setkání s prof. MUDr. Vladimírem
Krčmérym z Univerzity sv. Alžběty Brati-
slava.         Ivana Jeništová

Charitní služby najdete
v Mohelnici na nové adrese

Dvě zařízení sociálních služeb a zdravotní
péče provozované Charitou Zábřeh změni-
ly svoji adresu. Jedná se o denní stacionář
Okýnko, který je určen dospělým lidem
s mentálním, těžkým zdravotním nebo
kombinovaným postižením. Stacionář za-
jišťuje své služby pro spádovou oblast
Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska a je ote-
vřen od pondělí do pátku v době od 7 do 15
hodin.
Do nového zázemí se současně přestěho-
vala také charitní ošetřovatelská a pečova-
telská služba, která prostřednictvím zdra-
votních sester a pečovatelek zajišťuje dopo-
moc lidem v jejich domácím prostředí.
Oba projekty se přemístily do nově rekon-
struovaného objektu na Zámecké ulici
z poměrně nedalekého sousedství. Okýn-
ko zahájilo svoji činnost v září 2005 v ob-
jektu Domova – penzionu na Medkově
ulici. V regionu velmi potřebný projekt,
který navazuje na místní rozvinuté speci-
ální školství, však byl již od prvopočátku li-
mitován kapacitou 10 klientů. Postupem
času začala poptávka po službách prosto-
rové možnosti stacionáře převyšovat.
To byl impuls k započetí jednání mezi zá-
stupci města a Charity. Když na jaře 2007
Rada města Mohelnice schválila záměry
pro využití budovy bývalé Základní a ma-
teřské školy (v listopadu 2006 přemístěna
na Masarykovu ulici), mohla začít rozsáh-
lá rekonstrukce budovy, jejíž zhoršující se
technický stav vyžadoval neodkladné
řešení.
Díky vstřícnosti pracovníků městského
úřadu bylo možné podílet se na úpravách
interiérů i exteriérů tak, aby zrekonstruo-
vaná budova co nejvíce odpovídala účelu
a využití handicapovanými – budova je
v přízemí plně bezbariérová, kompletní
přestavbou prošla sociální zařízení, vznik-
la zde moderní místnost pro výdej stravy,
bylo nutné zrekonstruovat nebo nově
zavést především technické zasíťování bu-
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Milí čtenáři OLDINu,
zatímco v minulém čísle na nás ještě dýcha-
la zima, nyní se skrze sluneční paprsky
a občasný déšť přihlašuje jaro. A toto „oži-
vení“ se neprojevuje pouze v přírodě, ale
také u nás v semináři. Z postní doby pře-
cházíme do velikonoční radosti, při ranním
rozjímání v kapli je za okny světlo, na chod-
bách se objevují krátké rukávy, přibývá ak-
tivit, které jako bohoslovci máme na sta-
rosti... Když k tomu všemu připočítáte
ještě např. nové peřiny, které jsme nedáv-
no dostali, je to celá kupa milých změn.
Dovolte mi, abych se nyní ještě několika
řádky vrátil do doby postní. Každý rok v ní
můžeme znovu prožívat určité zastavení,
usebrání se a hlubší pohled do svého nitra,
do svých vztahů s bližními i s Kristem.
Napomáhají nám v tom také pravidelné
duchovní cvičení, tzv. rekolekce. Míváme
je jedenkrát měsíčně, vždy od pátku do ne-
děle a v jejich vedení se střídají různí kněží
i otcové biskupové. Mám za to, že pro vět-
šinu z nás je to čas, který se snažíme využít
nejen k načerpání toho duchovního, ke
zklidnění a ztišení, ale také třeba ke zmen-

šení spánkového deficitu:-) Letošní postní
exercicie měl pro nás otec biskup Josef
a většině z nás určitě utkvěl v hlavě přede-
vším jeho výklad kantika z knihy proroka
Daniela. Pravidelně se toto kantikum mod-
líme v breviáři a myslím, že nejen mě při-
padlo docela dlouhé a možná místy i tro-
chu nezáživné. Ovšem výklad otce bisku-
pa Josefa tomu dodal docela „šťávu“. Han-
týrkou dnešní mládeže řečeno: „Bylo to
hustý.“ Společně jsme se tak v naší semi-
nární kapli vydali na pouť chvály k Hospo-
dinu od úplného počátku Stvoření až ke
konkrétnímu člověku. Počínaje všemi čtyř-
mi základními prvky (oheň, voda, země,
vzduch), přes velryby, rybičky v akváriu,
malé kopce i třeba Mt. Everest, abychom
až nakonec došli k oslavě samotného Boha.
Myslím, že pro nás toto kantikum už nikdy
nebude stejné jako dřív.
Další zajímavou událostí v semináři bylo
letošní „Postní rozjímání o umučení Kris-
ta“. Jde o pásmo hudby a mluveného slo-
va, které se uskutečnilo v kostele sv. Micha-
la. Oproti loňskému roku bylo přítomno
více lidí, a tak by se z toho mohla stát na-

konec i pěkná tradice... Program si připra-
vil Sbor AKS pod vedením Jirky Smolka a
kromě čtení z Písma sv. v něm zazněla celá
řada písní a zpěvů (od 6. století až
k modernímu spirituálu), ale také jazyků
(čeština, hebrejština, latina, angličtina).
Při těchto příležitostech tak máme jedineč-
nou možnost nechat se oslovit dotekem
Krásy, vnitřně se obohatit, ale také se ra-
dovat z darů, kterými Bůh druhé zahrnuje
a oni si je nenechávají pro sebe. Byl to pro
všechny přítomné určitě hezký večer
a všechny nás mohl naladit na přicházející
svátky.
Před Velikonocemi opouštíme na několik
dnů seminář, abychom tyto veliké svátky
prožili ve svých farnostech a se svými blíz-
kými. Těch několik dnů určitě uteče jako
voda, ale ne jako voda ledajaká... Tentokrát
to bude voda tryskající do života věčného,
který nám svým vítězstvím získal sám Kris-
tus.
Pravou velikonoční radost Vám všem ze
srdce přeje a na setkání za měsíc se těší

Richard Vysloužil

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Pozvání Moravskoslezské
křesťanské akademie
Olomouc

• Úterý 15. dubna, 17 hod. – ThDr. Pavel
Helan, Th.D. (Husitská teologická fakulta
UK Praha) – Duce a kacíř, přednáška
autora 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
fakulta 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, tel.: 721 547 890, e-mail:
zaoral@post.cz, http://www.mska.biz

Mše svaté na Svatém
Hostýně v letním období

ve všední dny – 7.00, 9.15, 11.00
v soboty a neděle – 7.15, 9.00, 10.15,
11.30, 15.00 (pouze v neděli)
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné
požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako
v neděli.

Poutní slavnosti
v Provodově u Zlína

Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod.
Poutní sezona začíná v neděli 4. května a
končí v neděli 26. října, v toto období je
nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlav-
ní pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je
v neděli 10. srpna, mše svaté: v sobotu
9. srpna v 17.30 hod., v neděli 8. srpna
v 7.30, 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.
Na ukončení poutní sezony v neděli 26. říj-
na bude mše svatá v 15.30 hod. a po ní ná-
sleduje světelný průvod na místní hřbitov.

Svatá Terezie z Lisieux
je název pozoruhodné
výstavy v Obecním
vlastivědném muzeu
ve Švábenicích u Vyškova

Výstava je otevřena každou neděli od 14 do

17 hod. až do 22. června. Výstava vznikla

u příležitosti 135. výročí narození této zná-

mé světice a od 120. výročí jejího vstupu na

Karmel. Je vytvořena z nepřeberného

množství fotodokumentace, obrázků, po-

hlednic, knih a jiných dokumentů z jejího

života. Vstupné je dobrovolné.

Obecní vlastivědné muzeum ve Švábeni-

cích u Vyškova zároveň oznamuje, že již

nyní připravuje na Vánoce další ojedinělou

výstavu s názvem Kláštery a řeholní řády

v České republice.
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Snímek František Ingr

Duchovní obnova mládeže ve Starém Městě
Na přelomu února a března se v naší farnosti uskutečnila postní duchovní obnova mlá-
deže se zaměřením na modlitbu a povolání. Vedl ji krnovský děkan P. Mgr. Marcel Krajzl.
Zúčastnilo se jí 25 mladých lidí. Ubytováni byli ve staroměstské orlovně, kde byla
v průběhu tohoto
víkendu také slou-
žena mše svatá.
Prožili jsme zde
velmi naplňující a
oslovující před-
nášky otce Marce-
la, který nám při-
blížil význam a
sílu modlitby. Ta
je prostředkem ke
s j e d n o c e n í
s Bohem, jakožto
s cílem a dá se roz-
víjet jedině praxí.
Seznámil nás také
se způsoby, skrze které lze poznat, k čemu jsme povoláni. To znamená, že je třeba si uvě-
domit své dary a schopnosti, sílu modlitby a důležitost společenství v našem životě.
Radostí nás naplňovala i přítomnost našeho otce Miroslava Suchomela, který si udělal
čas a několikrát nás přišel povzbudit, a také s otcem Marcelem uděloval svátost smíření.
Programem této obnovy byla mimo jiné křížová cesta na zdejším hřbitově v pozdních
hodinách, adorace u kříže a velmi oslovující film Matka Tereza – pero v Boží ruce, ze kte-
rého jsme pochopili, že tak jako Matku Terezu si Bůh zamiloval, vyvolil a povolal do služ-
by lásky, tak miluje a volá i nás. Je jen na nás, zda budeme žít tak, abychom tento hlas
Boží slyšeli a uposlechli.            Marie Němcová

Staré Město

Vzpomínka
na P. Vojtěcha Rygala

Koncem března si farníci v hulínské far-
nosti připomněli 60. výročí tragického
úmrtí jejich rodáka P. Vojtěcha Rygala. Na
cestě za svobodou byl jeho život násilně
ukončen střelami ze samopalu na státní
hranici u Aše, když se 27. března 1948
v sedmičlenné skupině pokusili opustit
komunistické panství. P. Rygalovi bylo
teprve 38 let. Byla to první oběť z řad kato-
lických kněží po únorovém převratu 1948.
Jeho jméno je uváděno mezi prvními jak
v Martyrologiu katolické církve v českých
zemích ve 20. století, tak ve státních sezna-
mech obětí komunismu v Československu.
Vzpomínala ho nedávno i Česká televize
v pořadu Příběhy železné opony.

Ing. František Rýznar
Vsetín

Vzpomínka na vzácného člověka
V únoru byl Pánem života smrti povolán do Božího království pan Josef Strachvic
z Kroměříže. Jeho smrt mnohé překvapila. Odešel po krátké nemoci ve věku nedožitých
70 let. Náš zemřelý se aktivně zajímal o dění v naší arcidiecézi, snažil se pomáhat, jak jen
to šlo. Rád se účastnil různých besed, sympózií, přednášek a také přispíval do našeho
arcidiecézního časopisu OLDIN.
Zesnulý měl své rodinné kořeny ve Zdounkách u Kroměříže, kde se na zdejším zámku
narodil rodičům Hugovi Bedřichovi hraběti Strachwitzovi a Anně Marii, rozené hraběn-
ce Černínové z Chudenic. V místním kostele byl Josef Rudolf Vít František z Assisi
Maria Adolf skrze svátost křtu přijat do veliké rodiny církve a právě znovu na tomto mís-
tě jsme ho 23. února odevzdali do Boží náruče.
Jeho dopisy, úvahy či komentáře nebyly jen popsaným papírem, ale byly plné hlubokých
myšlenek. Pro něho mělo slovo velikou hodnotu, kterou často vážil, než je vyslovil nebo
napsal. Z jeho zájmu o církev bylo vidět, že se nejen cítí jejím členem, ale že církev má
rád. Velmi fandil novému Svatému otci Benediktu XVI. Zajímal se o všechno, co se ve
světě i v církvi děje. Tyto zprávy zpracovával a pak je posílal svým známým kněžím, aby
jim alespoň takto ulehčil práci. Když od něho někdo něco potřeboval, vždycky byl připra-
vený pomoci. Když sám nemohl pomoci, snažil se pomoc zprostředkovat.
Miloval svoji manželku Vlastu, své děti, svoji rodinu. V kruhu nejbližších opustil zaopat-
řen svátostí nemocných tento pozemský svět s odevzdaností do vůle Boží. Spoléhal na to,
že je pozvaný na Beránkovu hostinu. Hlásil se k této budoucnosti u Boha.
V zaplněném zdouneckém kostele zazněly prosby za spásu jeho nesmrtelné duše. Pak
byly jeho tělesné pozůstatky uloženy k jeho předkům. Věříme, že zesnulý Josef Strachvic
dosáhne odměny od nebeského Otce za svoji lásku, dobrotu, ochotu, laskavost a krásu
jeho srdce.   P. Jan Hrudík

Strání

Nedělní odpoledne
s televizí dobrých zpráv

Všichni, kdo si v neděli 24. února našli čas
pro jeho smysluplné prožití a poučení, ne-
litovali.V kulturním domě v Lošticích pro-
běhla významná akce po názvem Odpoled-
ne s Tv Noe. Na pozvání misijního týmu
a naší farnosti k nám zavítal ředitel televi-
ze Noe P. Leoš Ryška,SDB, a zástupce ře-
ditele Telepace Ing. Petr Kudela. Program
setkání uvedl svým brilantním projevem
P. Stanislav Bindas,CM, vedoucí misijního
týmu. Nastínil problém a význam veřejné-
ho mínění, dotkl se smyslu a potřeby umět
se dnes orientovat ve světě médií. Pak se
dostal ke slovu ředitel televize Noe P. Leoš
Ryška, který seznámil přítomné se vzni-
kem a programovou skladbou tohoto mé-
dia. Přítomni pak zhlédli dokument o mi-
sionáři P. Janu Medovi, SDB, působícímu
v Indii.
Příjemnou rodinnou atmosféru tohoto se-
tkání doplnili country evergreeny loštičtí
Kamarádi a sladké pohoštění, které připra-
vily domácí hospodyňky.
Do dalších let přejme TV Noe hodně Boží-
ho požehnání a elánu do nesnadné bitvy
s labyrintem komerce a pseudokultury.
Podpořme šíření dobrých zpráv spolu s TV
Noe, které určitě pohladí bolavou duši
postmoderního člověka! 

Pastorační rada
Římskokatolické farnosti Loštice
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V neděli 2. března
jsme v kostele
sv. Michaela
ve Starém Městě
prožili biblickou
přípravu na
Velikonoce. Vedl ji
P. Petr Chalupa
z Českého
katolického
biblického díla.
Učili jsme se, jak
čerpat z Bible
ve svém každoden-
ním životě.

František Ingr
Staré Město

Velikonoční neděle 2008 v luhačovickém
farním kostele

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě
Před mnoha staletími zněly v pozdně románské velehradské bazilice modlitby cisterciác-
kých mnichů ve formě gregoriánského chorálu. Tato „západní“ tradice Velehradu je stej-
ně bohatá a pravdivá jako jeho nasměrování „tváří k Východu“. Matice Velehradská se
proto rozhodla na Velehradě
uspořádat ve dnech 7. až
9. března Víkend gregorián-
ského chorálu. Zhruba pěta-
čtyřiceti účastníkům kurzu se
věnoval Jiří Hodina, který v le-
tech 1994 až 1996 studoval
obor dirigování gregoriánské-
ho chorálu na Conservatoire
de Paris. Odbornost je u něho
doplněna schopností empatie,
laskavostí i temperamentem,
takže se od počátku vytvořila velmi příjemná atmosféra. Jiří také akcentoval smysl a vý-
znam žalmů, takže nezůstalo u pouhé „technologie“. Již první den šli tedy účastníci spát
po zazpívání modlitby před spaním.
Sobotní program obohacený o prohlídku interiéru baziliky s výkladem vyvrcholil společ-
ným zpěvem večerních chval v krásných chórových lavicích baziliky. Následovala před-

náška v nově zrestaurované, ranně
barokní kapitulní síni, kterou před-
nesla přední odbornice na proble-
matiku cisterciáckého řádu profe-
sorka Kateřina Charvátová. Při této
příležitosti zazněla v kapitulní síni
také část prologu Řehole sv. Bene-
dikta, kterou si zde kdysi mniši den-
ně po částech předčítali. Je možné,
že se tak stalo poprvé od roku 1784,
kdy byl velehradský klášter zrušen.

Tím byla završena rehabilitace prostoru, který sloužil v posledních dvou staletích jako
konírna, ložnice pro 14 klientů Vincentina a následně jako skladiště. V neděli slavili účast-
níci kurzu společně s farníky liturgii v bazilice.
Právě na Velehradě je možné radovat se z duchovní bohatosti mnoha spiritualit a vyzná-
ní. Účastníci kurzu mohli k této bohatosti přispět a odvezli si z Velehradu velké osobní
obohacení.           Mgr. Petr Hudec

Velehrad

Probošt, který stál
u kolébky českého
školství

Před 110 lety, 4. 2. 1898, zemřel ve věku 78

let hrabě Emanuel Pötting-Persing, pro-

bošt, který stál u kolébky českého školství.

Tři roky před svou smrtí (15. 9. 1895) byl

přítomen svěcení ústavu, který sám zalo-

žil. Tento olomoucký kanovník a mecenáš

školství pocházel ze staré šlechtické rodi-

ny. Kněžské svěcení přijal v roce 1843, od

roku 1868 byl sídelním kanovníkem olo-

mouckým, o tři roky později se stal proboš-

tem u sv. Mořice v Olomouci. Až do roku

1892 byl generálním vikářem olomoucké

arcidiecéze. Patřil mezi první zakládající

členy Matice školské v Olomouci. V roce

1895 založil Vyšší ústav k výchově českých

dívek. Tento ústav v trochu jiné podobě

působí v Olomouci dodnes a nese stále jeho

jméno.

Hraběte Pöttinga si velice vážím pro jeho

velké křesťanské cítění, protože i ve svém

vysokém společenském postavení pomá-

hal občanům nižší společenské úrovně.

Jeho ústav pomohl i nám, českým obča-

nům, vyhnaným ze Sudet v roce 1939, a to

tím, že pod jeho střechou jsme mohli po-

kračovat ve svých studiích. V té době se

v Olomouci soustředilo mnoho studentů

a zdejší odborné školy nebyly schopny pro

tolik žáků studium zajistit. Mezi tyto stu-

denty jsem patřila i já.

Jiřina Pospíšilová

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

Placeno převodem 706 037

DUBEN  2008

Uzavřeno k 31. 3. 2008
Změna programu vyhrazena

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

1. 4. úterý až 2. 4. středa
Praha  – zasedání České biskupské konference

• arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 4. sobota

Svatý Hostýn – pouť bohoslovců • arcibiskup Jan
9.00 hod.• Přerov – biřmování • biskup Josef

6. 4. neděle
10.30 hod. • Všemina – biřmování  • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory –

Arcibiskupský kněžský seminář • biskup Josef
12. 4. sobota

9.45 hod. • Olomouc – Sidia – celostátní shromáždění
nevidomých • arcibiskup Jan

14.00 hod. • Přerov – setkání s pletařkami pro Afriku
• arcibiskup Jan

16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Klobouky) • arcibiskup Jan

13. 4. neděle
9.00 hod. • Slavičín – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Olomouc – dóm – udělení lektorátu –

Arcibiskupský kněžský seminář • biskup ostravsko
-opavský František Lobkowicz

17. 4. čtvrtek
8.30 hod. • Slušovice – konference kněží děkanátu

Vizovice • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Kroměříž – konference kněží děkanátu

Kroměříž • biskup Josef
19. 4. sobota

11.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť členů
modlitebního hnutí Kruciata • biskup Josef

16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a
kněžská  povolání (Olomouc) • arcibiskup Jan

20. 4. neděle
9.00 hod. • Vrahovice – svěcení nového oltáře

• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Šternberk – biřmování • biskup Josef
14.00 hod. • Slatinice – žehnání pramenů • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory

• biskup Josef
24. 4. čtvrtek

9.00 hod. • Valašské Meziříčí  – konference kněží
děkanátu Valašské Meziříčí • biskup Josef

17.30 hod. • Praha – Svatý Vít – výročí uvedení papeže
Benedikta XVI. do úřadu • arcibiskup Jan a biskup Josef

26. 4. sobota
10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – 14. pouť

skautů • biskup Josef
13.00 hod. • Vážany – žehnání obecních symbolů a zvonice

• arcibiskup Jan
14.30 hod. • Žalkovice – žehnání opravených varhan

• biskup Josef
27. 4. neděle

9.00 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezony
• arcibiskup Jan

11.00 hod. • Velké Opatovice – 700. výročí od první
písemné zmínky • biskup Josef

18.00 hod. • Špindlerův Mlýn – Národní misijní rada
• arcibiskup Jan

28. 4. pondělí
Špindlerův Mlýn – Národní misijní rada • arcibiskup Jan
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