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VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA MATOCHU

V letošním květnu si naše arcidiecéze připomíná dvě významná výročí olomouckého arcibiskupa PhDr. a ThDr. Josefa Karla
Matochy. Ve středu 14. května vzpomeneme 120. výročí jeho narození a v pátek 2. května si připomeneme 60. výročí jeho
biskupského svěcení a intronizace.
Rozsévač, týdeník katolického lidu, který vydával arcibiskupský
ordinariát v Olomouci, ve svém 15. čísle z 9. května 1948, podrobně
informuje o biskupském svěcení nového olomouckého arcibiskupa.
Konalo se v katedrále sv. Václava v neděli 2. května 1948. Slavnostní
atmosféru tehdejší doby – již po tzv. Vítězném únoru – si připomeňme alespoň několika krátkými články z Rozsévače.
Matka všech chrámů arcidiecése olomoucké přijala nového
arcipastýře
Zvláštní milost Boží spočívala na slavné první květnové neděli, v níž
celá naše vlast přišla vzdát svými zástupci hold šedesátémusedmému
nástupci sv. Metoděje. Bůh ji prozářil a prosvětlil svým teplým jasem a
čistým nebem sesílal své požehnání na desetitisícové zástupy zbožných
Moravanů, kteří již od nejčasnějších hodin naplňovali ulice staroslavné moravské metropole a řadili se před arcibiskupskou residencí.
Nádherný průvod, jemuž zvláštního lesku dodala přítomnost zástupců vlády Dr Nejedlého, Dr Čepičky a P. Plojhara, všech našich biskupů
s primasem Dr Beranem a biskupy spolusvětiteli Dr Čárským
a Dr Zelou v čele, zástupců nunciatury Msgre Verolino, Dr Švecem
a P. Zmrzlíkem, předsedy ZNV Svitavského, generality s gen. Novákem, zástupců všech našich universit s rektorem PU Dr J. L. Fischerem a prorektorem Dr Fr. Cinkem, zástupců všech ÚNV a krajů
s předsedy Bernatským a Kučerou, měl své čelo v chrámě sv. Václava
a jeho konec se ještě řadil před residencí. Slunce rozprostřelo světlý
koberec na cestu, po níž si Moravané odváděli svého arcipastýře
k slavnostní intronisaci...

Nezapomenutelné dojmy...
V kněžišti olomouckého dómu soupeřily četné elektrické reflektory se slunečními paprsky, které se probíraly duhovou nádherou gotických oken. A když do velebného ticha zazněl čistý melodický hlas českého primase Dr. Berana, pociťoval každý, že se
v chrámě děje něco mimořádně velikého, vznešeného, rovnajícího se zázraku. Bůh svěřoval pastýřskou moc svému vyvolenci
a přijímal pokorný slib jednoho z nástupců apoštolů.
“Byl den, kdy člověk ztrácí pohnutím řeč.” Tak to řekl nový moravský metropolita Dr Matocha. Ale nebyl to den, kdy řeč ztrácel on, protože jeho hlas sílil každým slovem v nadšení, které
tryskalo z jeho celé bytosti. Byl to den, kdy dojetím ztrácel řeč
ten nesčetný dav věřících, který přijímal jeho první otcovská napomenutí a povzbuzení. A když hudba nakonec zahrála papežskou a státní hymnu, přidávala se k ní svým zpěvem hrdla stažená šťastným dojetím...
Dojemné chvíle euforie se však po necelých dvou letech změnily pro arcibiskupa Matochu v dobu plnou utrpení. Od Velikonoc 1950 žil v internaci ve své olomoucké rezidenci, kde byl
z vedlejších komnat střežen příslušníky komunistické Statní
bezpečnosti. Ti mu zbraňovali stýkat se nejen s kněžími, ale
i s členy vlastní rodiny. Volný přístup měl jen generální vikář
Josef Glogar, který ovšem s komunisty spolupracoval.
Z prozíravosti Svatého stolce stačil arcibiskup Matocha ještě
14. října 1949 v soukromé kapli své olomoucké rezidence tajně vysvětit na biskupa ThDr. Františka Tomáška.
Olomoucký arcibiskup Dr. Josef Karel Matocha zemřel jako
vězeň ve své rezidenci 2. listopadu 1961 na nedostatečnou lékařskou péči, kterou mu Státní bezpečnost odpírala povolit.
Jeho pohřeb se konal v tajnosti v jeho rodišti Pitíně 6. listopadu 1961. Komunistický režim měl jediné přání – chtěl, aby se
na něho zapomnělo.
Josef Pala
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LIST Z KALENDÁŘE
KVĚTEN 2008
5. 5. 1408 zemřel Ladislav z Kravař, olomoucký biskup v letech 1403 až 1408 (600 let)
6. 5. 1923 se narodil v Kozově Mons. doc. ThDr. Jaroslav Studený, papežský prelát
(85. narozeniny)
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta,
zakladatele ČK v roce 1828
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(jpa)
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Před 600 lety zemřel olomoucký biskup Ladislav z Kravař
Ladislav z Kravař, zvaný Lacek, byl olomouckým biskupem v letech 1403 až 1408. Patřil
k velkým stavitelům v dějinách naší arcidiecéze. V Brně nechal rozšířit kostely sv. Petra
a sv. Jakuba. V Olomouci zahájil výstavbu kostela sv. Mořice. Olomoucké katedrále
věnoval nádherný misál, krásné dalmatiky a bílý, zlatem protkaný ornát.
Biskup Lacek z Kravař zemřel náhle 5. května 1408 ve věku 34 let, údajně na následky
požití jedu v nápoji. Byl pohřben v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži před hlavním oltářem v nohách zakladatele města a kostela Brunona ze Schaumburgu.
(jpa)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
KVĚTEN 2008
Úmysl všeobecný
Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve prospěch kultury, která
obhajuje hodnotu lidské osoby.
Úmysl misijní
Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí misionáře, jako na
počátku církve provázela apoštoly.
Úmysl národní
Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek nechyběla pomoc
Ducha Svatého.
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Stanovisko ČBK k návrhu
věcného záměru zákona
o specifických zdravotních
službách
Biskupové českých a moravských diecézí vyjádřili na svém 72. plenárním zasedání v Praze dne 2. dubna 2008 své
stanovisko k některým navrženým předmětům právních úprav věcného záměru
zákona o specifických zdravotních službách a zaslali ho předsedovi vlády.Návrh
věcného řešení asistované reprodukce
v bodě, kterým se upravuje možnost
umělého oplodnění samotné ženy, se dostane do rozporu s Úmluvou o právech
dítěte č. 104/1991 Sb., čl. 7, podle kterého má každé dítě právo znát své rodiče,
otce i matku, a má i právo na jejich péči.
Přijetí této úpravy by zásadně vyloučilo
možnost otce podílet se na výchově
dítěte.
Navrhované řešení je zároveň v rozporu
s úsilím o podporu existence úplné rodiny.
Optimální předpoklad pro zdárný vývoj
dítěte je totiž život s biologickými rodiči.
Biskupové nesouhlasí s tímto návrhem,
který počítá s asistovanou reprodukcí, při
níž dochází k další manipulaci se zárodečnými buňkami či embryi, k jejich uchovávání a následnému využívání k výzkumným účelům a eticky zpochybnitelným
pokusům na lidských embryonálních kmenových buňkách. Za zvlášť neetický považuje ČBK komerční způsob náboru dárkyň
vajíček, kdy často dochází k zanedbání práva na náležité poučení o případných nežádoucích následcích zákroku.
Dále biskupové nesouhlasí s návrhem, který cizinkám umožňuje umělé ukončení těhotenství za stejných podmínek, jaké platí
pro občanky České republiky. Tato právní
úprava otevírá možnost zasahovat do legislativního prostředí jiných států.
Příslušná stať o umělém ukončení těhotenství vychází z teze, podle níž „odborná
zdravotnická veřejnost zastává názor, že
medicínsky lze hovořit o vývojové přeměně embrya v lidskou bytost od 12. týdne těhotenství, od kdy je jeho centrální nervová
soustava v určitém stupni vývoje“. Tento
předpoklad považují biskupové za diskriminační vůči té části odborné veřejnosti,
která se s ním neztotožňuje.
Návrh navíc neobsahuje požadavek dostatečného přístupu k informacím o jiných
možných řešeních mnohdy velmi tíživé situace ženy či páru. Současně zde dochází i
k zanedbání práv a povinností otce nenarozeného dítěte, který je nadále v navržené
předloze zákona zcela vyloučen z možného rozhodování.
(aco)

Setkání katechetů v Castel Gandolfu
V zahradách letního sídla Svatého otce v Castel Gandolfu se nachází prostorná hala, kterou nechal vybudovat papež Pius XII. a jeho nástupce Jan XXIII. Měla sloužit jako audienční síň pro poutníky v době, kdy se Svatý otec nacházel na dovolené v Castel Gandolfu.
Časem se ukázalo, že je jednodušší, aby papež sedl do vrtulníku a vrátil se na audienci do
Říma, než aby se poutníci klopotně dopravovali za ním do 30 km vzdáleného Castel Gandolfa. Hala byla před 25 lety přebudována a dnes slouží pro různá mezinárodní setkání,
která se uskutečňují pod hlavičkou hnutí Díla Mariina, známého jako hnutí fokolare.
V těchto prostorách se sešlo od 3. do 6. dubna letošního roku kolem 600 katechetů
ze všech kontinentů světa. Komunikační řečí byla italština, která se však překládala
současně asi do 12 řečí. Od nás se setkání účastnilo celkem 15 zástupců. Tři kněží
a deset katechetek a dva katecheti.
Zazněly zkušenosti katechetické praxe z Evropy, Jižní Ameriky, Afriky i dálné Asie. Např.
zástupce z africké Burundi uvedl na začátku svého vystoupení zajímavou statistiku. Během posledních 100 let narostl v Africe počet křesťanů
z původních necelých tří milionů na dnešních
140 milionů. Vzniklo 70 nových diecézí. Roste
počet kněží i katechetů. Tajemstvím šíření křesťanství v Africe spočívá nejen v práci misionářů,
ale především v zapojení formovaných katechistů. Oblasti spravované kněžími jsou rozsáhlé, někdy trvá cesta na odlehlou misijní stanici až šest
hodin pěšky. Katecheti mají svá formační centra, ve kterých mají možnost stále prohlubovat
svou formaci a sdílet navzájem zkušenosti.
Zdá se, že Duch Svatý dokáže pracovat se všemi
rasami, které jsou usídleny na této naší planetě.
A když najde otevřená srdce, rodí se noví křesťané, kteří se stávají velkou nadějí nejen pro svůj
národ, ale pro celý náš propojený svět.
P. Antonín Kupka

Anděl pro Tříkrálovou
sbírku
Akademie populární hudby udělovala 3.
dubna ceny Anděl 2007. V kategorii
Cena prezidenta APH za nejvýznamnější charitativní počin v roce 2007 cenu získal projekt Tříkrálová sbírka, kterou
každý rok v lednu pořádá Charita Česká
republika. Tuto prestižní cenu převzal
zakladatel projektu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
(ps)
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Dosažení akademického
titulu
P. Josef Vysloužil (1973) úspěšně dokončil
doktorandské studium v oboru katolické
teologie na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě. Rozhodnutím
vědecké rady fakulty mu byl dne 11. 12.
2007 udělen akademický titul „philosophiae doctor“ (Ph.D.) a akademický titul
„doktor teologie“ (ThDr.)
(aco)

AKTUALITY
Mimořádné ocenění profesora Pompeye
Ocenění prof. Heinricha Pompeye papežským řádem „Commandatore con placca
dell´Ordine di San Gregorio Magno“ (Velitel s plaketou řádu sv. Řehoře Velikého)
je událostí vpravdě mimořádnou. Jde totiž o nejvyšší papežské vyznamenání, které
může přijmout v katolické církvi laik. Vyšší ocenění jsou pouze pro diplomaty – státní premiéry a prezidenty.
V pozadí uděleného ocenění nelze nevidět dlouhodobou a intenzivní snahu pana profesora o duchovní a teologické posílení charitní praxe církve, čemuž se věnoval mnoho let
nejen ve Freiburgu, ale v posledních letech také v Jižní Koreji a na svých „dceřinných“
pracovištích ve španělské Murcii a od roku 2005 v Olomouci. Jeho působení ve funkci
vedoucího Katedry křesťanské sociální práce předcházela řada kontaktů v České republice, mj. s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Zásadní v tomto ohledu byla postgraduální studia mého kolegy ThLic. Jakuba Doležela. Osobně považuji za symbolické,
oceňující, ale také zavazující gesto, že prof. Pompey přizval své dva žáky a následovníky
z Murcie a Olomouce – Reinera Gehriga a Jakuba Doležela, aby ho při slavnostním aktu
doprovázeli.
Aktivity prof. Pompeye v Olomouci jsou jednak koncepční a jednak pedagogicko-vědecké. Od roku 2005 přijíždí do Olomouce každý měsíc a přednáší na CMTF UP
i na CARITAS-VOŠs
různá témata z oblasti charitní praxe a teorie. Na základě těchto přednášek vyjde
v nakladatelství UP
na konci tohoto roku
učebnice vybraných
kapitol teologie charity. Hlavním cílem
jeho působení u nás je
otevření dvou magisterských oborů s pracovním názvem Křesťanská sociální práce
(c h a r i t n í n a u k a
a charitní praxe) a Humanitární pomoc. Jejich otevření je připravováno na rok 2009,
příp. 2010. Součástí této koncepční práce je i reagování na potřebu výměny zkušeností
a vzájemného poznávání charitní praxe ve středoevropských slovanských zemích – Polska, ČR, Slovenska a Ukrajiny. Proto pracovníci Katedry křesťanské sociální práce pod
vedením prof. Pompeye uspořádali minulý rok mezinárodní charitní konferenci, která v
dějinách Charity v naší zemi nemá obdoby. Sborník z konference je k dispozici na CMTF.
Ochoty pana profesora okamžitě po svém emeritování na Univerzitě Alberta Ludvíka ve
Freiburgu převzít a zaštítit vznikající katedru Křesťanské sociální práce si nesmírně vážíme. Tím spíše, že pan profesor Pompey je skutečnou osobností, člověkem úžasného
vzdělání, rozhledu, zkušeností a hloubky. Přitom, nebo snad spíše právě proto, je velmi
skromný, vstřícný, lidský. K mimořádnému ocenění mu velmi blahopřejeme a vyprošujeme stálé Boží požehnání.
Martin Bednář
ředitel Caritas–VOŠs Olomouc

Matiční předsedové navštívili olomouckého arcibiskupa
Předseda Matice svatohostýnské Mgr. Aleš Dufek a předseda Matice
Velehradské P. Jan Peňáz navštívili 15. dubna
v Olomouci arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera,
kterého informovali
o přípravných pracích
na poutní cestě Velehrad
– Svatý Hostýn, která
bude otevřena na začátku července.
(jpa)
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Upozornění na nelegální
kopie duchovní literatury
Nakladatelství Matice cyrilometodějská
v Olomouci varuje čtenáře a věřící před
podvodníkem, který na moravských farách nabízí plagiáty titulů duchovní literatury, mezi nimi i kopii knihy olomouckého vydavatele.
„Upozorňujeme na prodejce křesťanské literatury, který objíždí fary a nabízí mj. nelegálně vytisknutý plagiát (nepovedenou
kopii) knihy Svatý Šarbel Machlúf, kterou
nedávno vydala Římskokatolická farnost
Kojetín ve spolupráci s nakladatelstvím
Matice cyrilometodějská, s. r. o., Olomouc,“ stojí v prohlášení, které zveřejnil
předseda Matice cyrilometodějské Josef
Vlček.
Zatímco obálka originální knihy je vytisknuta na tvrdém křídovém kartonu, nelegální kopie se prodává s obálkou na obyčejném papíře, s velmi nekvalitní barvou
textu, je vidět také původní šití originální
brožury a výrazný posun sazbového
obrazce.
„Jelikož se jedná o trestný čin, který mj.
poškozuje dobré jméno vydavatelů a autora publikace, jsme nuceni na toto nekalé
podnikání upozornit a vyzvat k bdělosti při
koupi této knihy. Uvítáme, když nám podáte informaci, pokud vám dotyčná osoba
bude uvedený plagiát nabízet k odkoupení,“ dodává vydavatel.
Webové stránky: www.maticecm.cz (čbk)

Jmenování čestných
kanovníků
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner
jmenoval 29. 2. 2008 dva nové čestné kanovníky Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži – P. Jaroslava Nesvatbu,
žijícího ve Vídni, a P. Jana Marečka
(1919), který žije jako důchodce v Boršicích u Buchlovic.
(ps)

Nový arcidiecézní
organolog
S účinností od 1. dubna 2008 byl jmenován novým arcidiecézním organologem
(poradce při opravách, stavbách a rekonstrukcích varhan) Jan Gottwald
(1982).
Současně ukončil svou činnost stávající
organolog doc. Petr Planý.
Kontaktní údaje nového arcidiecézního
organologa: Jan Gottwald, arcidiecézní
organolog, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: organolog@arcibol.cz,
tel.: 603 185 879
(ps)
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ActIv8 znamená povzbudit

Kněžská rada

V souvislosti s letošní oslavou Světového dne mládeže v australském Sydney se uskuteční na Velehradě ve dnech 18. až 20. července setkání českých a slovenských křesťanů pod názvem ActIv8 (čti ektivejt).
Jsou tomu již tři roky, co papež Benedikt XVI. pozval mládež celého světa do
australského Sydney. Pro mnohé byla tato
cesta k protinožcům snem, pro jiné výzvou,
kterou je třeba brát vážně. Více než dvěma
stům mladých Čechů se jejich sen podařilo uskutečnit a ve dnech 15.až 20. července 2008 se zúčastní oslavy Světového dne
mládeže přímo v Austrálii. A co ti, kteří se
na tak dalekou cestu nemohou vypravit?
Pro ně připravila Sekce pro mládež ČBK
a Sekcia pre mládež KBS mezinárodní setkání ActIv8 na moravském poutním místě Velehradě, a to ve dnech 18. až 20. července 2008.
Co znamená to zvláštní slovo ActIv8?
Jedná se o zkratku, odkaz na biblický verš
Sk 1,8: Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Právě tento úryvek zvolil papež Benedikt XVI.
jako motto letošního Světového dne mládeže. Zároveň pak anglické slovo activate
znamená pohnout, spustit, podnítit – tedy
výzvu a zároveň povzbuzení pro mladé
k aktivitě.
Na očekávaných deset tisíc účastníků čeká
bohatý program, u kterého se jistě nebude
nikdo nudit. Organizátoři slibují pestrou
nabídku workshopů, seminářů, sportovního vyžití, koncertů, možnost vzájemného
česko-slovenského poznávání se. Nejdůležitější součástí celého víkendu je však setkání s živým Kristem při modlitbě, ve svátosti smíření, při nočním bdění, při slavení mše svaté. Prostřednictvím techniky TV
NOE bude Velehrad propojen s australským Sydney. Mladí se tak přidají k více než
půl milionu svých vrstevníků v Austrálii,
účastnících se mše svaté slavené Svatým
otcem.
I když velehradské setkání bude v mnohém
jiné než loňské Celostátní setkání mládeže
v Táboře-Klokotech (spát se bude ve vlastních stanech, pro každého je zajištěno jedno teplé jídlo denně), přesto budou mít tato
dvě setkání jeden spojující prvek, jímž je
benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu, na němž vystoupí skupiny Tretí deň ze
Slovenska a SonicFlood z USA, bude
určen na podporu charitativních projektů
na Zakarpatské Ukrajině, které vede misionář P. Peter Krenický.
Celá připravovaná akce je velmi finančně
náročná. Účastnický příspěvek ve výši
150 Kč nepokryje všechny náklady setkání. Proto se organizátoři rozhodli i letos poprosit o pomoc širokou veřejnost a vyhlásili celostátní sbírku s názvem Mozaika

2008. Každý
může přispět zakoupením kartičky mozaiky
v ceně 50 Kč
a nebo zaslat peníze na účet u
ČSOB, a.s., č.ú.:
219759054/
0300. Více informací o této sbírce získáte na internetové
adrese www.mozaika2008.cz
Zbývá jen dodat, že nad setkáním ActIv8
převzali záštitu evropský komisař pro vzdělání a kulturu Ján Figeľ, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a předsedové Slovenské a České biskupské konference Mons.
František Tondra a Mons. Jan Graubner.
Více informací o mezinárodním setkání
mládeže ActIv8 získáte na internetových
stránkách: www.activ8.signaly.cz
Radek Šoustal

Profesor Ladislav Tichý
sídelním kanovníkem
Koncem března oslavil 60. narozeniny
významný český biblista a kněz brněnské diecéze Mons. prof. Ladislav Tichý,
Th.D., dlouholetý vedoucí Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který v letech 1991 až 1997 vedl olomouckou teologickou fakultu jako její
děkan.
K významnému životnímu jubileu připravili pro oslavence kolegové z jeho katedry
sborník, do nějž přispěli mj. významní domácí i zahraniční biblisté. Název sborníku
je inspirován 5. veršem úvodní kapitoly
Prvního listu Timotejovi: Láska z čistého
srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
U příležitosti významného životního výročí profesora Tichého jeho zásluhy pro službu církvi ocenil olomoucký arcibiskup Jan
Graubner, který ho 27. 3. 2008 jmenoval
sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Lubomír Dvořák udělil jubilantovi
stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP
(Pro merito). Přínos prof. Tichého ocenil
loni také brněnský biskup Vojtěch Cikrle,
když mu v rámci oslav Roku diecéze udělil
medaili sv. Petra a Pavla.
Josef Pala
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Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner jmenoval kněžskou radu na
další pětileté období.
Kněžská rada je sbor kněží, kteří jsou jakoby senátem biskupa, zastupujícím kněžstvo, a které přísluší podle ustanovení práva pomáhat biskupovi v řízení diecéze, aby
se co nejúčinněji podporoval pastorační
prospěch části Božího lidu svěřené biskupovi. (CIC, kán. 495)
Členové rady „ex offo“:
Mons. Josef Hrdlička (1942), pomocný
biskup Olomouc
Mons. Mgr. Milán Kouba (1939), generální vikář Olomouc
Prelát prof. Dr. Jaroslav Němec (1932),
biskupský vikář Olomouc
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D.
(1934), soudní vikář Olomouc
Mons. Mgr. Josef Šich (1942), biskupský
vikář Olomouc
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), rektor
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Zvolení členové:
P. Mgr. František Sedláček (1951), děkan Štípa
P. Ivan Fišar (1946), farář Zlín
P. Mgr. František Eliáš (1956), děkan Zábřeh
P. Mgr. František Hanáček (1952), děkan
Olomouc
P. Mgr. Josef Nuzík (1966), vicerektor Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
P. Václav Vrba (1952), děkan Veselí nad
Moravou
P. Mgr. Josef Janek (1951), děkan Uničov
P. Ing. Vojtěch Kološ (1950), děkan Šumperk
P. Mgr. Jan Mach (1970), děkan Kostelec
na Hané
P. Josef Lambor (1955), děkan Kyjov
Členové rady jmenováni arcibiskupem:
P. prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ (1955),
profesor CMTF UP Olomouc
P. Mgr. Karel Janíček (1965), farář Valašské Klobouky
P. Mgr. Slawomir Sulowski (1968), děkan
Vlkoš u Přerova
P. Mgr. Pavel Stuška (1979), kaplan Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (ps)

Sbor poradců (konzultorů)
Při uvolnění úřadu diecézního biskupa je
sbor poradců povinen ve lhůtě osmi dnů
zvolit administrátora diecéze, který bude
prozatímně řídit diecézi. (CIC, kán. 421)
Mons. Josef Hrdlička (1942), pomocný
biskup Olomouc
Mons. Mgr. Milán Kouba (1939), generální vikář Olomouc
Mons. Mgr. Josef Šich (1942), biskupský
vikář Olomouc
Mons. doc. ICLic. František Polášek Th.D.
(1934), soudní vikář Olomouc
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), rektor
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
P. Ivan Fišar (1946), farář Zlín
P. Mgr. František Hanáček (1952), děkan
Olomouc
(ps)
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Z Pákistánu nám píše misionář, který začínal své působení v naší arcidiecézi
Milí přátelé!
Ačkoli za pár týdnů pojedu do Evropy (celý
duben a květen plánuji strávit v Rakousku
a v České republice), chtěl bych Vám přesto podat nějaké zprávy o mé misijní činnosti v Pákistánu.
Bezdůvodně si o mně děláte starosti, protože já zde žiji v takovém „Zapadákově“, že
vím o zdejší situaci méně než Vy, co sledujete televizi a noviny. Tady v našem městečku dostanu noviny jen v urdštině, a proto
je nemohu číst – strávil bych celý den
s jejich luštěním. A jinak se tu nic neděje.
Dokonce během nepokojů po zavraždění
Benazir Bhuttové zde byla pouze stávka.
Lidé zapálili na hlavní křižovatce pneumatiky, aby zastavili provoz, který se beztoho
v celé zemi zastavil.

P. Günther Ecklbauer s pákistánskými
dětmi
Jinak se tu nic nedělo. Bylo i několik svateb. Lidé cestovali najatým autobusem (jak
tomu bývá zvykem u svateb) v noci.
Naštěstí byla už taková zima, že se v noci
venku žádní výtržníci nezdržovali.
Pro celou zemi byla smrt Benazir Bhuttové velkou ztrátou, protože to byla velká
osobnost. Na druhé straně však musíme
připustit, že Mušarrafova vláda udělala pro
menšinu a pro vzdělání obyvatel daleko
více, než udělala vláda Benazir Bhuttové,
když byla u moci. Moje osobní zkušenost
s Benazirovou stranou (PPP – People´s
Party of Pakistan) je špatná. Ačkoli
v posledních volbách většina zdejších křesťanů dala svůj hlas PPP, oni pak pro křesťany neudělali vůbec nic a dokonce nám
ještě škodili. Například naproti naší škole

a poutnímu areálu byla vybudována mešita. Byl jsem velice překvapený, když jsem
zjistil, že za tím nestojí nějací extremisté,
nýbrž členové PPP. Marně jsme se snažili
tomu zabránit, protože nám bylo jasné, že
po vybudování mešity budou následovat
další problémy. Potom stejní lidé obsadili
kus sousední půdy patřící jednomu křesťanovi. Zde však neuspěli. Nejen, že naši
křesťané muslimy zmlátili, což se dosud nestalo, ale naši lidé zavolali na pomoc politiky z Mušarrafovy strany, a ti nám pomohli. A křesťané dostali půdu zpět.
Ve dnech před Popeleční středou zde bylo
několik svateb, což znamenalo, že několik
dní bylo „zabitých“. Měl jsem však zase
radost z toho, že jsem zase trochu více viděl něco ze zdejších zvyků při svatbě, že
jsem se mohl setkat s lidmi a trochu s nimi
sdílet jejich život.
V lednu jsem dost času strávil nad učebními knihami, abych konečně pochopil, kam
se ztrácejí naše peníze, ale zároveň jsem
začal zase více navštěvovat lidi v jejich domech. Tyto „domy“ jsou většinou z hlíny,
bez elektřiny, bez záchodu, přestože i tam
můžeme najít televizi – lidé používají starou baterii na její provoz...
Tyto návštěvy v domech jsou pro mne velmi důležité, protože takto poznávám konkrétní život lidí a zároveň se učím jejich jazyk. Srdcem těchto někdy krátkých setkání je prostá modlitba – pro lidi je to to nejdůležitější z mé návštěvy. Většinou chodím
s katechistou, který vede modlitbu, já dávám jenom požehnání. Vždy musím něco
přijmout, někdy čaj, ale aspoň vodu. Lidé
by byli nešťastní, kdybych od nich nic nepřijal. S přibývající znalostí urdštiny

a pandzabštiny mohu více „naslouchat“.
To mi kladl na srdce před třemi a půl lety
karmelita z Indie. Byl to tehdy první člověk,
se kterým jsem – po zpovědi – mluvil o své
touze jít do Pákistánu. Řekl mi: „Není důležité, abys tam hodně dělal, nýbrž abys
naslouchal lidem a dával jim čas.“
Tento indický karmelita, který žije
v klášteře v mém rodném městě a stráví
hodně času ve zpovědnici, byl tehdy pro
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mne živým znázorněním těchto slov a zdrojem povzbuzení na cestě. Přes své potíže
s němčinou se dotkl ve zpovědi mého srdce a několika prostými slovy mně předal
jasné poselství. Moc mi tehdy pomohl.
Včera mne překvapila jedna z našich muslimských učitelek v naší Englisch Medium
School, kde je můj kaplan ředitelem,
s prosbou, abych se za ni modlil, protože

první dítě ztratila během těhotenství a teď
už dlouho čekají na další a je už z toho trochu zoufalá. Tak prosím i Vás o modlitbu
za ni! Pro ženy ve zdejším prostředí je to
snad ještě těžší, než to mají evropské ženy,
když zůstávají bezdětné.
Někteří muslimové mají velkou důvěru
v modlitbu kněze. Na jedné straně se toho
lekám, protože tito lidé očekávají „jasný
výsledek“ modlitby, na druhé straně nám
to připomíná, k čemu jsme my kněží vlastně tady... Osobně mne Hinna, ona učitelka, se svou prosbou potěšila a pomohla mi,
protože jsem právě byl zase v pochmurné
náladě a naplněn pocitem neúspěchu a trpkými vzpomínkami z uplynulého roku
– jakoby věděla, že nejsem ten klasický
„borec misionář“, který všechno zvládá
a všechno možné vybuduje, že jsem přišel
pro něco jiného... A takto mi pomohla lépe
pochopit moje vlastní poslání.
Tak i Vám všem přeji, aby Vám Pán poslal
do cesty lidi, kteří Vám budou připomínat,
proč jste právě tam, kde jste – abychom žili
lásku právě v náročných podmínkách
a dokonce i v situacích nelásky. To Ježíš totiž dělal. A přeji Vám, abyste dokázali tyto
lidi vidět a jejich poselství přijmout...
Zdraví Vás Váš poutní farář, který se těší
na opětovné setkání s Vámi.
P. Günther Ecklbauer
misionář v Pákistánu
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CENTRUM PRO KATECHEZI

Velikonoční rekolekce pro katechety
Velikonoční rekolekce pro katechety s biskupem Mons. Pavlem Posádem proběhly
na Velehradě od 11. do 13. dubna. Zúčastnilo se jich 35 katechetů, převážně z olomoucké arcidiecéze. Během tohoto víkendu zaznělo pět přednášek, páteční i sobotní den jsme zakončili společnou adorací a vyvrcholením každého dne byla mše
svatá. Přednášky byly zaměřeny velikonočně – na Kristovo vzkříšení. Uváděly posluchače do osobní kontemplace. Na začátku každé kontemplace jsme si měli představit konkrétní obraz, který nás měl naší kontemplací provázet.
Při páteční kontemplaci jsme si měli představit nějaký krásný obraz vzkříšeného
Krista. Měli jsme prosit o hlubokou zkušenost radosti ze zmrtvýchvstání Pána, aby
nám mohla být oporou pro život, v zápase
s hříchem a silou v přemáhání strachu.

V této radosti má každý křesťan vyrůst a
ona se má stát nakažlivou. Při páteční přednášce jsme si uvědomili, že neexistuje kříž
bez zmrtvýchvstání a naopak. Ukřižování
a zmrtvýchvstání je jedno tajemství, které
má dvě tváře. A tak se projevuje také v našich životem. Čím hlouběji zakoušíme bolest, tím větší nás čeká veselí. Proto má každý člověk své utrpení s pokorou a důvěrou
v Boha přijmout, aby je Bůh mohl proměnit v radost. Když je však nepřijmeme, zbytečně je prodlužujeme, nedáváme Bohu
prostor, snažíme se svá trápení vyřešit
sami, a to se nám nemusí podařit. Vyrovnanost bolesti a radosti v životě je vyjádřena také liturgickými obdobími, kdy se
máme 40 dní postit a poté 50 dní radovat!
My však často zůstáváme u postu a velikonoční radost je nám cizí, nic nám neříká.
Proč se o Velikonocích neradujeme v Kristova zmrtvýchvstání a našeho vykoupení?
Protože banalizujeme Kristovu smrt. Nedokážeme plně prožít beznaději Velkého
pátku, v duchu si říkáme: „Vždyť za dva dny
zase vstane.“ Tento den bychom měli prožívat tak, jako bychom nevěděli, co bude
následovat – vnímat Kristovo utrpení, jakoby vítězství zla a beznaděj učedníků.
Když takto prožijeme Velký pátek, může do
nás proniknout radost z Kristova zmrtvýchvstání.

Ve druhé přednášce jsme se zabývali plačící Marií Magdalskou u prázdného hrobu.
Maria vidí všechna znamení Ježíšova zmrtvýchvstání, ale nedokáže uvěřit vzkříšení.
Je uzavřená do svého smutku. Hledá mrtvé tělo. Vedle ní stojí živý Ježíš, ale to ji nezajímá, raději z něho dělá zahradníka. Ona
hledá přece mrtvé tělo. Zapomíná na vše,
co od Ježíše o zmrtvýchvstání slyšela. Také
my se ve svých životech často fixujeme na
své představy, zapomínáme na Boží slovo
a odmítáme vidět Krista, který stojí vedle
nás. Vidíme jen své plány a odmítáme přijmout Boží vůli. Ježíš Marii nenapomíná,
ale láskyplně jí klade otázky a nechává ji vypovídat se ze svého žalu (stejně tak
i emauzské učedníky). Ptá se jí: “Proč pláčeš?”
Také my bychom si měli položit otázku,
proč tak často pláčeme, proč se tak často
litujeme, na co si stěžujeme, proč se tváříme tak nevykoupeně, když zmrtvýchvstalý
Kristus stojí vedle nás. Maria odpovídá
upřímně, tato upřímnost jí otevírá srdce
i oči. Proto, když ji Ježíš osloví: „Marie“,
pozná ho a zvolá: „Mistře.“ Maria je vytržena ze soustředění se na sebe a vidí Krista. Tento dvouslovný rozhovor může pro
nás být vzorem modlitby. Maria jedním slovem říká vše. My často svou upovídaností
v modlitbách nahrazujeme nedostatečnou
víru.
V následující přednášce jsme se zabývali
setkáním Zmrtvýchvstalého s apoštoly
u jezera, kdy jsme si uvědomili, že veškeré
naše namáhání je zbytečné (byť i zbožné),
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Biskup Pavel Posád
pokud se neshoduje s Boží vůlí. Stejně,
jako když učedníci lovili celou noc a nic neulovili, až teprve na Kristův příkaz mělo
jejich namáhání smysl a plody.
V pořadí čtvrtá přednáška rozebírala téma
emauzských učedníků. Při této přednášce
jsme si uvědomili, že Ježíš na konci tohoto
setkání nezmizel, pouze zmizel jejich zrakům. Reálně ale zůstal s nimi.
Všemi těmito přednáškami se prolínalo, že
Kristus nežil na zemi kdysi před dvěma tisíci lety, ale je tady s námi stále. On je současníkem všech generací.

Poslední přednáška se konala v neděli
a byla na téma: Oslavit Boha svou smrtí.
Otec biskup nám při ní kladl na srdce, že
smrt a umírání je polovina našeho života.
Reflektovat pravdu o smrti by neměli jen
staří lidé, ale i mladí, protože ten, kdo nedovede klidně a pokojně přemýšlet o smrti, nedovede se ani plně radovat ze života.
Proto bychom se neměli modlit pouze
za dobrý život, ale i za dobrou smrt.
Tyto rekolekce všem nám zúčastněným
pomohly v objevení velikonoční radosti
z Kristova zmrtvýchvstání, ale i v pokojném očekávání smrti jako přechodu
do věčného života.
Tímto bychom chtěli otci biskupovi ještě
jednou velmi poděkovat za jeho podnětné
přednášky a také za velmi pěkný příklad
prožívání mše svaté. Martina Orlovská

CENTRUM PRO KATECHEZI
Barabáš – tip na zajímavý film
Italský film Barabáš z roku 1962 je snímkem, který má i po více než 40 letech od svého
vzniku stále schopnost oslovit a zaujmout. Tento film určitě nespadá do kategorie povrchních děl, která hrají pouze na city nebo mají za úkol diváka pobavit.
Hrdinou filmu je známý biblický zločinec Barabáš, jehož role je v pašijových událostech
Nového zákona spíše okrajová. Autoři filmu se však inspirovali některými apokryfními
texty a na jejich základě vytvořili podivuhodný životní osud tohoto vyvrhele společnosti,
který byl propuštěn na svobodu, aby místo něho šel na smrt Ježíš Kristus. Barabáš se
po svém propuštění nijak nezmění, a dá se opět na zločineckou dráhu. Při pokusu o krádež peněz určených pro chrám je však dopaden a odsouzen na práci do sirných dolů. Zde
v nelidských podmínkách se poprvé setkává s křesťanstvím v osobě jednoho z otroků.
S ním se také zázračně zachrání při důlním výbuchu. Oba jsou pak posláni na římský
venkov a odtud se dostávají až do Říma, kde se stávají gladiátory. Barabáš však zůstává
stále tím starým zarputilým zločincem a o nějakém
obrácení ke křesťanství u něho nemůže být ani řeč.
Neobrátí ho ani mučenická smrt jeho přítele, který otevřeně vyznal svou víru, a byl proto popraven.
Až teprve poté, co porazí v Koloseu nejlepšího
bojovníka a je propuštěn na svobodu, začíná Barabáš uvažovat o smyslu svého života. Silnou zkušeností je pro něho požár Říma, při němž prochází
konverzí a rozhoduje se pro Krista. Je však zatčen,
uvězněn a spolu s ostatními křesťany lživě obviněnými ze zapálení Říma ukřižován. Až v závěru svého života Barabáš dochází k duchovnímu poznání
Toho, který šel místo něj na smrt.
Snímek je poutavý především svou dramatičností
a také rozporuplností hlavního hrdiny, jehož cesta
k obrácení se rovná cestě životní. Zajímavou myšlenkou filmu je vyjádření lidského života jako příležitosti ke konverzi. V případě, že ji člověk odmítá
a chce žít podle sebe, stává se mu život utrpením stejně jako Barabášovi. Ten stále jakoby
uniká smrti, i když by si přál zemřít a umírá až ve chvíli, kdy se stává křesťanem. Smrt se
tedy pro něho stává darem. Zároveň je také oslovující hrdinství a odvaha prvních křesťanů, které prostupují především druhou částí filmu.
Film si můžete vypůjčit u nás na katechetickém centru. Některé jeho pasáže, je možné
využít při katechezích nebo se na film můžete podívat na celý a poté o jeho myšlence
a obsahu diskutovat. Snímek je dobrým doplňkem i pro různá víkendová setkání apod.
Film není dabovaný, ale jsou u něj české titulky (vyšel nově v roce 2002).
Vít Němec
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Vysvědčení
Centrum pro katechezi z ostravsko-opavské diecéze vydalo nová vysvědčení pro
předmět Náboženství. Tato vysvědčení jsou
veselá, barevná s obrázkem a biblickým citátem uvnitř na jedné straně, na protější
straně je místo pro jméno žáka, třídu, školní rok a slovní hodnocení. Objednat nebo
koupit si je můžete na Centru pro katechezi v ostravsko-opavském biskupství.
Adresa: Centrum pro katechezi, Biskupství
ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1,
728 02 Ostrava 1, tel.: 596 116 522, linka
234, 235, mail: cpk@doo.cz
Martina Orlovská

Katechetika
V letošním roce vyšla Katechetika doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D. Jedná se o první katechetiku vydanou po roce 1989. Díky ní se můžeme odborně sjednotit jak v termínech, tak i v pohledu, jak katecheticky ve farnostech pracovat. Doufáme, že tato odborná publikace otevře větší
zájem o diskuzi v pastoračním úsilí směřujícím k obnově osobního vztahu ke Kristu u již praktikujících věřících. Doporučujeme ji jako hodnotnou pomůcku těm, kteří připravují hledající
k poznání a přijetí Ježíše Krista do svého srdce. Autor knihy nás vybízí: Hledejme novou tvář
katechetické služby.
Katecheze „udržovací“ – s tendencí zachovat stávající situaci – se má změnit v katechezi podporující skutečné zrání víry člověka, komunity a tím obnovu celé církve. Oproti katechezi orientované spíše na projevy zbožnosti má získat na důležitosti výchova k vnitřní svobodě, citlivosti vůči sociální dimenzi a k ochotnému přijetí angažovanosti pro obecné dobro. Namísto
katecheze soustředěné na obranu křesťanské identity ať nastoupí duch otevřenosti a dialogu,
citlivý vůči ekumenické dimenzi, schopný podporovat jednotu a pokojné soužití osob rozličných přesvědčení a názorů.
Kniha je k dispozici v Matici cyrilometodějské v prodejně na arcibiskupství: Matice cyrilometodějská, s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1. Telefon na zásilkovou prodejnu (objednávka knih): 587 405 431, e-mail: knihy@maticecm.cz
Martina Orlovská
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KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Milí čtenáři OLDINu,
měsíc utekl jako voda a já se vám opět hlásím s několika řádky ze života bohoslovců.
Uplynulé dny byly bohaté na řadu akcí, rád bych vám proto krátce přiblížil alespoň dvě
z nich. První je již tradiční víkend bohoslovců se svými biskupy a druhá naše bohoslovecká pouť za kněžská a řeholní povolání na Svatý Hostýn.

První bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn
Možná se může zdát, že poutí je dnes celkem plno, vždyť svoji pouť mají hasiči, Orlové,
skauti, včelaři… Jenom my bohoslovci jsme tak nějak „přicházeli zkrátka“. A to se právě
letos změnilo. Na jeden sobotní den jsme opustili pohodlí našeho seminárního domova
a vydali se k Panně Marii
na Svatý Hostýn. Někteří z kluků využili možnost začít pouť o den dřív
a vyrazili tak na trasy
o délce 25 a 50 km
s cílem – Hostýn. Ostatní poutníci začínali své
putování v Bystřici pod
Hostýnem. Celou cestu
nahoru jsme se modlili a zpívali (ale prozradím, že i občas šeptali nebo se smáli) a spolu
s námi i několik dalších poutníků. Přiznávám, že zpočátku bylo pro mě trochu obtížné
přivyknout onomu „poutně – pomalejšímu“ tempu chůze (bohužel, už jsme tak nějak
zvyklí všude pospíchat), ale i to časem člověk přestane vnímat. Zvlášť, když si uvědomí,
proč a za jakým cílem vlastně putuje. Zasvěcených osob, kněží i bohoslovců není zrovna
hojnost, snad tedy i tato pouť bude jedním z kamínků do pestré mozaiky Božího
(po)volání.
Po příchodu na Svatý Hostýn následovala mše svatá s otcem arcibiskupem, poté krátký oběd a adorace.
Během následné besedy s bohoslovci zaznělo také několik dotazů z řad
přítomných poutníků a tři různá
svědectví o tom, jakým způsobem
Pán i dnes oslovuje mladé muže
a volá na cestu svého následování.
Naši pouť jsme zakončili společnou
křížovou cestou v okolí baziliky.
Věřím, že tato letos započatá tradice bude i v následujících letech pokračovat, že nás bude
na Svatý Hostýn přicházet stále víc, a že plody společných modliteb i poutí jednou uvidíme v našich farnostech a životech.
Něco „malého“ z oněch Božích milostí jsme mohli „okusit“ již v neděli Dobrého Pastýře,
kdy naši spolubratři ze 3. ročníku přijímali službu lektorátu z rukou biskupa Františka
Václava Lobkowicze. Věřím, že služba Božímu slovu jim, i nám ostatním, bude přinášet
plno radosti a směřovat je stále blíže k naplnění jejich povolání.
To jim, a také nám ostatním, ze srdce přeji.
Richard Vysloužil

Setkání bohoslovců
s otcem
Ve dnech 28. až 30. března proběhlo již tradiční setkání olomouckých bohoslovců
s otcem arcibiskupem Janem. Místo letošního setkání byla seminární fara ve Vysokých Žibřidovicích. Začalo v pátek večeří,
po které následovala adorace v kostele.
Kostelík je jen pár kroků od fary.
V sobotu jsme měli pestrý program.
V kostele jsme začali den společnými ranními chválami. Potom byla snídaně, po níž

jsme se vydali zhruba tak 3 km do nedaleké vesnice Chrastice, kde jsme s otcem
arcibiskupem i místními farníky slavili mši
svatou. Potom jsme se vrátili do fary
na oběd. Odpoledne byla ještě možnost navštívit poutní místo Králíky, někteří
z bohoslovců se tam auty vypravili. Na večeři jsme se všichni opět setkali na faře.
Po večeři někteří z bohoslovců připravili
zábavný večer, kde jsme se rozdělili do skupinek a soutěžili. Podstatné a důležité
pro nás bylo, že otec arcibiskup byl s námi.

V neděli ráno jsme opět měli modlitbu ranních chval a snídani. Potom odpoledne byla
mše svatá, na kterou přijelo i několik málo
věřících. Po boholužbě jsme společně poobědvali a odjeli zpět do semináře.
Takováto setkání máme každý rok.
Vnímám to jako něco velmi dobrého a podstatného ve vztahu bohoslovec a biskup.
Jsem velice vděčný za tak krásně prožitý
víkend. Díky Pánu Bohu za požehnání
těchto dní.
Antonín Fiala
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6. Společná modlitba nad Písmem
V minulém čísle jsme se věnovali již některým praktickým krokům,
které vedou k modlitbě nad Písmem. Dnes bych rád představil jeden způsob modlitby, který lze s užitkem využít jak pro modlitbu
soukromou, tak pro modlitbu nad Písmem ve společenství či ve
farnosti.
Uplynulý rok mi přinesl jedno velké obohacení: začali jsme se každý týden scházet k modlitbě nad Písmem. Protože se nejedná
o klasické biblické hodiny, nazývali jsme tuto hodinu „biblickým
setkáním“. Myslím, že to bylo velmi výstižné pojmenování, protože se nejednalo o pouhé setkání mezi těmi, kteří si „něco přišli poslechnout“, ale také o skutečné setkání s Pánem, který nám otevíral smysl Písma. Tematicky jsme se věnovali v naprosté většině
textům, které se následující neděli četly při slavení liturgie.
Pro tuto společnou modlitbu jsme využili prvků jedné velmi jednoduché metody, kterou lze s úspěchem použít pro soukromou
i společnou modlitbu nad Písmem. Jedná se o způsob rozhovoru
či modlitby nad Písmem, který vznikl v 60. letech minulého století a který je pojmenován po švédském městě Västeras (vesterás),
kde vznikl a kde jej křesťané poprvé začali používat. Celá „metoda“ je vhodná zvláště pro malé skupinky, které navíc nepotřebují
žádného skutečného odborníka na Písmo. Postačí přitom, aby jeden z účastníků celou modlitbu či rozhovor moderoval, umožňoval jednotlivým účastníkům hovořit a nenechával celé setkání zabředávat do podružností. V našem případě setkání vedl někdo, kdo
si k úryvku přečetl alespoň nějaký komentář, takže bylo možné svízelným místům lépe přicházet na kloub.

Zasazeno do modlitby
Průběh celého setkání založený na této metodě byl zarámován
do modlitby – pravidelně začíná jeden z přítomných modlitbou
o Božího Ducha, který je autorem Písma, aby nám je otevřel
a umožnil nám z něj načerpat a setkat se s naším Pánem. Každý
má před sebou vlastní text biblického úryvku – buď svůj výtisk
Písma nebo jeho kopii. Poté nahlas přečteme celý text, a to tak, že
každý přečte jednu větu i verš; celý úryvek čteme přitom dvakrát
za sebou, aby se jím sytily nejen naše oči, ale i náš sluch (čím více
smyslů do čtení zapojujeme, tím nás může spíše oslovit – zvláště
jsme-li po celém dni již unavení).
Tři znaménka
Po společném čtení má každý dostatek času, aby si biblický úryvek sám prošel, promodlil – a označil jednoduchými značkami –
otazníkem, vykřičníkem a šipkou. Otazníkem si označujeme místa, která jsou pro nás nejasná či nesrozumitelná, případně v nás
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vzbuzují otázku. Vykřičník označuje místo, které je pro mě důležitým poznatkem, významným místem pro pochopení celého
vyprávění apod. (místo takového vykřičníku lze např. nakreslit stylizovanou svíčku na znamení toho, že „zde mi vzchází světlo“).
Šipkou (šípem) si označujeme místo, které ke mně osobně
promluvilo a jsem jím zasažen (proniklo mi srdce).
Šipky
Poté, co všichni měli dostatek času, aby textem prošli a označili
jej zmiňovanými symboly. Dobře se nám osvědčilo, když jsme se
nejprve věnovali místům označených šipkou. Každý má možnost
se vyjádřit, které slovo či fráze jej zasáhly – toto vyjádření se ovšem
nemůže stát zdrojem diskuse, na jednotlivé podněty ostatní účastníci nereagují, protože se jedná někdy i o velmi osobní poznání,
které se zasažený účastník snaží sdělit ostatním – na diskuzi ještě
čas bude.
Otazníky a vykřičníky
Po tomto vzájemném povzbuzení jsme se podělili i o ta místa, která pro nás zůstávala otazníkem. Zde je možné diskutovat, snažit
se přijít na to, co se kterým slovem či větou myslí. Dobré je neodběhnout zcela od tématu: to je místo, které přísluší právě moderátorovi setkání. Nakonec přicházejí na řadu vykřičníky. Tyto vykřičníky často pomohou všem přítomným uchopit to, co vlastně
celým úryvkem chtěl svatopisec říci, i to, co je jeho podstatným
poselstvím, které může oslovit i nás. Ten, který setkání vede, zde
může některá místa či názory (pokud o věci něco ví) osvětlit či
pomoci ostatním, avšak nemá ostatní svým projevem „převálcovat“. Na většinu otázek jsou si účastníci obvykle schopní odpovědět navzájem i bez hlubšího teologického vzdělání.
Modlitba zakončená modlitbou
Celý rozhovor opět zakončujeme modlitbou – tentokrát modlitbou díků a proseb, které jsou inspirovány přímo textem, nad nímž
jsme se setkali. Biblický text se tak stal zdrojem, který obohatil naši
modlitbu, zvětšil náš horizont, takže jsme nyní schopni Boha chválit a prosit jej i za věci, které jsme dříve neviděli. Avšak modlitbou
ve skutečnosti bylo celé setkání – vždyť Pán je uprostřed svých
učedníků, když se otevírá Písmo. Velmi bych si přál, kdyby tato
stránka nebyla pouhým svědectvím o tom, „kde se co dělá“, ale
aby povzbudila i ctěné čtenáře k soukromé i společné modlitbě nad
Písmem.
David Vopřada
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Informační kampaň
Oranžová stužka
se konala po třetí
Již třetí ročník informační kampaně Oranžová stužka se uskutečnil 17. března. Tato
akce, která je součástí Evropského týdne
proti rasismu, proběhla díky Multikulturnímu centru Praha a koalici občanských
sdružení, jejímž členem je i Charita Olomouc. Chtěli jsme i takto podpořit veřejnou
debatu o problematice rasismu a upozornit na přetrvávající projevy rasové diskriminace v ČR.

Charita Olomouc oslavila Mezinárodní den Romů
Středisko Khamoro pro etnické menšiny a poradenství Charity Olomouc uspořádalo při
příležitosti Mezinárodního dne Romů tematické odpoledne. Akce proběhla 10. dubna
v prostorách olomoucké restaurace Betánie na Wurmově ulici.
Magdaléna Mandatová, pracovní konzultantka našeho projektu Podporované zaměstnávání, nejprve zazpívala romskou hymnu. V úvodu pak představila činnost jednotlivých
zařízení Střediska Khamoro
pro etnické menšiny a poradenství jeho vedoucí Jana
Březinová.
Následovala divadelní inscenace romské pohádky
„O zpěvačce Džajaně a princi Žarkovi“, kterou zahrály
děti a mládež z Komunitního
centra v Přichystalově ulici.
V bloku odborných příspěvků nejprve Karin Kvapilová
pohovořila na téma „Mé zkušenosti z romských osad na
Slovensku“ a Lenka Sládečková následně představila činnost Dětského domu Zábrdovice v Brně. Program završila
diskuze vztahující se k předneseným příspěvkům, kterou moderoval Martin Kučera.
V průběhu akce mohli zájemci ochutnat některá tradiční jídla romské kuchyně, shlédnout výstavu fotografií zachycujících práci střediska, nebo jeho činnost podpořit zakoupením výrobků dětí a mládeže z našeho zařízení.
Mezinárodní den Romů byl ustaven roku 1990 ve Varšavě, kde se konal čtvrtý kongres
Mezinárodní romské unie. Má připomínat den, kdy se oficiálně dovršila mezinárodní
spolupráce Romů a romské hnutí dostalo mezinárodní i politicko-společenský rozměr.
V tento den si mají účastníci oslav každoročně připomínat společný původ, jazyk, kulturu, sjednocení i spolupráci a především má tento den sloužit k uchování romské identity
– „romipen“.
Jana Březinová

Na Haiti odletěla další humanitární pracovnice

Naši dobrovolníci rozdávali na olomouckém Horním náměstí informační materiály a samolepky s motivem oranžové stužky, symbolu odmítnutí všech forem rasové
diskriminace. O tisíc letáků byl poměrně
velký zájem a pomocníci z řad studentů
olomouckých vysokých a vyšších odborných škol se setkali s převážně pozitivním
přijetím ze strany procházejících občanů.
Letos poprvé jsme připravili i Koncert proti
rasismu, který proběhl taktéž 17. března
v olomouckém klubu 15 minut díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České
republice. Posluchačům se představila
romská kapela Imperio pohybující se v prostoru vymezeném funky, latinou a tradiční
romskou hudbou.
„Prostřednictvím koncertu jsme chtěli
o problematice rasismu informovat i mladší generaci,“ řekla koordinátorka kampaně Adéla Adámková z Charity Olomouc.
Adéla Adámková

Arcidiecézní charita Olomouc vyslala na Haiti humanitární pracovnici Irenu Klimkovou, studentku Caritas VOŠs, která tam vystřídá Renatu Novákovou a bude se v rámci
své praxe podílet na koordinaci rozvojových projektů. Z Prahy na Haiti odletěla 11. března a její mise potrvá tři měsíce. Renata Nováková se z Haiti vrátila první týden v dubnu.
Irena Klimková se hned po přistání v Port au Prince, hlavním městě Haiti, setkala
s P. Romanem Musilem. „První
kontakt s třetím světem je vždy překvapením, zvláště to množství Haiťanů na letišti, kteří se vám snaží
hned vnutit svoje služby a pomoci
s kufry. Samozřejmě ne zadarmo,“
sdělila své první dojmy Klimková.
Zápisky z jejího pobytu na Haiti i
nadále najdete na našich webových
stránkách (www.acho.caritas.cz).
Koordinátorka se bude podílet na
komunikaci se supervizorem haitských proj ek tů m isionářem
P. Romanem Musilem, ředitelkou
místní farní školy, s představitelem oblátů na Hati P. Josefem Bonardem, představiteli
OSN na Haiti a dalšími. Bude dohlížet na programy, které ACHO realizuje na Haiti
v rámci rozvojové pomoci. Zcela jistě bude v kontaktu s týmem česko-slovenských zdravotníků, kteří odletěli na Haiti v únoru.
„Jedná se o projekty Adopce na dálku – Haiti, Daruj střechu nad hlavou a Čistá voda
pro Baie de Henne, a bude se podílet také na přípravě projektu zdravotního střediska,
které ACHO plánuje otevřít v co nejkratším termínu,“ upřesnil vedoucí humanitárního
oddělení Mgr. Martin Zamazal.
Ivana Jeništová
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CHARITA
Domov pokojného stáří v Bohuslavicích
Charita Konice získala darem do svého vlastnictví administrativní budovu objektu bývalého JZD Bohuslavice, kde po nutných úpravách zřídila dům pokojného stáří. Objekt
měl plochou střechu, krytou živičnou lepenkou, která přes několik vrstev propouštěla
vodu do konstrukce stropů a následně do pokojů klientů. Bylo nutno objekt definitivně
opravit, tj. nejen zastřešit valbovou střechou, ale i umožnit budoucí vestavbu podkroví,
ve kterém by byly v druhé etapě rekonstrukce situovány pokoje
pro klienty. Po její realizaci dojde
k tolik potřebnému navýšení kapacity lůžek objektu Domu pokojného stáří Bohuslavice.
S ohledem na velkou finanční náročnost projektu (cca 11 mil. Kč)
nebylo získání všech potřebných
prostředků reálné a bylo rozhodnuto rozdělit akci do dvou etap. První
etapou bude zajištěno kvalitní zastřešení objektu s možností budoucí vestavby dalších pokojů pro klienty DPS Bohuslavice. Navíc dvě vybudované ubytovacích buňky s kapacitou jedné až
dvou osob ve třetím podlaží mohou sloužit ihned po dokončení první etapy rekonstrukce
k sociálním účelům.
Zpracováním projektu byla pověřena projekční firma se značnými zkušenostmi z projektování staveb podobného charakteru (Ateliér A, Olomouc). Po vyhodnocení nabídek
na realizaci první etapy rekonstrukce byla vybrána firma DOPOSINVEST Bohuslavice,
s. r. o. Smlouva o dílo s touto firmou byla podepsána po ukončení výběrového řízení
s klauzulí, že stavba může být zahájena až po získání financí na její realizaci.
Dne 21. září 2007 přidělil Olomoucký kraj Charitě Konice příspěvek na krytí nákladů
první ucelené části stavby ve výši pět milionů korun. Bezprostředně poté bylo 24. září
předáno staveniště prováděcí firmě, která okamžitě zahájila intenzivní stavební práce.
Přes velmi ztížení podmínky jak klimatické, tak provozní – dům pokojného stáří byl po
celou dobu realizace stavby v plném provozu – se podařilo akci úspěšně zvládnout.
Malá slavnost k příležitosti ukončení rekonstrukce střechy završila celé naše úsilí letos
26. března – a při ní došlo ke slavnostnímu otevření a požehnání dvou nově vzniklých
pokojů. Slavnost byla zahájena děkovnou
mší svatou v
kapli DPS Bohuslavice, kterou celebroval
olomoucký pomocný biskup
Mons. Josef
Hrdlička spolu
s prezidentem
Charity Česká
republika
Mons. Josefem Šichem,
konickým děkanem P. Milanem Ryšánkem a knězem
domova P. Josefem Pejřem. Po mši svaté proběhlo poděkování všem, kteří se přičinili,
aby toto dílo vzniklo. Olomoucký kraj – jako donora finančních prostředků – reprezentovala na slavnostním otevření náměstkyně hejtmana pro sociální oblast MUDr. Jitka
Chalánková. Vedle spolupracujících firem se zúčastnili naší slavnosti starostové okolních obcí, ředitel ACHO Václav Keprt a přátelé Charity Konice. Pro zájemce se konala
prohlídka Domu a přátelské posezení u skvělého pohoštění, které připravil charitní personál.
Jaroslav Procházka
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Anetka oslavila třetí
narozeniny
O prvním březnovém víkendu čekal
na „naši“ Anetku narozeninový dort.
A proč „naši“? Protože od září 2006 jsme
garanty veřejné sbírky na podporu jejího léčebného programu. Malá slečna ze Zlína
totiž trpí tak zvanou spinální svalovou atrofií (SMA). Jedná se o genetickou vadu, vedoucí k progresivnímu úbytku svalové
hmoty, dechové tísni a zkrácení délky života. Děti postižené touto závažnou chorobou mají zcela normální intelekt a mentální schopnosti, nemohou však samostatně
stát a chodit pro slabost svalstva pánve
a dolních končetin. Jsou léčeny fenylbutyrátem, který se Klinika dětské neurologie
FN Brno jako první v České republice rozhodla zavést do terapie svých dětských pacientů a která do svého léčebného programu zařadila před téměř dvěma lety i Anetku. Ale protože se nejedná o standardní
metodu hrazenou z prostředků veřejného
zdravotního pojištění, musíme všichni
společně shánět finance jiným způsobem.
A k tomuto účelu bylo vyjednáno povolení

Krajského úřadu ve Zlíně k provádění sbírky (prozatím povoleno do 20. 7. 2009) a zřízen samostatný bankovní účet číslo
179077146/0600 u místní pobočky GE
Money Bank, který je určen jen a pouze
Anetce.
Díky všem přispěvatelům se na kontě sbírky za první rok její existence podařilo nastřádat téměř 300 000 Kč. Finance tak posloužily nejen k nákupu léku Ammonaps,
ale také odsávacích cévek, sacího filtru,
vybavení speciálního kočárku, polohovacího roštu do postele či biopronové lampy.
Anetce přejeme vše dobré a vám všem děkujeme za podporu.
Pavla Romaňáková

14

HLASY A OHLASY

OLDIN
5 / 2008

Kouzlo varhan oslovilo milovníky hudby
V poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě u Zlína se
v neděli 6. dubna uskutečnil první z letošních varhanních koncertů z cyklu „Kouzlo varhan“. Pozvání přijal přední český varhaník
doc. Jaroslav Tůma. Novinkou a milým překvapením asi pro tři
stovky posluchačů byla videoprojekce, pomocí které bylo dění na
kůru přenášeno do lodi kostela – byla tak možnost sledovat varhaníka při jeho hře. Zájemci si také mohli po koncertě prohlédnout běžně nepřístupné prostory kůru a alespoň z části nahlédnout do varhan.
„Štípské varhany
jsou nádherné velmi
inspirativní. Vždy
mám velkou radost,
když se setkám s místem, kde se o varhany
starají a Štípa a štípské varhany mohou
být vzorem,“ hodnotil své pocity Jaroslav
Tůma.
Varhany ve Štípě postavili v roce 1890
v a rh an ář i Ča pe k
a Zachistal z Kremže. Jsou unikátní nejen po své technické
stránce, ale především po zvukové
– současně se jedná
Jaroslav Tůma při své improvizaci při kon- o největší dochovaný
nástroj, který tato
Snímek Josef Omelka
certě ve Štípě
firma postavila.
„Nástroj je napaden červotočem a v současné době je restaurován. Pořádáním koncertů chceme upozornit na krásu zvuku vzácného nástroje, který stojí zachránit i za cenu velkých finančních
nákladů. Doufáme, že se nám to s pomocí města Zlína i jiných institucí a dárců podaří,“ říká jeden ze štípských varhaníků Tomáš
Kuběna.
Ing. Lubomír Hnilica
Štípa

Dopletná 2008
V restauraci Pegas v Přerově se v sobotu 12. dubna sešly seniorky
– pletařky, které se během několika let zapojily do ručního pletení
obvazů pro malomocné. Do tohoto
zajímavého projektu je zapojeno
42 skupin, celkem
asi 520 pletařek
z celé olomoucké
arcidiecéze a dalších 21 skupinek
v ostatních diecéz í c h M o r a v y,
Snímky Miloš Utíkal
Slezska a Čech.
Tento pozoruhodný projekt, který má podporu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, má pod svým patronátem již
šest let seniorské občanské sdružení Omega plus v Kyjově.
Smyslem setkání, na které přijelo 91 pletařek z 26 míst byla vzájemná výměna zkušeností a informace o dalších farních laických
aktivitách. Účastníky setkání pozdravili
mj. místní farář
P. Pavel Hofírek a ředitel české sekce mezinárodní organizace Křesťanská mezinárodní solidarita
Ing. František Kopečný. Hlavním hostem byla sestra boromejka Veronika
Fojtíková z Nemocnice pod Petřínem
v Praze, která se podělila s přítomnými o osobní zážitky a zkušenosti ze svého působení v Indii, Etiopii a Tanzánii při léčení lepry,
tuberkulózy a AIDS. Odpoledne přijel pletařky pozdravit a osobně jim poděkovat za jejich záslužnou činnost olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Alena Judasová
Kyjov

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Prázdninové pobyty
SLOVENSKO
2. až 9. srpna – Nízké Tatry – Liptov, škola v přírodě, Liptovská Porúbka
Ceny plná penze + ubytování: dospělí a děti
od 10 let: 2 625 Kč, děti 3–11 let: 2 240 Kč,
děti do 3 let: 210 Kč, bez nároku na lůžko
a stravu
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2
772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz

MORAVA
20. až 27. července – Vizovické vrchy, rekreační středisko Revika, Vizovice
Ceny plná penze + ubytování: dospělí a děti
od 12 let: 2 625 Kč, děti 3–11 let: 2 240 Kč,
děti do 3 let: 210 Kč, bez nároku na lůžko
a stravu
3. až 10. srpna Litovelské Pomoraví, ekocentrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Ceny plná penze + ubytování: dospělí a děti
od 12 let: 2 930 Kč, děti 3–11 let: 2 590 Kč,
děti do 3 let: 300 Kč, bez nároku na lůžko
a stravu
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21. až 28. července – Svatý Hostýn, pobyt
pro osamělé matky s dětmi
Ceny plná penze + ubytování a program:
dospělí a děti nad 12 let 2 275 Kč, děti
3–12 let: 1 946 Kč
ČECHY
19. až 26. července – Krkonoše, penzion
Marianum, Jánské Lázně – pobyt pro prarodiče s vnoučaty, pokoje s vlastním soc.
zařízením
Ceny: dospělí 3 150 Kč, studenti
12–26 let: 2 940 Kč, děti 3–11 let:
2 450 Kč, děti do 3 let: 390 Kč včetně postýlky bez nároku na stravu.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
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. Hlavní 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. října bude mše svatá v 15.30 hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov.

Pozvání Moravskoslezské
křesťanské akademie
Olomouc
Úterý 13. května, 17 hod. v Arcidiecézním
muzeu v Olomouci, Václavské náměstí 3
(sál Mozarteum) – Deník venkovského faráře (1951), francouzský film s českými titulky, 110 min., režie: Robert Bresson,
úvodní komentář: doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D. (Filozofická fakulta UP
Olomouc)
Bližší informace: PhDr. Roman Zaoral,
tel.: 721 547 890, e-mail: zaoral@post.cz,
http://www.mska.biz

Mozaika 2008
je název celostátní sbírky pro setkání
mládeže na Velehradě.
Každý může přispět zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50 Kč a nebo zaslat peníze na účet u ČSOB, a.s., č.ú.:
219759054/0300. Více informací
o této sbírce získáte na internetové adrese www.mozaika2008.cz
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Akademické týdny
Nové Město nad Metují – 26. 7. – 8. 8. 2008
Čtrnáctidenní program přednášek, besed
a kultury v krásném přírodním areálu
uprostřed zalesněných strání
Zajištěno: ubytování, stravování, hlídání
dětí, odvoz, prodej knih, občerstvení a veškerého nahraného programu ze 3. až
18. ročníku AT (800 titulů)
Cena na den: 200 až 460 Kč včetně programu a stravy 3x denně
Podrobné informace: Akademické týdny,
Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 472 182, 777 194 750,
e-mail: kancelar@akademicketydny.info,
www.akademicketydny.info
JE MOŽNÉ PŘIJET NA JAKOUKOLIV
ČÁST PROGRAMU!

Pouť rodin na Svatém
Kopečku u Olomouce
se koná v neděli 18. května. Mši svatou
v 10.30 hod. celebruje olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po mši svaté
bude připraveno občerstvení. Od 14.30
hod. pořádají olomoučtí křesťané ve Smetanových sadech v Olomouci zábavné
odpoledne pro rodiny „Z pohádky do Nového Zákona“.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Drobné sakrální stavby na Moravě – Kaple a kapličky
na Prostějovsku
Moravskoslezská křesťanská akademie (MSKA) vydala letos v dubnu publikaci Drobné
sakrální stavby na Moravě – Kaple a kapličky na Prostějovsku. Knihu, kterou napsal
a kresbami doplnil Bohumil Outrata, kronikář z Nezamyslic, popisuje více než stovku
drobných sakrálních staveb v prostějovském a v konickém děkanátu, jejich vzhled i příběh, který se k památce pojí. Kniha je doplněna rejstříkem zeměpisných a historických
údajů. V knize je popsáno i několik tras výletů za poznáním památek zde zmíněných.
Tato kniha má svůj počátek v soutěži Kapličky na Moravě a ve Slezsku, kterou v roce 2004
vyhlásila Moravskoslezská křesťanská akademie za podpory všech moravských biskupů. U zrodu zájmu o kapličky, boží muka, kříže, pomníčky a zvonice stál misionář, oblát
P. Zdeněk Čížkovský, a jeho beseda v kyjovské pobočce MSKA.
Drobné sakrální památky vyjadřovaly vždy víru našich předků a jsou spojeny s různými
lidskými osudy a mnohdy tragickými příběhy. Dnes patří právě tyto stavby k nejvíce ohroženým. Bližší poznání těchto památek může vést i k většímu zájmu o ně, k hledání příčin,
proč je naši předkové stavěli a na konec i ke zlepšení vztahu naší generace k těmto svědkům minulosti.
Důležitou částí nové knihy je také rejstřík zeměpisných a historických údajů. Autor knihy osobně navštívil každou z více než sta popsaných staveb. Kniha je doplněna autorovými kresbami nejzajímavějších staveb i několika návrhy na trasy výletů za poznáním památek v knize představených.
Knížku Drobné sakrální stavby na Moravě – Kaple a kapličky na Prostějovsku je možno
zakoupit v Olomouci v knihkupectví Velehrad a v knihkupectví Matice cyrilometodějské.
Pavel Mléčka
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Knižní nabídka
Matice cyrilometodějská v Olomouci,
s.r.o., vydala nové přímluvy ke mši svaté
SPOLEČNÉ PROSBY VĚŘÍCÍCH, které
sestavil P. Mgr. Vladimír Mrázek.
Zatím vyšly dva svazky (s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého), další
se připravují. První svazek Doba během
roku (Neděle cyklus A-C • Týden I.-IV. •
Doplňky) obsahuje přímluvy ke mši svaté
pro liturgické mezidobí – kromě všech nedělí jsou připojeny čtyři varianty přímluv
na všední dny a doplňky (první pátek, sobotní památka Panny Marie a přímluvy
převzaté z Českého misálu) – váz., A5, 168
stran, 139 Kč. Druhý svazek Doba postní •
Svatý týden • Doba velikonoční zahrnuje
neděle i všední dny uvedených období církevního roku – váz., A5, 168 stran, 139 Kč.
Knihy lze objednat na adrese: Matice cyrilometodějská, s. r. o., Dolní nám. 24,
771 11 Olomouc, tel. 587 405 431, fax
585 222 803, e-mail: knihy@maticecm.cz,
internet: www.maticecm.cz
(aco)

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
KVĚTEN 2008
1. 5. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení
Páně • biskup Josef
3. 5. sobota
10.15 hod . • S v at ý Ho st ý n – 14. pouť hasičů
• arcibiskup Jan
11.00 hod. • Ostrožská Lhota – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Rajnochovice – setkání animátorů
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Zlín – sv. Filip a Jakub – patrocinium kostela
a žehnání zvonů • biskup Josef
4. 5. neděle
8 . 3 0 h o d . • No v ý H r o z e n k o v – b i ř m o v á n í
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro vysokoškoláky
• biskup Josef
11.00 hod. • Velké Karlovice – biřmování • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
• biskup Josef
6. 5. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu
Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 5. čtvrtek
10.00 hod. • Zlín – kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů – mše svatá k pátému výročí posvěcení kostela
• biskup Josef
10. 5. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť k sv. Janu
Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Ostrava – sv. Václav – mše svatá u příležitosti
druhého výročí zahájení vysílání TV NOE • biskup Josef
11. 5. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha
Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Hovězí – biřmování • biskup Josef
11. 5. neděle až 13. 5. úterý
Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan a biskup
Josef
12. 5. pondělí
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť píšících křesťanů
• biskup Josef
13. 5. úterý
18.00 hod. • Valašské Meziříčí – oblastní setkání
Fatimského apoštolátu • arcibiskup Jan

14. 5. středa
19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování
• biskup Josef
17. 5. sobota
10.00 hod. • Kvasice – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Švábenice – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a
kněžská povolání (Hranice a Šternberk) • arcibiskup Jan
18. 5. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – VI. pouť včelařů • biskup Josef
10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť rodin
• arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan
22. 5. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – sv. Mořic – slavnost Těla a Krve
Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef
24. 5. sobota
10.00 hod. • Hulín – biřmování • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Vracov – biřmování • biskup Josef
25. 5. neděle
9.00 hod. • Olomouc – Holice – biřmování a patrocinium
kostela • biskup Josef
1 0 . 0 0 h o d . • V l k o š u Př e r o v a – b i ř m o v á n í
• arcibiskup Jan
15.00 hod. • Suchdol – Jednov – zahájení poutní sezony
a žehnání kříže • biskup Josef
27. 5. úterý
9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení
• arcibiskup Jan a biskup Josef
29. 5. čtvrtek
9.00 hod. • Velehrad – předávání maturitních vysvědčení
ve Stojanově gymnáziu • biskup Josef
30. 5. pátek
15.00 hod. • Kroměříž – zámek – předávání maturitních
vysvědčení maturantům Arcibiskupského gymnázia
• biskup Josef
17.00 hod. • Prostějov – kostel Svatého kříže – mše svatá
a předávání maturitních vysvědčení studentům
Cyrilometodějského gymnázia • arcibiskup Jan
31. 5. sobota
10.30 hod. • Velehrad – pouť Rodiny Neposkvrněné
• biskup Josef

Uzavřeno k 22. 4. 2008
Změna programu vyhrazena
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