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ZAKLADATEL ŽELEZÁREN

Olomoucký arcibiskup Rudolf
– zakladatel Vítkovických železáren
Pro mnohé z nás je tato informace pravděpodobně velkým překvapením. Co má církev společného s těžkým průmyslem a ještě k tomu přímo olomoucký arcibiskup?
Na úvod je nutno konstatovat, že církev (hodně široce řečeno) musela (a musí mít)
i z ohledu zabezpečení svých aktivit své ekonomické zdroje. Kromě tradičních zdrojů polního a lesního hospodaření se s nástupem průmyslové revoluce objevují nové
ekonomické zdroje a církev, vědoma si svého základního poslání „hlásat evangelium“, i tyto zdroje vytváří a následně pro toto hlásání využívá.
V tomto ohledu byl velice prozíravým a významným mužem olomoucký arcibiskup
Rudolf Habsburský. Byl přímým vnukem
rakouské císařovny Marie Terezie, mecenášem a žákem i přítelem Ludwiga van
Beethovena (Ten pro jeho arcibiskupskou
intronizaci složil známou Missu solemnis.). Arcibiskupem a kardinálem se stal
v roce 1819. Tehdy – na počátku 19. století
– dochází k intenzivnímu průmyslovému
rozvoji a tedy ke zvýšené poptávce po železe. Na severní Moravě a ve Slezsku sice
existovaly hutě na jeho výrobu (Frýdlant
n/O., Sobotín, Vrbno p/P.), které využívaly místní zdroje železné rudy, ale jejich
kapacity byly nedostatečné. Hlavní projektant Severní (Ferdinandovy) železné dráhy F. X. Riepel nabídl tehdy olomouckému
arcibiskupovi Rudolfu vzhledem ke snadné dostupnosti energetických zdrojů (uhlí
a voda) vybudování pobočného závodu
frýdlantských hutí v malé vesnici Vítkovice. Olomoucký arcibiskup zareagoval pozitivně, v roce 1828 pověřil tohoto muže,
aby svůj projekt ve Vítkovicích zrealizoval
a celou stavbu sám finančně zajistil.
Během necelých dvou let byla vybudována
nová, na základně moderních technologií
pracující huť na výrobu surového železa a
k tomu tři válcovací stolice. Tento závod
dostává dle svého zakladatele název Rudolfova huť. Tak byl položen jeden ze základů
budoucího dynamického rozvoje celého
Ostravska. Když arcibiskup Rudolf v roce
1831 zemřel, stala se huť majetkem olomouckého arcibiskupství, které ji v roce
1843 prodalo významnému bankéři Salomonovi Rothschildovi. Ten z ní vybudoval
jeden z největších závodů na výrobu železa
ve střední Evropě, což je ale už jiné téma.
Pro teologickou aktualizaci této významné
postavy je vhodné si připomenout dvě skutečnosti.
Arcibiskup Rudolf svou olomouckou arcidiecézi miloval. Když v roce 1831 ve věku
43 let zemřel, musel být sice jako člen rodiny Habsburků pochován v rodinné hrobce v kapucínském kostele ve Vídni, ale před
svou smrtí nařídil, aby do zvláštní schránky v kryptě katedrály sv. Václava v Olomou-

ci bylo uloženo jeho srdce a na mramorovou krycí desku byl napsán tento (latinský)
text: Rudolfa arcivévody purpurem oděného biskupa olomouckého srdce, do něhož za
živa své svěřené vkládal. Zde se chová jako
trvalý symbol lásky. Byť tedy arcibiskup
položil základ velkého průmyslového podniku, byl prvotní pohnutkou jeho jednání
vztah lásky.
Kopie busty arcibiskupa Rudolfa z krypty
olomoucké katedrály byla v roce 1998
umístěna před ředitelstvím Vítkovických
železáren na ulici Ruská v Ostravě.
Je zvláštní a také překvapující a pro nás
svým způsobem výzvou i otázkou, že se
průmyslový gigant ke svému zakladateli
hlásí. Průmyslový nevěřící svět nám, věří-

Olomoucký arcibiskup Rudolf – zakladatel
Vítkovických železáren
cím, připomíná významnou postavu naší
vlastní církevní historie a možná chce – potřebuje – očekává připomenutí duchovního poselství, které jako křesťané skrze tuto
významnou osobnost naší církve v sobě
neseme.
P. Jan Larisch

Vzhledem ke kulatému výročí (180 let) založení Vítkovických železáren byla občanským sdružení ProArte 21 pod vedením Dr. Přemysla Dvorského a za finanční podpory Vítkovice Haevymachinely vytvořena putovní výstava, kterou je možno
v průběhu roku shlédnout v ostravských kostelech a od 21. prosince 2008 do 11. ledna 2009 také v katedrále sv. Václava v Olomouci.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
ČERVENEC 2008
Úmysl všeobecný
Aby rostl počet dobrovolníků, kteří by velkoryse a pohotově nabídli službu křesťanským
společenstvím.
Úmysl misijní
Aby Světový den mládeže v Sydney probudil
v mladých lidech oheň Boží lásky k šíření
nové naděje lidstva.
Úmysl národní
Aby věřící podporovali své duchovní nejen modlitbou, ale i konkrétními skutky pomoci.

SRPEN 2008
Úmysl všeobecný
Aby lidé respektovali Boží plán se světem a stále více si uvědomovali velký dar stvoření.
Úmysl misijní
Aby odpověď Božího lidu na povolání ke svatosti a misiím byla podpořena důkladným
rozlišováním charismat a věrností duchovní a kulturní formaci.
Úmysl národní
Aby si rodiče o prázdninách dokázali najít čas na své děti.

Olomoucký arcibiskup šedesátníkem
Na konci prázdnin oslaví své 60. narozeniny Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference.
Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství
prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl
však přijat, protože neměl, jak to vyžadovala praxe komunistického režimu, dělnický původ. Rok pracoval jako dělník v ZPS v Gottwaldově, nynějším Zlíně. Do semináře
v Olomouci byl přijat v roce 1968, kněžské svěcení přijal
23. 6. 1973. Působil v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde působil až
do svého jmenování pomocným biskupem olomouckým
(17. 3. 1990). Byl jedním z iniciátorů Desetiletí duchovní
obrody národa, vyhlášeného v roce 1987 kardinálem Františkem Tomáškem.
Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 spolu
s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem olomouckým Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po smrti arcibiskupa Vaňáka byl zvolen sborem konzultorů 16. 9. 1991 administrátorem olomoucké
arcidiecéze. Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992 byl papežem Janem
Pavlem II. jmenován 70. nástupcem na stolci sv. Metoděje. K slavnostní intronizaci
došlo v katedrále sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992.
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně
moravského kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sarkandra a českou vyznavačku
blahoslavenou Zdislavu z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný jev v dějinách
katolické církve, protože došlo ke svatořečení dvou blahoslavených mimo Řím.
Arcibiskup Mons. Jan Graubner je předsedou České biskupské konference (ČBK), předsedou Stálé rady ČBK, členem komise pro veřejné záležitosti ČBK a zároveň vede Radu
ČBK pro Charitu a misie. Zároveň je také protektorem Matice svatohostýnské a Matice
Velehradské.
Biskupské heslo: Quod dixerit vobis facite – Co vám řekne, učiňte.
K četným blahopřáním, která na konci prázdnin budou směřovat do Olomouce, se připojuje také naše redakce spojená v modlitbě s našimi čtenáři za našeho pastýře.
AD MULTOS ANNOS!
Josef Pala
Otec arcibiskup poděkuje za milost šedesáti let života a pětatřiceti let kněžství mší
svatou ve společenství se spolubratry biskupy, kněžími, jáhny, řeholníky, bohoslovci
a s Božím lidem v sobotu dne 30. srpna v 10.30 hod. v olomoucké katedrále svatého
Václava.
Otec arcibiskup srdečně zve k této mši svaté všechny kněze své diecéze, řeholníky,
jáhny, řeholnice, služebníky Církve, celý Boží lid i představitele veřejného života
a institucí.

LIST Z KALENDÁŘE
ČERVENEC – SRPEN 2008
1. červenec – Světový den architektury
1. 7. 1914 se narodil ve Strání Mons. doc. Mgr. Josef Olejník, papežský prelát, autor
liturgických zpěvů žijící v Olomouci (94. narozeniny), který zároveň 5. července
oslavuje 70 let kněžství
19. 7. 1919 se narodil v Kladkách P. Tomáš Libor Pinkava,
OFM Cap., žijící jako důchodce v kapucínském
klášteře v Olomouci (89. narozeniny)
24. 7. 1919 se narodil ve Zlechově P. Jan Mareček, žijící jako
důchodce v Boršicích u Buchlovic (89. narozeniny)
26. 7. 1928 zemřel ThDr. Jan Sýkora, význačný český
katolický biblista (80 let)
6. 8. 1978 zemřel v Castel Gandolfu Pavel VI. (Giovanni
Battista Montini), římský papež v letech 1963 až 1978
(30 let)
29. 8. 1948 se narodil v Brně Mons. Jan Graubner,
olomoucký arcibiskup a moravský metropolita,
předseda České biskupské konference (60. naroPapež Pavel VI.
zeniny)
(jpa)
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AKTUALITY

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2008
Sobota 5. července – NÁRODNÍ POUŤ
6.30 mše svatá – za farníky
7.30 mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8.30 mše svatá letošních novokněží
9.45 modlitba růžence v bazilice
10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové
Čech a Moravy (hlavním celebrantem je kardinál Giovanni Coppa z Říma, bývalý dlouholetý apoštolský nuncius v naší vlasti) – je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha
15.00 byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.
Neděle 6. července – MALÁ POUŤ
Mše svaté: 7.30, 10.00 (biskupská), 15.00

Kyvadlová doprava na Velehrad
V pátek 4. července bude zajištěna autobusová kyvadlová doprava obousměrně – z Uherského Hradiště na Velehrad, obousměrně ze Starého Města na Velehrad – v době od 17
do 23 hod. – s posledním odjezdem z Velehradu ve 22.45 hod.
V sobotu 5. července bude zajištěna kyvadlová doprava obousměrně z Uherského Hradiště na Velehrad, obousměrně ze Starého Města na Velehrad a obousměrně ze Zlechova
na Velehrad – v době od 6 do 20 hod. – s posledním odjezdem z Velehradu 19.45 hod.
Autobusy budou odjíždět:
– z autobusového nádraží v Uherském Hradišti ze stanoviště č. 7 – se zastávkami ve Starém Městě u hřbitova a na nadjezdu
– z vlakového nádraží ve Starém Městě se zastávkou u kina Sputnik a na nadjezdu
– ze záchytného parkoviště ve Starém Městě pod podjezdem
– ze Zlechova ze zastávky na křižovatce se zastávkou ve Zlechově u keramiky, v Tupesích
u školy, v Tupesích na parkovišti u hřiště
Výstup a nástup na Velehradě bude:
– ve směru od Starého Města v prostoru křižovatky na Modrou
– ve směru od Zlechova u hotelu Mlýn
Autobusy se budou otáčet na točně na Modré a na Velehradě, křižovatka u hotelu Mlýn.
(pp)

Minorité mají nového
provinciála
Řád minoritů v České republice povede
v dalších čtyřech letech nový provinciál
čtyřiapadesátiletý P. MUDr. Bogdan
Sikora, OFM Conv., který působí v jihlavském konventu.
Volba proběhla v krnovském klášteře minoritů 20. května za přítomnosti generálního představeného řádu z Říma P. Marca
Taska, OFM Conv. Minorité mají v České
republice osmnáct členů včetně jednoho
novice a spravují pět klášterů v Praze,
Brně, Jihlavě, Opavě a v Krnově. (jpa)

Pouť Rodiny
Neposkvrněné
Na Velehradě se konala 31. května již
šestnáctá pouť Rodiny Neposkvrněné.
Letos na ni přijelo hodně poutníků,
o čemž svědčilo množství autobusů ze
Slovenska – od Prešova, Martina, Nitry,
Piešťan, Čadce, ale i z Čech. Není proto
divu, že bazilikou zněly s převahou slovenské písně.
V 10 hodin přivezly řádové sestry na vozíčku 84letou zakladatelku Rodiny
Neposkvrněné sestru Bernadetu Pánčiovou; její slova byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem.
Pak začala slavná mše svatá celebrovaná
spišským biskupem Mons. Františkem
Tondrou. Úvodní přivítání měl olomoucký
pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička,
dalšími koncelebranty byli pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek,
želivský opat Bronislav Kramár, bratislavský řeckokatolický eparcha Mons. Peter
Rusnák za přítomnosti dvou desítek kněží. Homilie byl zaměřena na srdce, jako
symbol křesťanské víry. Máme se stále snažit připodobňovat Božskému Srdci Ježíše
a Neposkvrněné. To jsou naše vzory.
V závěru vyzval biskup Tondra poutníky,
aby při obětování položili všichni na paténu své dary – kříže, utrpení, nemoci, oběti
i modlitby – za spásu světa. Někdy těžko
snášíme své utrpení, a proto bychom měli
zůstat v postoji lásky a myslet na cíl, kam
chceme dojít.
Po mši svaté obdržel každý účastník pamětní obrázek Panny Marie Lurdské u příležitosti 150. výročí zjevení. Odpoledne následoval společný rozjímavý růženec, který
vedl P. Jan Kutáč, farář z Vizovic, díky kterému dostávají členové Rodiny Neposkvrněné měsíční Duchovní obnovu překládanou ze slovenštiny. Následovala adorace,
svátostné požehnání a pozvání na příští
pouť v roce 2009 do slovenského Šaštína.
Zdeňka Kadlčáková

AKTUALITY
Výstava představuje
olomouckého kardinála
Dietrichsteina
Až do 7. září bude v kroměřížském
zámku otevřena pozoruhodná výstava o olomouckém biskupu a kardinálovi Františku z Dietrichsteina, který
byl pro mnohé schopným politikem
a mecenášem, pro jiné zase představitelem násilné rekatolizace českých
zemí.
Výstava připravená v zámecké galerii
nese podtitul Prelát a politik neklidného věku. Ve dvou zámeckých sálech návštěvníci naleznou portréty kardinála
a jeho rodičů, malby a sochy, připomínající biskupovu zálibu v umění, obrazy staveb, na nichž se podílel, a tisky
spojené s Dietrichsteinem. Dále jsou
zde vystaveny mince, medaile, portréty,
grafiky, předměty uměleckého řemesla
a osobní věci kardinálovy.
„Osoba tohoto olomouckého biskupa zahajuje novou dramaturgickou řadu výstav, jimiž chceme monograficky prezentovat významné osobnosti na olomouckém biskupském
stolci,“ uvedl Petr Bielesz, tiskový mluvčí Muzea umění v Olomouci, které sdružuje olomoucké i kroměřížské Arcidiecézní muzeum.
Biskupy muzeum nevybíralo chronologicky. Výběr padl na Dietrichsteina, protože letos
uplyne 400 let, co mu císař Rudolf II. udělil mincovní privilegium. Dietrichstein mince
razil právě v kroměřížské mincovně.
František z Dietrichsteina patřil k nejvýznamnějším osobnostem zemí České koruny
v první polovině 17. století. Narodil se v Madridu v roce 1570, kde jeho otec působil
u královského dvora jako císařský vyslanec. Už ve dvanácti letech byl zasvěcen kněžské
kariéře. Na papežovo i císařovo přání byl všemi hlasy v kapitule zvolen v roce 1599 olomouckým biskupem. Biskupské svěcení mu udělil samotný papež Klement VIII., který
ho zároveň jmenoval i kardinálem. Z Říma odjel Dietrichstein na Moravu, kterou vůbec
neznal. Postupně se sžil s novým prostředím a také se naučil česky.
Kardinál byl nesmírně činorodý, vynikl jako duchovní pastýř a stal se také úspěšným politikem a diplomatem. Byl nejen velmi temperamentní a ctižádostivý, ale i impulzivní
a ješitný. Podílel se na vzniku řady významných památek v duchu nastupujícího baroka,
které začal jako jeden z prvních na Moravě prosazovat. Za stavovského povstání byl kardinál prohlášen za zrádce a vypovězen ze země. Po vítězství na Bílé hoře ho císař jmenoval gubernátorem Moravy a vrátil mu zpět konfiskované statky. Konce třicetileté války se
však Dietrichstein už nedožil, zemřel v Brně roce 1636.
Expozice, k níž byl vydán i katalog, se přesune začátkem září do Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde bude přístupná od 25. září až do konce letošního roku.
Josef Pala

Paulínky vydávají diář na rok 2009
Už nyní si můžete objednat velký diář formátu A5, v pevné vazbě decentní barvy tmavě
modré nebo tmavě zelené. Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek,
odkaz k denní modlitbě církve a k liturgickým textům. Nechybí také úmysly apoštolátu modlitby na začátku každého měsíce. V Roce sv. Pavla přináší diář navíc výběr
myšlenek z jeho listů. Diář obsahuje také dostatečný prostor pro adresy a poznámky
a lze zde nalézt také mnoho dalších praktických informací.
Odesláním objednávky do 31. srpna 2008 získáte slevu 10 % a k tomu jako dárek knihu
kardinála Christopha Schönborna s názvem Přijmout Ježíše jako Krista.
Objednávky můžete zasílat na adresu: Nakladatelství Paulínky, Petrská 9, 110 00 Praha,
e-mailem: objednavky@paulinky.cz nebo telefonicky 222 311 206. Při zasílání účtujeme
poštovné.
(np)
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Noví jáhni olomoucké
arcidiecéze
V sobotu 21. června se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Josef
Hrdlička vysvětil osm nových jáhnů, kteří byli jmenováni arcibiskupem Janem
Graubnerem k 1. 7. 2008 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Jacek Brończyk (1981), Tarnów (Polsko)
– jáhnem Dolní Němčí
František Dostál (1982) Tištín – jáhnem
Valašské Klobouky
Václav Fojtík (1982), Valašské Meziříčí
– jáhnem AKS Olomouc
Mgr. Miroslav Jáně (1973), Postřelmov
– jáhnem Přerov a Přerov-Předmostí
Mariusz Karkoszka (1955), Lipnica
Wielka (Polsko) – jáhnem Kojetín
Radim Kuchař (1983), Polešovice – jáhnem Teologický konvikt Olomouc
Mgr. Bohumíl Svítok, Prievidza (Slovensko) – jáhnem Bánov
Ing. Pavel Šupol (1977), Valašské Klobouky – jáhnem AG Kroměříž
(jpa)

Novokněží nastupují
na svá první kněžská
působiště
Po kněžském svěcení (28. června v katedrále sv. Václava v Olomouci – světitel
arcibiskup Jan Graubner) nastupují čtyři noví kněží k 1. 7. 2008 na svá první
kněžská působiště.
Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš (1980)
– kaplanem Přerov
Mgr. Ing. Jiří Pospíšil (1975) – kaplanem
Uherský Brod
Roman Vlk (1981) – kaplanem Zlín ve farnosti sv. Filipa a Jakuba
Mgr. Stanislav Zatloukal (1976) – kaplanem Valašské Klobouky
(jpa)
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Zemřel
Mons. Jaroslav Studený
V nemocnici ve Šternberku zemřel
5. června ve věku 85 let známý a oblíbený kněz, papežský prelát Mons. doc.
ThDr. Jaroslav Studený, který žil na odpočinku v Cholině.
Narodil se 6. května
1923 v Kozově ve
farnosti Bouzov. Po
maturitě na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži v roce
1942 se rozhodl ke
studiu bohosloví. Tři roky studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v Olomouci a poté čtyři roky na Lateránské
univerzitě v Římě (1945–1949). Kněžské
svěcení přijal v Římě 13. července 1947.
K 1. 9. 1949 byl ustanoven kaplanem ve
farnosti Lipník nad Bečvou a exkurendo
administrátorem ve farnosti Týn nad Bečvou. Od roku 1951 působil deset měsíců
jako administrátor v Úvalně. Následovala
tříletá vojenská služba u nechvalně známých oddílů PTP. Po návratu do civilu byl
jmenován administrátorem ve farnosti
Hořejší Kunčice – Bohdanovice (1954
–1961), pak ve farnosti Moravice (1961
–1967). Od 15. 5. 1967 působil jako administrátor v Bělotíně a v letech 1967 až 1969
spravoval navíc jako exkurendo administrátor také farnost Špičky.
K 1. 7. 1972 byl ThDr. Jaroslavu Studenému odňat tzv. státní souhlas k výkonu
kněžské služby a v listopadu téhož roku byl
odsouzen komunistickým režimem na čtyři a půl roku do vězení za šíření náboženské literatury. Po propuštění pak pracoval
v dělnických profesích až do roku 1983.
K 1. 10. 1983 mohl znovu nastoupit do
duchovní správy, byl ustanoven administrátorem v Újezdě u Valašských Klobouk,
kde působil sedm let. V letech 1990 až 2006
byl farářem v Olomouci – Klášterním Hradisku. Teprve převratné události po listopadu 1989 umožnily doktoru Studenému
uplatnit v plné šíři jeho kněžské a také studijní katechetické zkušenosti. Mohl začít
učit na obnovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci (1990-1996).
Dne 31. 3. 1993 byl jmenován docentem,
o dva roky později papežským prelátem.
Jméno zesnulého kněze se zapíše do dějin
olomoucké arcidiecéze především jako bu-

AKTUALITY
Drobné sakrální stavby na Moravě
– Kaple a kapličky na Prostějovsku
Moravsko-slezská křesťanská akademie (MSKA) vydala v dubnu publikaci Drobné
sakrální stavby na Moravě - Kaple a kapličky na Prostějovsku. Knihu napsal a kresbami doplnil nezamyslický kronikář Mgr. Bohumil Outrata. Nezamyslice jsou městys
(staly se jím 17. 10. 2006) s téměř 1300 obyvateli ležící v okrese Prostějov. A právě
zde se uskutečnila 5. června slavnostní prezentace nové knihy. Předcházela jí mše
svatá ve farním kostele sv. Václava, kterou sloužil spolu s místním farářem P. Miroslavem Hřibem olomoucký probošt P. Bohumír Vitásek.
Po bohoslužbě se konal v budově místní mateřské školy literární večer s autorem knihy a
její oficiální prezentace. Zúčastnili se jej starosta Nezamyslic Jiří Doubrava, předsedkyně Moravsko-slezské křesťanské akademie PhDr. Jiřina Štouračová z Brna, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák a
Ing. Vladimír Výleta, jednatel kyjovské pobočky
MSKA.
Náměstek hejtmana zdůraznil, že Olomoucký kraj,
jako jeden z prvních, začal
podporovat opravy drobných památek, na které se
nevztahovaly dřívější dotace ministerstva kultury.
Počet opravených památek
se nyní počítá již na stovky.
Kniha má svůj počátek
v soutěži Kapličky na Moravě a ve Slezsku. Impulz
k ní vzešel 10. ledna 2003 v Kyjově na besedě s misionářem P. Zdeňkem Čížkovským.
U zrodu soutěže stál Ing. Vladimír Výleta, který po celou dobu koordinoval její průběh i
ukončení. Soutěže se zúčastnilo 166 jednotlivců a skupinek, kteří „popsali“ téměř dva
tisíce drobných sakrálních staveb. A právě dílčím výstupem soutěže je právě nová publikace o sakrálních stavbách na Prostějovsku.
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. Devětasedmdesátiletý autor, který osobně navštívil každou z více než sta popsaných staveb, o své knize říká, že „není na čtení, ale spíše k pozornému prohlížení kreseb
desítek kaplí a kapliček a k zamyšlení nad vlastním vztahem k těmto perlám lidového stavitelství“.
Na závěr připojuji ocenění autora z pera PhDr. Metoděje Klučky: Kresby nejsou dílem
umělce ověnčeného akademickým titulem, nýbrž jen stařičkého kantora s třesoucíma se
rukama. Ani ty kapličky nejsou dílem architektů a významných stavitelů, a přesto jsou
krásné.
Josef Pala
dovatele novým kostelů. V období po roce
1990 vybudoval, zrenovoval a upravil nesčetné množství kostelů a kaplí, kapliček a
křížů, o nichž se můžeme dočíst v jeho knize Deset let naší bohoslužby vydané v roce
2001.
Ve svých 83 letech odešel do důchodu, který prožíval v Cholině, kde byl také pohřben
na místním hřbitově.
S oblíbeným knězem se 14. června přišlo
rozloučit několik stovek věřících. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Josef Pala

Dilemata sexuální etiky
Na toto téma se bude v novém akademickém roce na Cyrilometodějské teologické
fakultě UP v Olomouci konat jednosemestrový seminář přístupný pro studenty všech
fakult univerzity. K zařazeným tématům
patří problematika antikoncepce, umělého
oplodnění mimo těla ženy, předmanželského pohlavního styku, prevence AIDS
i možnosti ovlivnění homosexuální orientace. Seminář vede prof. Květoslav Šipr,
podstatnou součástí semináře je diskuze
k projednávaným otázkám. Přihlášky se
podávají obvyklou cestou prostřednictvím
STAGU.
(kš)

AKTUALITY
Zvony katedrály sv. Václava
Zvony na dómě v Olomouci sdílely podobné osudy jako zvony zavěšené v kostelech a kaplích po celé arcidiecézi. V minulosti několikrát padly za oběť ničivým požárům, drasticky
je zasáhly obě světové války. Obnovu zvonového souboru inicioval arcibiskup Jan Graubner v souvislosti s dokončením generální opravy vnějšku katedrály. V současné době probíhají práce na lití dvou nových zvonů pro chrám. Větší z nich o hmotnosti 4350 kg
s laděním gis0 bude zasvěcen Panně Marii Svatohostýnské, menší o hmotnosti 1300 kg
a ladění e1 bude zasvěcen sv. Janu Sarkandrovi a bude připomínat osobnost papeže Jana
Pavla II. a jeho návštěvu v Olomouci.
Katedrála sv. Václava byla založena v 12. století, jako do nejvýznamnější moravské církevní stavby byly do jejich věží brzy zavěšeny zvony, které však byly poničeny při požárech katedrály v letech 1202 a 1265. Až do závěru 16. století sloužily k zavěšení zvonů
dvě původní románské věže na západním průčelí, goticky přestavěné po požáru roku 1265
za biskupa Bruna ze Schauenburka a jeho následovníků. Ke konci 16. století byla v průčelí katedrály mezi dvě stávající věže přistavěna vysoká věž, do které dal biskup Stanislav
Pavlovský zavěsit nový velký zvon zasvěcený sv. Václavu a blahoslavené Panně Marii.
Velkou pohromou pro chrám i jeho zvony byl požár, který postihl katedrálu 28. února
1803, při kterém se zvony katedrály roztavily. Na svou obnovu čekaly desetiletí. Čtyři
největší zvony olomouckého dómu nechal ve Vídni roku 1827 přelít olomoucký arcibiskup kardinál Rudolf Jan, práci provedl maďarský zvonař Bedřich Seltenhoffer. Potřebná
bronz byla tehdy sháněna po celé arcidiecézi. Největší zvon byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a sv. Václavu, jeho hmotnost činí 8500 kg. Soubor dále tvořily zvony Panny Marie,
sv. Petra a Pavla a zvon sv. Korduly a dalších patronů katedrály.
Nynější podoby se katedrále dostalo v 19. století za působení arcibiskupa kardinála Bedřicha lankraběte Fürstenberga. V roce 1889 byly největší zvony zavěšeny do velké nově
stavěné boční věže. Do dvou upravených věží západního průčelí dal kardinál Fürstenberg ulít roku 1887 u zvonaře Petra Hilzera ve Vídeňském Novém Městě tři nové zvony,
které byly zasvěceny sv. Bedřichovi, sv. Cyrilu a Metoději a sv. Janu Nepomuckému.
Tak jako kostely celé arcidiecéze, i olomoucký dóm postihly obě světové války, i když za
záchranu zvonů bylo vynaloženo velké úsilí. V roce 1916 byly zabaveny celkem čtyři zvony, mezi nimi velký zvon Panny Marie a zvon sv. Korduly. Během druhé světové války
byly zrekvírovány zvony sv. Bedřich a sv. Cyril a Metoděj.
Snahy o obnovu původního zvonového souboru se zrodily již v prvorepublikovém období. Na dlouhou dobu je však překazila druhá světová válka. V období komunistické moci
byla obnova zvonů prakticky nemožná.
Plánované obnovení původních čtyř největších zvonů souboru, které společně budou znít
v akordu e-dur, podstatně zvýší uplatnění dvou stávajících zvonů. Z nich osmitunový zvon
sv. Václav je přitom druhým největším zvonem v České republice. Zvony budou na základě doporučení odborné komise, které předsedal P. Bohumír Vitásek, odlity ve zvonařské
dílně Perner v Pasově, autorem výzdoby nových zvonů je akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu.
František John
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Sbírka na zvony
pro katedrálu sv. Václava
v Olomouci
Zvon Jan Pavel II. již zaplatil velkorysý
sponzor. Pořízení zvonu Panna Maria
i s jeho výzdobou bude stát 2 817 490 Kč.
Na pořízení tohoto zvonu se můžete laskavě podílet jakýmkoliv darem. Příspěvek
můžete dát osobně na Arcibiskupství olomouckém anebo je také možné poslat příspěvek na účet ČSOB číslo 377688503/
0300, variabilní symbol 911810. Do zprávy pro příjemce uveďte laskavě svou adresu, abyste mohli dostat potvrzení o daru
církvi, které je možno použít k odpočtu základu daně.
Dárci nad 5 000 Kč obdrží bronzový zvonek – zjednodušenou kopii zvonu Panna
Maria Svatohostýnská. (Zvonečky se právě vyrábějí ve zvonařské dílně Dytrychových v Brodku u Přerova.)
Dárci nad 50 000 Kč budou navíc zvěčněni na pamětní desce.
Více na: http://zvony.chlup.net
P. Bohumír Vitásek

Rok sv. Pavla v naší arcidiecézi
Drazí bratři a sestry,
o slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla zahajuje každá farnost Rok svatého Pavla, který z rozhodnutí Svatého otce slavíme v celé církvi při příležitosti 2000 let od Pavlova narození. Už v minulém OLDINu byly informace o mimořádných možnostech získat plnomocné odpustky. V naší arcidiecézi prožíváme tento rok jako Rok Bible, ale v tom není
žádný problém, vždyť listy svatého Pavla tvoří významnou část Písma. Prosím, abyste
využili nabídek, která vám přinesou diecézní centra.
Naše arcidiecéze nebude mít na příští rok žádný svůj zvláštní program. Budeme pokračovat v Roku Bible se zaměřením na svatého Pavla. A to jak ve snaze poznat tohoto apoštola a jeho listy, tak ve snaze následovat svatého Pavla, který hlásal Boží slovo a jeho
mocí přiváděl mnohé ke spáse. Hledejme jak Boží slovo ve farnostech lépe poznávat a jak
z něj žít, uchovávat ho v srdci a nechat ho v sobě působit, aby mohlo nést plody a budovat
živé společenství církve. K tomu mohou pomoci jak dobře připravené biblické hodiny
v malých společenstvích, tak skupiny slova života se sdělováním osobních zkušeností
s Božím slovem a jeho mocí.
Sám Bůh ať vám dá skutečnou horlivost pro Boha jako dával svatému Pavlovi.
arcibiskup Jan

Vyšel Svatohostýnský
kalendář 2009
Již o prázdninách si mohou návštěvníci
Svatého Hostýna zakoupit nástěnný
Svatohostýnský kalendář na rok 2009
s přehledem poutí. Matice svatohostýnská
nástěnný kalendář v této podobě vydává již
potřetí.
(jpa)
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VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA CINKA

Dne 20. července uplyne 120 let od narození Mons. ThDr. Františka Cinka, naší významné kněžské osobnosti a velmi agilního pracovníka cyrilometodějského.
Jsem to, co miluji. Mám jen to, co jsem dal druhým.
(Heslo ThDr. Cinka z vězení)
Přinášíme několik citací z Cinkova Deníku,
jak je uvádí doc. RNDr. Josef Škrášek ve
své knize Dělník na cyrilometodějské líše,
kterou vydala Matice cyrilometodějská
v Olomouci v roce 1996. Určitě tyto věty
osvěží paměť pamětníků na Mons. Cinka
a ostatním přiblíží jeho velkou osobnost.
S obdivem stojíme před velkolepým Cinkovým životním dílem. Nejen jeho liturgické
spisy, ale také vše, co napsal a učinil pro
Velehrad a pro cyrilometodějský odkaz,
nemá u nás obdoby. I když v této práci na
cyrilometodějském poli stál po nějakou dobu
po boku svého arcipastýře a přestože se snažil skrýt za jeho osobnost a vylíčit jeho obdivuhodnou práci pro unionismus a pro cyrilometodějství tak, aby tím ani nejmenším
nezastínil jeho záslužnou práci na tomto
úseku jeho činnosti, nemohl tím umenšit své
vlastní zásluhy o šíření a prohlubování
cyrilometodějství v srdcích našeho Božího
lidu. Mezi všemi dělníky na cyrilometodějské líše neměl později Dr. Cinek u nás sobě
rovného. Teprve v zrcadle věčnosti uzříme
v úžasu mohutnost díla, které vykonal. Tímto svým požehnaným dílem se octl hned po
boku velkého Božího sluhy Dr. A. C. Stojana, se kterým vytvořil dvojici ne nepodobnou
té, kterou představovali naši sv. věrozvěsti.
Vnímejme znamení doby
Vy se dožijete důsledků historického zlomu, způsobeného úžasnou revolucí shora
Druhým vatikánským koncilem (1962
–1965). To, co sleduji já v pozdním životním podzimu se vzrušeným zájmem, jako
cosi, po čem jsem celým srdcem prahnul:
Tak to akcentování nového stylu církevní
aktivity: Ne panovat – ale sloužit a vůbec
to úsilí vrátit se k původní čistotě a ryzosti
ducha křesťanství. Tedy k tomu, co nám
životem ukázal veliký Stojan.
Žádali mne, abych napsal, co soudím o válce. Toto jsem napsal v roce 1963: Jménem
těch, kteří už nemohou mluvit, kteří umučeni byli v našem středu a kterým je národ
odpověden za jejich obětované životy: My,
kteří jsme se před 15 lety vrátili z pekla koncentráckých mučíren, my, kteří jsme prožili světovou pohromu, jaká dosud nezkrvavila stránky dějin, nemůžeme to dostat
ze sebe. Stáli jsme nad propastmi. Hleděli
jsme do temnot noci, odkud přicházely hlasy děsu. Šest let trvala ta hrůzná noc,

protínaná vytím sirén, blesky bomb a plameny požárů, prosycená výkřiky umírajících, jejichž volání zaniklo v dunění děl a
v hromovém rachotu nestvůrných zbraní
v této nejkrvavější válce všech dob. Byla to
válka, v níž dosavadní války vyvrcholily.
Válka totální. Obludná zplodina 20. století, která setřela rozdíl front a zázemí, kosila hekatomby na bitevních polích, ale zároveň hubila celé složky deptaných národů v galejnických robotárnách, v gehenách
lágrů, v továrnách smrti. Spolu zběsile
rdousila beztak terorem neslýchaně spoutaný život nevězněných, válka vskutku totální, v níž opravdu běželo o všechno
– o samé základy života. Vahou svých zkušeností a jménem těch mrtvých, s nimiž
jsme se vzpírali násilí s neotřesnou jistotou, že bráníme nejzákladnější práva člověka, odmítáme s živelným odporem vše,
čím se znovu rozdmýchává, co zrodilo hrůzy ničení a barbarství poslední války, jejíž
opakování za použití dnešních nejmodernějších prostředků hromadného ničení by
mohlo být apokalyptickou, světovou katastrofou. Znemožnit to a zajistit trvalý mír
stojí v popředí nejpalčivějších aktualit
dneška.
Moc nemlčící pravdy je veliká. Jako křesťané nesmíme projevovat větší loyalitu
k dobovým zájmům než k věčným zásadám. Jsme povinni mluvit důrazně do svědomí národů v hlubokém přesvědčení, že
síly volající národy k spolupráci a bratrství
jsou mocnější, než zájmy, které je dělí.
Dlužno neúnavně a nebojácně zdůrazňovat své přesvědčení o nadřazenosti zákona
Božího nad pravdy světa.
Silou církve je víra, která se neleká překážek podle lidského soudu nepřekonatelných, která přemohla s Boží milostí svět.
Papež Jan XXIII. říkával: „Evangelium se
má dnes hlásat ve světě, kde každý čtvrtý
člověk je Číňan, kde dva ze tří lidí nejedí
dosyta, kde jeden ze tří lidí žije v komunistickém režimu, kde jeden ze dvou křesťanů není katolík.“
I v proudech, které jsou katolické církvi
cizí, jsou pozitivní a správné věci.
Jako úkol II. vatikánského koncilu vytyčil
papež Jan XXIII. návrat k původní čistotě

křesťanství. To znamená vrátit se k původnímu duchu bratrství a odstranit hluboce
nekřesťanský feudalismus, který pokřivil
lidskou tvář církve a ublížil jí, vtisknuv jí
svého ducha. Nutno odfeudalizovat církev,
tj. zbavit jí toho, co do ní vniklo vlivem byzantského a frankogermánského feudalismu… Papež Pavel VI. pak viděl svůj úkol
v tomto: Je to služba lásky. Ne panovat, ale
sloužit z lásky a v lásce. „Církev musí odložit královský purpurový plášť a vkročit do
světa v podobě služebnice,“ jak řekl doslovně.
Na to jsme čekali, aby křesťanská „vetera“
(tj. pradávné učení a mravy), zbavená kalných nánosů lidských nedokonalostí, jasně zazářila jako „nova“ člověku moderní
doby.
Připravil Mons. Erich Pepřík

Některá životopisná data
Narozen 20. 7. 1888 Stichovice, farnost
Mostkovice, děkanát Prostějov
1912 – 1921 působení v chlapeckém semináři v Kroměříži
1936 – 1937 děkan Cyrilometodějské
bohoslovecké fakulty v Olomouci
1942 – 1945 vězení
1945 – 1946 děkan obnovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v
Olomouci
1946 – 1949 prorektor Univerzity Palackého v Olomouci
1950 – 1966 v ústraní a chudobě (naposled v Mostkovicích)
Zemřel 3. 9. 1966 Brno, nemocnice
Rozloučení 8. 9. 1966 Mostkovice
Pohřeb 9. 9. 1966 Velehrad

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Poutní slavnosti
na Svatém Hostýně
Dvě největší pouti na Svatém Hostýně:
hlavní – v neděli 17. srpna, pontifikální
mše svatá v 10.15 hod.
orelská – v sobotu 23. a v neděli 24. srpna,
pontifiální mše svatá v neděli v 10 hod.
Arcidiecézní pouť a dětská pouť na konci prázdnin bude v sobotu 30. srpna, mše
svatá v 10.15 hod. je obětována za děti a
mládež.
Šestnáctá pouť muklů – vězňů totalitních
režimů – se koná v sobotu 6. září, mše svatá v 10.15 hod.
Pouť členů Matice svatohostýnské je v neděli 14. září, pontifikální mše svatá v 9 hod.

Poutní slavnosti
v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod.
Poutní sezona 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.

Kudy – kam – hledání
směru života
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku
u Olomouce zvou mladé dívky od 18 let na
chvíle ztišení, modlitby a setkání s Ježíšem
– v Norbertinu na Svatém Kopečku u Olomouce, a to v době od 28. do 31. srpna. Program povede S. Siarda Trochtová, S. Prem.
Přihlášky do 26. srpna adresujte: Norbertinum, Sadové nám. 152/39, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček, tel.: 585 385 465,
fax 585 385 109,
e-mail: cesmor.pro@volny.cz

Akademické týdny
Nové Město nad Metují – 26. 7. až 8. 8.
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.
– 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.
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Ministranti – finále v Malé kopané
V sobotu 7. června se uskutečnilo v Rajnochovicích finále v Malé kopané. Toto finále probíhalo turnajovým způsobem mezi mužstvy: Dolní Němčí, Přerov, Doloplazy a Svitavy.
První místo vybojovali ministranti z Dolního Němčí. Obhájili tak loňské prvenství a získali opět do ročního držení Pohár o. arcibiskupa. Druhé místo získali ministranti
z Doloplaz, třetí z Přerova a čtvrtí ze Svitav.
Všem zúčastněným patří poděkovaní za bojovnost a krásné fotbalové momenty.
Současně vás opět zveme na další ročník o „dobývání“ tohoto poháru. Toto pozvání bylo
napsáno v akcích pro ministranty už dříve z Centra pro mládež. Jde sice o fotbal a vítězství, ale také o setkání ministrantů navzájem. Kdo bude mít odvahu hrát další ročník, ať
se přihlásí na adresu: jojel@quick.cz
P. Josef Jelínek

Poutní slavnosti
u Svatého Antonínka
(farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem)
V neděli 13. července v 15 hod. mši svatou
při pouti nemocných slaví P. Zdeněk Stodůlka, farář farnosti Blatnice pod Svatým
Antonínkem.
Děkovná pouť dožínková se koná v neděli
31. srpna. Mše svaté v 9 a 10.15 hod. – slaví P. Leoš Ryška, ředitel TV NOE. Krojované procesí vychází v 9.15 hod. od farního kostela v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
V sobotu 25. října se koná dušičková pouť,
mši svatou v 16 hod. slouží P. Petr Dujka,
farář z Uherského Hradiště.
Od dubna do října je kaple otevřena denně
od 11 do 16 hod. V kapli je sloužena od
dubna do října mše svatá každou neděli
v 15 hod. Od listopadu do března je mše
svatá sloužena jen první neděli v měsíci a
otevírací doba je denně zkrácena.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Děti a jejich zábava
Je pravda, že dnešní děti zajímají jen dvě věci – televize a počítač? Na tuto populární
otázku odpovídá anketa nejnovějšího čísla časopisu Rodinný život, jenž se zabývá dětmi
a činnostmi, které zaplňují jejich volný čas. Návod na správný výběr a použití hry prozrazuje v rozhovoru Miloš Zapletal, známý autor mnoha publikací o hrách. Psycholožka
Jiřina Prekopová radí rodičům, jak vést děti k správnému využití volného času. Dále se
čtenáři dozví, jak reagovat, když jejich dcera začne radikálně hubnout, ač má normální
postavu.
Otec Krasucki seznamuje děti pomocí příhod želvičky Loudalky s další částí desatera.
Nad tématy bratrství, otcovství a synovství se zamýšlí v cyklu na pokračování, na ploše
života starozákonní postavy Josefa Egyptského a jeho rodiny, kněz Petr Glogar, OCD.
V tomto čísle nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých knih,
informace o programech pro celou rodinu nebo originálně pojatý recept. Ukázky z časopisu: www.rodinnyzivot.eu
Předplatné (5 čísel do roka á 39 Kč) či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:
rodina@arcibol.cz
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CHARITA

Firma Mercedes Benz na rok zapůjčila Charitě
nákladní auto
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) spolu s Arcibiskupstvím olomouckým převzala letos na konci dubna nákladní auto Mitsubishi Canter (kat. do 3,5 t) od firmy
Mercedes Benz Moravia. Slavnostního předání na nádvoří arcibiskupské rezidence
se za přebírající organizace zúčastnili arcibiskup Jan Graubner a ředitel ACHO Václav Keprt, za předávající organizaci mj. ředitel firmy Mercedes Benz Moravia Marian Rauch a majitel společnosti Gerhard Sulzbacher.
Spolupráce mezi Arcibiskupstvím olomouckým a firmou Mercedes Benz vznikla před
několika lety, během nichž bylo pro potřeby církve zapůjčeno několik aut. Jak v proslovu
při předávání klíčů řekli zástupci firmy, po několikátém zapůjčení aut si firma ověřila
jejich potřebnost zvláště pro práci Charity. Proto bude nyní sloužit Charitě po celý další
rok.
Ředitel ACHO Václav Keprt jejich slova potvrdil:
„Myslím, že auto se po celou dobu své služby v Charitě nezastaví.“
Arcidiecézní charita Olomouc spolu s arcibiskupstvím bude zapůjčené auto
využívat pro odvoz humanitární pomoci, dopravu
materiálu i pro potřeby jednotlivých Charit olomoucké arcidiecéze.
„Líbí se mi formulace ‚Pomáhat lidem znamená pomáhat sobě‘, to však nejde bez pomoci druhých. Často nejsou
prostředky,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner a dodal, že nabídka firmy Mercedes Benz
Moravia na zapůjčení auta pro Charitu je velkým gestem.
Rakouští hosté spol s ředitelem ACHO pak přijali pozvání na šálek kávy k arcibiskupovi,
kde hovořili o činnosti Arcidiecézní charity Olomouc, o humanitární pomoci v zahraničí
– na Ukrajině a Haiti. Zajímal je zejména způsob praktické pomoci Haiti.
Ivana Jeništová

Ceny kvality v sociální práci získala zařízení Charity
Pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se 22. května v Kongresovém centru v Poděbradech udílela Cena kvality v sociální péči. Z celkem 19 oceněných organizací, poskytujících sociální služby, jich více než polovinu získala zařízení Charity.
Vyhlašovatelem a hlavním mediálním partnerem v pořadí 3. ročníku je časopis Sociální
péče. Slavnostního udílení cen se zúčastnili zástupci všech krajů České republiky. Ceny
vítězům ve dvou kategoriích předal
MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí.
Cenou kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory byl na
1. místě oceněn Dům pokojného stáří Charity Sv. rodiny Nový Hrozenkov; Cenu kvality pro poskytovatele
sociálních služeb pro děti – čestné
uznání – získal Nízkoprahový klub
Wu-Wej pro děti a mládež Charity
Kyjov. V kategorii Cena kvality pro
poskytovatele sociálních služeb pro
osoby se zdravotním postižením
1. místo obsadil Denní stacionář
Okýnko Charity Zábřeh a 3. místo Denní pobyt Rozkvět Charity Šternberk.
MUDr. Marián Hošek vyhlásil také Cenu sympatie a Osobnost roku 2007. Osobností
roku v sociálních službách se stala ředitelka Charity Nový Hrozenkov Ing. Danuše Martínková a Miloslava Machovcová (FCH Neratovice – ACH Praha) Cenu sympatie mj. obdržely Alena Charouzová a Jarmila Mertová (Charita Šternberk) a Pavlína Krušová (Charita Zábřeh).
Ivana Jeništová

Návštěva primátora
ve Středisku Samaritán
pro lidi bez domova
V pátek 13. 6. navštívil primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný se svojí manželkou Věrou Středisko
Samaritán pro lidi bez domova, které
provozuje Charita Olomouc ve Wurmově ulici. Během návštěvy se pan primátor a jeho paní seznámili s komplexem
služeb, které Charita poskytuje lidem
v nouzi, se strategickým plánem organizace a s připravovaným vznikem nové
noclehárny pro ženy a krizového centra,
které patří mezi priority komunitního
plánování sociálních služeb ve městě
Olomouci.
Činnost Charity Olomouc představila
panu primátorovi ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová a fungování
Střediska Samaritán pro lidi bez domova
jeho vedoucí sestra Leona Martinková.
V současnosti provozuje středisko několik
druhů služeb, které pokrývají většinu potřeb lidí bez domova. Doposud však v Olomouci neexistuje noclehárna pro ženy
z ulice a také zcela chybí zázemí pro ženy,
matky s dětmi či celé rodiny, které se ocitnou v akutní krizi. Charita Olomouc by
proto chtěla zřídit službu noclehárny pro
ženy a krizového centra. Vše je však závislé na tom, zda se podaří získat peníze na
opravu objektu a na provoz nové služby.
„Je pro nás velmi obtížné pomáhat ženám
bez domova, které nemohou dosáhnout na
služby ubytovny. Zvláště v zimě, když jsou
velké mrazy, můžeme přijímat muže na
noclehárnu třeba jen na sezení, ale pro ženy
žádné takové možnosti nemáme. Dostanou deku a jdou zpátky na ulici,“ popsala
stávající nevyhovující situaci Leona
Martinková.
Ředitelka Charity Ludmila Gottwaldová
zase zdůraznila potřebnost rekonstrukce
celého objektu: „Charita Olomouc zde provozuje služby už téměř 18 let a doposud
nebyla možnost budovu kompletně opravit. Díky starým oknům a topení máme
zbytečně velké náklady na energie a také
pro klienty bychom chtěli vybudovat kvalitnější zázemí. Věříme ale, že to, co se nepodařilo doposud, se nám zdaří v následujícím dvouletém období i díky možnostem
evropských fondů. Rádi bychom poskytovali naše služby v co největší kvalitě a komplexnosti.“
Návštěva pana primátora proběhla ve velmi srdečné atmosféře a Charita Olomouc
si váží jeho zájmu i podpory, kterou magistrát poskytuje novým projektům.
pm

ROK BIBLE
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8. Písmo ve slavení eucharistické liturgie
Při hodnocení života současné církve nalezneme velmi často názor, že jedním ze základních nedostatků církve, s nimiž se dodnes vyrovnává, je skutečnost, že v uplynulých staletích pozapomněla na Bibli a nežila z ní. Pozorný účastník běžné nedělní
či všední liturgie v kostele si ale může uvědomit, že slova Písma pronikají celou
bohoslužbu, kterou církev slaví.
Již nejstarší svědectví církevních Otců a
archeologické nálezy nejstarších křesťanských kostelů vypovídají o tom, že se křesťané scházeli i proto, aby společně naslouchali slovům Písma. Není divu – vždyť na
podobu křesťanské bohoslužby měla velký
vliv bohoslužba slavená v židovských synagogách, kde je nejdůležitějším místem archa, v níž se uchovávají knihy Zákona (tedy
našich pět knih Mojžíšových), jehož místo
v křesťanské bohoslužbě zaujala kniha
evangelií – jádro Nového zákona.

Gobelín ze slov a gest
Slova z Písma provázejí celé slavení eucharistie již od prvního okamžiku – mešní antifona bývá sama citátem z Bible a společně všichni začínáme znamením kříže a slovy: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,“ tedy slovy Ježíšovými z Matoušova
evangelia (28,19). I následující pozdrav
naleznete na začátku každého z Pavlových
listů, odpověď na něj pak např. ve Druhém
listu sv. Pavla Timotejovi (4,22). Když voláme: „Pane, smiluj se,“ opakujeme slova

51. žalmu (v. 1) či věty z evangelií
(Lk 18,13.38.39). Zpěv „Sláva na výsostech Bohu“ zpívají andělé při narození
Spasitele (Lk 2,14).
Eucharistická modlitba je celá ponořena
do odkazů na Písmo – kdo Bibli čte, bude
při liturgii stále nacházet tyto ozvěny.Všem
liturgiím je společný andělský zpěv “Sanctus”, při němž zpíváme Bohu, že je třikrát
svatý – i ten má své místo v Písmu (Iz 6,3;
Zj 4,8; Mk 11,9–10). Kněz pronáší slova,
která říkal Ježíš při Poslední večeři (např.
Mk 14,22–24). Modlitbu Páně, kterou se
společně obracíme k Otci, pochopitelně
nalezneme též v evangeliích (Mt 6,9–13).
Před přijímáním se obracíme ke Kristu,
když slyšíme slova Jana Křtitele v Janově
evangeliu (1,29.36), a připojujeme se
k římskému setníkovi, když jej zveme k
sobě (Lk 7,7). Mešní liturgie je
opravdu jakýmsi gobelínem
upředeným z biblických slov a
gest.
Živé Boží slovo
V kostele se nečte z Písma proto, „aby to bylo zbožné“, anebo proto, že se to tak vždycky
dělalo. Živé Boží slovo přichází mezi lid, který si Bůh vyvolil
– a prostřednictvím slov
P ísma se křesťanského shromáždění ujímá sám Ježíš jako
pastýř svého lidu. Zkusme si
tuto skutečnost naší víry uvědomovat a
k předčítání a slyšení Božího slova při liturgii podle toho přistupovat.
Biblická čtení nejsou povelem k tomu, abychom si konečně našli nějaké pěkné místo
v sezení. Kolikrát takový návštěvník kostela neumožní svému okolí, aby
se na čtení mohlo soustředit
a vůbec něco z pokladu Božího
slova zaslechlo! Čtení nás mají
osvěžit, osvětlit naši životní situaci apod. Nestačí počkat si
na kázání, aby z nich „pro nás
něco vylezlo“, ale Pán se nás
chce dotýkat již samotným slyšením jeho slova. Vždyť odpovídáme na zvolání: „Slyšeli
jsme slovo Boží.“ – Ale předčítaný úryvek z Písma se nám
stává Božím slovem teprve,
když nás osloví a my jsme s to
jej zaslechnout. Máme tedy při

naší celkové nepozornosti k biblickým čtením právo odpovědět: „Bohu díky?“
Úchvatným „čtením“ z Písma je také žalm,
který se mezi čteními zpívá. Nejde o pouhou píseň, ale stejné čtení, jako ostatní, jen
se pro svou povahu zpívá. To má pro nás
výhodu: snadněji si tyto žalmy sami zapamatujeme a více nás „táhnou“ za srdce.
Jak už v některém z předchozích příspěvků zaznělo, čím více smyslů se nám podaří

při naslouchání Písmu, tím větší naděje, že
zaslechneme, čím k nám Pán promlouvá.
Nebojme se tedy ani při slavení eucharistie sledovat předčítaný text v misálku či
dvoulistu s „nedělní liturgií“. V církvi se
během tří let přečte významná část Nového zákona a rozhodující úryvky ze Starého
zákona. I kdybychom opravdu na čtení Písma doma neměli čas, při pozorném naslouchání v kostele z něj při nedělních bohoslužbách mnoho uslyšíme. A stejně jako při
osobní modlitbě můžeme s tímto slovem
spočinout i v kostele…
Na závěr malé upozornění
Nedávno vydalo Karmelitánské nakladatelství knihu Scotta Hahna Hostina Beránkova, která podrobněji rozebírá biblické
momenty slavení eucharistie a její interpretaci na základě Zjevení sv. Jana. Tuto knihu můžeme doporučit čtenáři k dalšímu
studiu.
David Vopřada
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CENTRUM PRO KATECHEZI

Katechetické centrum a Rok svatého Pavla
Apoštolu Pavlovi je věnován zvláštní jubilejní rok. Tento rok byl vyhlášen u příležitosti
dvou tisíc let od jeho narození, které historikové kladou mezi léta 7 až 10 po Kristu, a bude
trvat od 28. června 2008 do 29. června 2009. V tomto roce bychom se chtěli na stránkách
OLDINu věnovat znovuobjevení apoštola Pavla z jeho cest po Evropě a prostřednictvím
toho se snažit o znovuprožití raného období naší církve, kdy křesťané, ač jich nebylo
mnoho a za svou víru si toho mnoho vytrpěli, ve své víře vytrvali a svou opravdovostí pro
život s Kristem přitahovali další lidi ze svého okolí. V těchto článcích budeme vycházet
z Pavlových zkušeností: obrácení, těžkosti, problémy s lidmi, podíváme se na to, jak řešil
svoje vlastní deprese, chvíle samoty, pocit odmítnutí ze společenství, a jak prožíval radost a svou aktivitu pro církev. Tyto jeho zkušenosti budeme promítat do situace v naší
arcidiecézi a na jejich základě dávat odpovědi pro tuto situaci a poskytovat podněty
k prohlubování osobního duchovního života, hledání své úlohy v dnešní církvi a nasazení života pro Krista v dnešní společnosti. Ve znovuobjevování Pavla budeme vycházet za
Skutků apoštolů a některých Pavlových listů: 1. list Soluňanům, jehož hlavním tématem
je zmrtvýchvstalý Ježíš, a druhý Kristův příchod; List Galaťanům, ve kterém se Pavel zabývá tématem přítomnosti spásy; 2. list Korinťanům, kde řeší problémy v křesťanském
společenství; List Filipanům, který je shrnutím Pavlových zkušeností; a List Kolosanům,
kde vykládá dějiny spásy světa.
Martina Orlovská

Velká SMS soutěž a Rok apoštola Pavla
V loňském roce jsem vydali sešitek se samolepkami biblických postav Starého zákona.
Na tuto sérii letos navazujeme a pro příští školní rok vydáváme sešitek s postavičkami
Nového zákona. Samolepky budou děti dostávat po nedělní či po dětské mši svaté, ale
také v hodinách náboženství či různých společenstvích na faře. Děti se prostřednictvím
těchto postav mají seznámit s počátky křesťanství, s prvními šiřiteli evangelia, především apoštolem Pavlem a jeho spolupracovníky. Chceme tak podpořit Rok apoštola Pavla vyhlášený papežem Benediktem XVI. Je zřejmé, že děti si život prvotní církve neosvojí
pouhým pohledem na obrázek. K tomu je třeba se s nimi o biblických událostech a prvních šiřitelích evangelia bavit. K tomu mohou posloužit základní informace o novozákonních postavách, které najdete od září
na stránkách olomouckého katechetického
centra. Můžete je použít za základ pro katecheze či seznámení dětí s postavou.
V letošním roce bude sbírání samolepek
doprovázet SMS soutěž o ceny – 1. místo
mobilní telefon. Soutěž bude mít 10 kol –
podle měsíců školního roku. Uzávěrka bude
vždy poslední den v měsíci. V následujícím
týdnu proběhne losování výherců, které
bude promítáno na TV Noe. Soutěžní otázky se budou vztahovat k biblickým postavám
ze sešitku, které jsou určené pro daný měsíc. Jejich znění najdete na stránkách olomouckého katechetického centra: www.ado.cz /katechete a v časopise Nezbeda. Soutěž není
omezena pouze na děti, ale může se jí zúčastnit každý, kdo bude chtít. Další informace
budou postupně zveřejňovány na www.ado.cz /katechete
Martina Orlovská

Duchovní cvičení
pro katechety a animátory
Připomínáme všem katechetům, animátorům, vedoucích různých společenstvích
a skupinek možnost přihlásit se na duchovní obnovu na Velehradě, která se bude
konat v poutním domě Stojanov od 3. do
7. srpna. Duchovní cvičení povede P. Josef
Havelka na téma Z ohně, do kterého se nepřikládá, zůstane jen hromádka popela.
Přihlášky posílejte na adresu: Poutní dům
Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad,
e-mail: velehrad@stojanov.cz
Martina Orlovská

Dobrý boj
Kniha Dobrý boj je románovým zpracováním příběhu Pavla z Tarsu. Její autor,
David Gurney, čtenáře skrze fiktivní deníkové zápisky sv. Pavla seznamuje s jeho životními událostmi i teologií. Jednotlivé příhody sv. Pavla dramaticky zpracovává, vytváří motivace pro Pavlovo jednání.
Na Pavlovy příhody nenásilný způsobem
navazují úvahy, které čtenáře seznamují
s Pavlovou teologií.
Na začátku knihy se čtenář seznámí s šestnáctiletým Pavlem, kterého otec posílá do
Jeruzaléma na studia. Pavla v této době trápí svědomí a uvažuje nad tím, proč dělá to,
co nechce, a nedělá to, co bych chtěl. V Jeruzalémě s velkým zájmem naslouchá svému učiteli Gamalileovi a uvažuje nad tím,
jak se před Bohem očistit za své předchozí
hříchy. Jako ideální řešení se mu jeví vymítit sektu Nazaretských a stává se horlivým
pronásledovatelem křesťanů. Nejprve v Jeruzalémě a po čase se vydává do Damašku. Na cestě do tohoto města se mu zjevuje
Kristus a Pavel prožívá svou konverzi.
Vyrovnává se s tím, čemu věřil až do této
doby, zároveň musí přesvědčovat křesťany,
že uvěřil v Ježíše jako Mesiáše a už není jejich pronásledovatelem. Dále autor popisuje Pavlovy příhody na misijních cestách
až po jeho zatčení a smrt, kterou Pavel klidně přijímá, protože může s čistým svědomím říci: Dobrý boj jsem bojoval.
Kniha má 167 stran, je k dispozici v Karmelitánském nakladatelství v ceně 159 Kč.
Martina Orlovská

E-pexeso
V loňském roce jsme vydali sešitek se samolepkami biblických postav Starého zákona. V souvislosti s tímto souborem jsme
ve spolupráci s Janem Görikem z Fryštáku
vytvořili elektronické pexeso, které jsme
vyvěsili na našich webových stánkách
(www.ado.cz /katechete). Hra v elektronické podobě je určeno pro 1 až 6 hráčů.
Zahrát si ji může každý, kdo má chuť a přístup k internetu. Hra není k ovládání vůbec složitá.
Martina Orlovská

Pexeso Starého zákona vyšlo také ve své klasické podobě, a to jako příloha prázdninového čísla časopisu Nezbeda.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

OLDIN
13
7-8 / 2008

V minulých dnech vyšel v pořadí již 42. svazek edice Církevní
památky věnující se sakrálním stavbám Čech a Moravy. Autoři
publikace, akademický sochař Jan Bradna a PhDr. Mgr. Karel
Kavička, představili veřejnosti pod názvem Praha – Mariánský
sloup na Staroměstském náměstí nejen historický exkurz k někdejší dominantě Staroměstského náměstí stržené zmanipulovaným davem 3. listopadu 1918, ale především ilustrovali
neuvěřitelný zápal těch, kteří nepřestávali a nepřestávají usilovat, aby mariánský sloup stál znovu tam, kde 268 let stál. Toto
úsilí je do značné míry úsilím o překonání zjednodušených a
nepravdivých historických klišé o českém národě, které v tomto
případě a na pozadí prvních dnů Československé republiky prezentovalo mariánský sloup jako symbol podrobení habsburské
moci po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Viníka bylo nutno potrestat. Skutečnost, že historická pravda byla zcela odlišná,
aktivní účastníky stržení sloupu nezajímala.
Dne 25. července roku 1648, tedy v samotném závěru nesmírně kruté třicetileté války, se švédské vojsko pod velením Hanse
Kryštofa Königsmarcka přiblížilo k Praze.
Využilo trestuhodný nedostatek pozornosti
císařských obránců, kteří se spolu s celou
Prahou oddali oslavám panovníkovy svatby a za ranního rozbřesku následujícího
dne pronikli přes hradby a bez větších potíží opanovali Hradčany, Malou Stranu
a Pražský hrad. Na druhou stranu řeky
Vltavy se Švédové již nedostali, výkřiky a
výstřely probudily město. Rozhořel se litý
boj o obranu města za Vltavou, jehož se
účastnily všechny sociální vrstvy Starého i
Nového Města. Königsmarck se obranu
snažil oslabit vytrvalou dělostřeleckou palbou i útokem jízdy, vše marně. Odpor obyčejných lidí a kompanií studentů mařil každý švédský útok a výhled na velkou kořist
až do nástupu zimy. Snad největší pozornost budil jeden z obránců Karlova mostu,
mladý jezuita Jiří Plachý, muž vysoké postavy, jehož odvahu uznali i švédští oblehatelé a nazvali jej „Dlouhý páter“. Když se
zdálo být jasné, že obránci kolem Dlouhého pátera most neudrží, pozvedli oči k nebi
a na přímluvu Panny Marie prosili Boha
o pomoc. Učinili slib, že odvrátí-li Matka
Kristova nepřátelská vojska a zachrání
Prahu před zničením, postaví jí z vděčnosti
na Staroměstském náměstí sochu. Uzavření Vestfálského míru 24. 10. 1648 znamenalo konec švédských nadějí na dobytí Prahy. Ještě do vánoc opustila většina švédského vojska Prahu. S sebou si vedle zajatců,
jenž později za nemalé výkupné vraceli zpět
(jedním z mnoha byl například arcibiskup
Arnošt Harrach), odváželi obrovské množství zlata a stříbra, důležité rukopisy (např.
Codex argenteus a Codex gigas – tzv. Ďáblova bible) a písemnosti z klášterů a šlechtických paláců, jejichž historická cena je
dnes nevyčíslitelná. Tři desetiletí trvající

Branda Jan-Kavička Karel, Praha. Mariánský sloup na Staronoční můra válečných městském náměstí, Církevní památky sv. 42, Historická společzvěrstev sice skončila, nost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, Velehrad 2008
ale země byla zcela
rozvrácena (jak vylíčil Hans Jacob Chris- vě se samozvaným exekutorům soudu
toph von Grimmelshausen na adresu švéd- s Římem podařilo zabezpečit vhodné nářaských vojáků: Týrali ty ubožáky, jako by dí. Dne 3. listopadu 1918 se se svým vůdchtěli upalovat čarodějnice, neboť vstrčili již cem Frantou Sauerem, za doprovodu roztaké jednoho z nich do pece a zatopili pod vášněného davu přišlého ze srazu na Bílé
ním, třebaže se ještě k ničemu nepřiznal; ji- hoře, rozhodli navždy ukončit „jho Říma“
nému uvázali kolem hlavy provaz a utáhli symbolizované mariánským sloupem.
jej klackem tak, že mu z úst, nosu i uší vy- Na protestující se ohledy nebrali, hrabě
tryskla krev.). Počet obyvatel se následkem Václav Kounic chtějící zabránit nesmyslnéválky zmenšil ze dvou miliónů na polovinu mu počínání byl zbit. Postupným napíná– jen Olomouc čítala před příchodem Švé- ním a povolováním lan navlečených na sodů v roce 1640 na 30 tisíc obyvatel, zatím- chu se kamenný monument podařilo rozco po jejich odchodu v roce 1650 jich zů- kývat a následně strhnout na zem, kde se
rozbil na několik kusů. Jak popsal Franta
stalo 1675.
Pražané svůj slib daný v beznadějné situa- Sauer, hlava Panny Marie odletěla „jako
ci dodrželi. Základní kámen byl položen uťatá“. V následujících dnech došlo
26. dubna 1650 a již 13. července 1652 byl k rychlému odklizení zbytku sloupu
celý sloup za přítomnosti císaře Ferdinan- z místa, ryze vandalský čin však zůstal neda III. a tisíců Pražanů posvěcen již potrestán. Snaha o znovupostavení sloupu
zmíněným arcibiskupem Arnoštem Harra- na původním místě se objevila hned za 11
chem. Sloup stojící ve středu Staroměst- dnů po jeho stržení. A pak další a další.
ského náměstí žádným způsobem neodka- Všechny až do dnešních dnů bohužel bez
zoval k události bělohorské bitvy roku úspěchu.
1620. Ve zkušenosti celého národa a Evro- Publikace akademického sochaře Jana
py s hrůzami běsů minulých let a ve vděč- Bradny a PhDr. Mgr. Karla Kavičky vedle
nosti Panně Marii, jejíž přímluva přemoh- přiblížení historických souvislostí obsahula zlo, se bolesti i naděje bezpočtu lidí je rovněž líčení o těch, kteří své životní osuvtělily do sloupu se sochou ženy, jejíž po- dy spojili s obnovou mariánského sloupu,
doba vyzařovala vyslyšení proseb a pokoj- poutavá vyprávění autorů o pátráních po
jednotlivých částech sochy a vhodně zvonou budoucnost.
Čas šel a sloup se stal posvátnou součástí lený fotografický doprovod. Velmi důležipražské každodennosti. Konala se k němu tou částí publikace je komplexní popis činpravidelná procesí, u jeho schodů se lidé nosti Společnosti pro obnovu mariánského
modlili, zapalovali svíce, odpočívali. To vše sloupu, založené v roce 1990, jejímiž členy
skončilo v atmosféře prvních dnů samo- jsou i oba autoři. Čtenář tak dostává možstatného Československa, v němž po dlou- nost celistvě pochopit i nahlédnout do prohé protikatolické agitaci mladočeských cesu tvoření díla, jež je konáno s upřímnou
a realistických kruhů nebyla církev pozitiv- touhou po znovupostavení mariánského
ně přijímána. Z novin i mnoha úst znělo: sloupu na Staroměstském náměstí a duPo Vídni Řím či Řím musí býti Čechem sou- chovní obrodě celého národa, který potřezen a odsouzen. Po několikadenní přípra- buje procitnout.
Vít Hlinka
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Vzpomínka na kněze
V pátek 11. července uplyne šedesát let, kdy nečekaně zemřel ve Vacenovicích ve věku
51 let P. Alois Tkadleček.
Narodil se v roce 1897 v Bílé v Beskydech.
Ve válečném roce 1916 ukončil studium na
gymnáziu v Místku a nastoupil do semináře v Olomouci, kde byl 5. července 1920 vysvěcen na kněze. Po kratších působeních
v Kopřivnici a v Kozlovicích byl 14. června
1931 uveden do kostela ve Vacenovicích první kněz, který bude ve Vacenovicích působit
panem farářem Dorazilem, byl jím pisatel
těchto řádků P. Alois Tkadleček, jak sám
píše ve farní pamětní knize. Zde působil
17 let.
O tom, jaký tento kněz byl, nejlépe dosvědčují zápisky místního písmáka: Velký
dobrodinec potřebných, mnoho pohřbů
a svateb atd. odsloužil za pámbuzaplať, za
protektorátu podporoval jak rodinu, tak
i ostatní, včelařil a med rozdával jak nemocným, tak dětem, vozil jej i do hradišťské nemocnice…O jeho kazatelství – měl jasný silný hlas, krásná kázání, každou neděli byla
radost poslouchat kázeň…Napíši pravdu za těch sedmnáct let jsem chodil na různé
poutě, slyšel různá kázání, ale takového kazatele jako byl dstp Tkadleček jsem neslyšel, přímo vynikající mistr slova, ale skromný kněz.
V knize Milotice čteme, že P. Alois Tkadle-

ček konal (před válkou) různé přednášky,
promítal světelné obrázky, a to jak náboženské, tak cestopisné a také o protináboženském boji v Sovětském svazu.
Výše zmíněný písmák se zmiňuje: Na Květnou neděli 21.března 1948 je vyhlášena národní směna, odvážela se hlína traktorem
z místa stavby pomníku padlým. V den voleb nepřišel týdeník Rozsévač, z kazatelny
dstp. Tkadleček oznámil, že poslední katolický časopis je zastaven. Nato se zvedli přítomní členové stran komunistické a sociální demokracie a odešli z kostela. Odmítl
sloužit mši sv. u nově postaveného pomníku
padlým, z důvodu, že při úpravě prostranství a odvozu hlíny se pracovalo v neděli a ta
se tím znesvětila, ale sloužil ji v kostele.
Také byl požádán, aby měl přednášku pro
agitaci Národní fronty, to odepřel s tím, že
kněží se nemají ve volbách účastnit agitací.
Ve volbách bylo 348 občanů pro kandidátku NF, 468 prázdných a 19 hlasů neplatných.
To je jen ve zkratce situace v obci, samozřejmě na obci a akčním výboru to už „šlapalo“ v duchu „Vítězství pracujícího lidu“.
V sobotu před svou smrtí byl zdravý a byl
zaopatřovat těžce nemocného horníka S.

Pravá zlínská pouť zachycená objektivem TV Noe
Po mnoha letech byla v naší farnosti obnovena tradice farních poutí s doprovodným programem. Letošní pouť byla výjimečná tím, že v sobotu 3. května posvětil olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička nový zvon Svatá Zdislava. V neděli dopoledne proběhly
poutní mše svaté. Odpoledne bylo zpestřeno vystoupením skupiny historického šermu,
cimbálovou muzikou a divadlem jednoho herce
v podání Miroslava Částka. Veřejnost měla možnost poprvé v historii
kostela vystoupit na věž a
prohlédnout si ji, a také interiér kostela s výkladem
průvodce. Návštěvníci
měli možnost po celý den
zak oupit si v stáncích
u kostela devocionálie,
knížky, cukroví, balónky
a výrobky zlínských chráněných dílen. Pro děti byl
připraven skákací hrad, promítání pohádek, malování na obličej a setkání se „živými“
sv. Filipem a sv. Jakubem, patrony našeho farního kostela.
Svou činnost prezentovaly organizace působící ve farnosti – Centrum pro rodinu,
občanské sdružení Sarkander a Televize Noe. Celý průběh farní poutě zachytila TV Noe
a zpracovala krátký dokument o této krásné události v naší farnosti, který pak odvysílala
na svém kanálu. Farní poutě se zúčastnilo asi 800 až 1000 návštěvníků.
Pravá zlínská pouť zachycena objektivem TV Noe se uskutečnila za finanční podpory Kulturního fondu města Zlína.
Ilona Zátopková a Denisa Janovčíková
Zlín

M., který zemřel dva dny
po P. Tkadlečkovi. Ráno
v neděli, kolem půl třetí
byl P. Alois
nalezen mrtev na farním
dvoře, ve
spodním prádle. Matku po
spatření syna
ranila mrtvice na půl těla,
nebyla ani na
pohřbu svého syna a za deset dnů umírá.
V neděli se okamžitě šíří řeči o promyšlené
vraždě. Na obecní úřad je volán Dr. Janíček, aby osvětlil smrt P. Aloise. Lidem je vyhrožováno, pokud budou mluvit o násilné
smrti P. Aloise budou pohnáni k odpovědnosti. Policie smrt nevyšetřovala, lidé si po
svém vysvětlili pozdější nezvyklá úmrtí
údajných účastníků na násilné smrti, jejichž jména se okamžitě opakovala po vesnici. S neochotou mluvit o smrti P. Aloise
jsem se setkával i já po padesáti osmi letech, naštěstí jsem našel pamětníky, kteří
mně informovali o situaci v té době. Velkou
oporou pro mne byly dochované zápisky
písmáka, který je psal z osobní záliby (jak
sám v zápiscích podotýká) – pro sebe
a svou rodinu.
Pohřbu P. Tkadlečka se zúčastnilo 40 kněží a 10 bohoslovců, matce písemně kondolovalo hodně různých lidí, jak z naší republiky, tak i ze zahraničí, mezi jinými je dochován i kondolenční dopis světícího biskupa olomouckého ThDr. Stanislava Zely.
Vít Blaha
Vracov

Dětská pouť

Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích spolu s Římskokatolickou farností Luhačovice uspořádala 7. června dětskou pouť na
mariánské poutní místo Provodov. Na tuto
desetikilometrovou pouť z Luhačovic jsme
vyrazili v počtu 16 poutníků. V Řetechově
se k nám přidalo dalších osm poutníků.
Cestou nás provázela krásná příroda a nádherné počasí, zastavovali jsme se u božích
muk, zpívali písně. Znenadání nás zastihla i bouřka, ale tu jsme zdárně přečkali.
Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné
na Maleniskách v Provodově sloužil náš
kaplan P. Radek Maláč, a byla opravdu
krásná.
Jsem ráda, že se první dětská pouť pořádaná Charitou vydařila a na příště srdečně
zveme!
Regina Bittová
Luhačovice

HLASY A OHLASY
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Cyrilometodějské
gymnázium v Prostějově
se loučilo s absolventy
Obrázek, který se každým rokem opakuje.
Scéna zůstává téměř neměnná, mění se
protagonisté. Ano, maturity a následné
předávání vysvědčení již tradičně patří
k závěru května a střední školy se tak loučí
se svými absolventy.
Pro 25 studentů a nyní již absolventů CMG
v Prostějově nastal onen slavnostní okamžik v pátek 30. května 2008. V chrámu
Povýšení svatého Kříže v Prostějově převzali z rukou arcibiskupa a metropolity
moravského Mons. Jana Graubnera maturitní vysvědčení. Několik z nich navíc obdrželo i zvláštní ocenění pedagogické rady
spojené s finanční odměnou za získání jazykových certifikátů vyšší úrovně. Klub
studentů, rodičů a přátel uděluje každoročně finanční odměnu pro studenta, který
podal mimořádný výkon u maturity.
V letošním roce toto ocenění získaly hned
tři studentky.
Úspěch, který potěší nejen studenty samotné, ale i pedagogy a vedení školy. Navíc
v roce, kdy vrcholí jeden z projektů podpořených Evropský strukturálním fondem a
státním rozpočtem ČR – „Štěstí začíná
uvnitř“, který se na gymnáziu realizoval od
prosince roku 2006. Tento projekt byl podobně jako předcházející projekt
„Doopravdy“, zaměřen na osobnostní rozvoj studentů. Oba projekty prokázaly svou
životaschopnost zájmem pedagogické veřejnosti o výstupy z projektu a hojnou účastí na vzdělávacích seminářích i závěrečné
konferenci, která proběhla 11. června.
Neméně významným počinem bylo i zavedení nového vyučovacího předmětu „Strategie osobnostního rozvoje“ s vlastní učebnicí, který v tomto školním roce měl premiéru v prvních dvou ročnících osmiletého
gymnázia a CMG je první školu v ČR, na
které je vyučován. Cílem výuky předmětu
je nejen získání vědomostí a znalostí, ale i
celkový osobnostní rozvoj žáka, který by
mu měl pomoci na cestě k osobní zralosti.
Čerství absolventi školy prošli těmito projekty jako účastníci kurzů a seminářů
v průběhu jednotlivých ročníků, zaměřených vždy na určité téma. Zatímco první
projekt se zaměřoval spíše na rozvoj klíčových kompetencí, duchovní obnovy a animátorské hnutí, projekt „Štěstí začíná
uvnitř“ propracoval nový vzdělávací obor
Strategie osobnostního rozvoje, v rámci
něhož vznikly osnovy, pravidla hodnocení,
metodická příručka i vlastní učebnice.

Výstupem bylo i vytvoření interaktivního
Deníku osobnostního rozvoje žáka.
Projekt končí, výstupy a především získané poznatky a zkušenosti zůstávají. Dlouhodobé působení a vliv na utváření osobnosti každého žáka je po osmi letech práce
na programu a se studenty vidět. Program

funguje, naše škola se díky němu proměnila. Naši studenti jsou jiní než ti před osmi
lety. Konečně pro každou školu je dobrou
vizitkou, když její absolventi nejsou jen výbornými studenty, ale stávají se a zůstanou
i výbornými lidmi.
Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

Naše pouť do Brna
Charita Svaté Rodiny Luhačovice spolu s Římskokatolickou farností Luhačovice uspořádala 27. května pouť do Brna. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a klášter augustiniánů - původně cisterciaček – na Mendlově náměstí na Starém Brně byl založen roku 1323
Eliškou Rejčkou.
Pan farář ThDr. Hubert Wójcik pro nás
sloužil mši svatou, kterou doprovodila hrou
na varhany a svým
nádherným zpěvem
Eva Machů z Pozlovic,
která v Brně studuje.
Po bohoslužbě nás přišel pozdravit starobrněnský opat ThDr. Ing.
Lukáš Evžen Martinec, rodák z blízkých
Pozlovic. Jeho neúnavným úsilím, pracovitostí jeho přátel a farníků, díky dobrovolným příspěvkům věřících a některých šlechetných lidí bylo možno realizovat obnovu starobrněnské baziliky, která se stala nejkrásnějším chrámem nejen v Brně,
ale široko daleko i za hranicemi moravské metropole. Otci opatovi při této příležitosti
popřálo 54 poutníků z Pozlovic i Luhačovic k jeho významnému padesátiletému jubileu.
V opatství jsme navštívili Mendelovo muzem – a zjistili, že Jan Gregor Mendel v tomto
klášteře objevil a formuloval teorii dědičnosti, a Leoš Janáček zde získal hudební vzdělání, a později působil jako ředitel starobrněnského kůru. Z Mendlova náměstí jsme se přemístili na návrší Petrov. Zde jsme si prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla, jejíž základy
pocházejí z 12. století.
Počasí nám přálo a cesta po brněnských historických místech Moravy se opravdu vydařila. Jsme rádi, že jarní pouť naší Charity a farnosti se těší velké oblibě a srdečně zveme
všechny na příští…
Regina Bittová
Luhačovice

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ČERVENEC – SRPEN 2008
2. 7. středa až 5. 7. sobota
Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 7. čtvrtek
18.30 hod. • Zlín – sv. Filip a Jakub – mše svatá a návštěva
farnosti za účasti všech biskupů • arcibiskup Jan
a biskup Josef
4. 7. pátek
19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle
• arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 7. sobota
10.30 hod. • Velehrad – hlavní pouť – slavnost sv. Cyrila
a Metoděje • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 7. neděle
10.00 hod. • Velehrad – malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje • biskup Josef
10.30 hod. • Čehovice – pastorační návštěva
• arcibiskup Jan
6. 7. neděle až 11. 7. pátek
Velehrad – Stojanov – exercicie pro kněze • biskup Josef
7. 7. pondělí
9.00 hod. • Bojkovice – předsednictví při volbě generální
představené sester dominikánek • arcibiskup Jan
13. 7. neděle
10.00 hod. • Tovačov – Iváň – mše svatá a žehnání
symbolů obce • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Zděchov – 100 let od založení hasičského
sboru • biskup Josef
18. 7. pátek až 20.7. neděle
Velehrad – mezinárodní setkání mládeže • arcibiskup Jan
19. 7. sobota
13.00 hod. • Čechy u Přerova – 650 let obce a žehnání
obecních symbolů • biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská
povolání (Konice, Svitavy) • biskup Josef
26. 7. sobota
9.00 hod. • Rataje – Šelešovice – žehnání obecního
praporu a sochy sv. Floriána • arcibiskup Jan
14.00 hod. • Rovensko – žehnání obecního praporu
• biskup Josef
27. 7. neděle
9.30 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – zakončení lidových
misií • biskup Josef

Uzavřeno k 24. 6. 2008
Změna programu vyhrazena

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

2. 8. sobota až 13.8. středa
Švýcarsko – setkání biskupů • arcibiskup Jan
2. 8. sobota
10.00 hod. • Uherské Hradiště – slavnost Porciunkuleve
františkánském kostele • biskup Josef
3. 8. neděle
10.45 hod. • Jakubovice – Janoušov – žehnání obětního
stolu a poděkování za opravu kaple • biskup Josef
9. 8. sobota
11.00 hod. • Olomouc – dominikáni – kněžské svěcení
jáhna Mikuláše Buzického • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kyjov, Vizovice) • biskup Josef
10. 8. neděle
9.00 hod. • Rataje – biřmování • biskup Josef
11. 8. pondělí
18.00 hod. • Šternberk – klarisky – mše svatá ze slavnosti
sv. Kláry • biskup Josef
15. 8. pátek
10.00 hod. • Velehrad • řeholní sliby sester CM
• biskup Josef
16. 8. sobota
10.00 hod. • Štíty – poutní mše svatá a zařazení bývalého
arcibiskupa Stojana mezi čestné občany • biskup Josef
14.00 hod. • Petrůvka – 110. výročí hasičstva
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Pekařov – žehnání opravené kaple
• biskup Josef
17. 8. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Bzenec – pouť k Panně Marii Nanebevzaté
• biskup Josef
14.30 hod. • Blatnička – poutní mše svatá k Panně Marii
Nanebevzaté a 70 let od založení kostela • biskup Josef
18. 8. pondělí
17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– m še sv até pro Kom unitu Bl ahosl av e nstv í
• arcibiskup Jan
23. 8. sobota
11.00 hod. • Radhošť – 110. výročí kaple sv. Cyrila
a Metoděje • arcibiskup Jan
24. 8. neděle
10.00 hod. • Výšovice – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Svatý Hostýn – orelská pouť • arcibiskup Jan
26. 8. úterý až 27. středa
Aigen i.M. (Rakousko) – letní Teologická akademie
• arcibiskup Jan
30. 8. sobota
10.30 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na poděkování
za 60 let živ ota arcib isk upa J ana Graubnera
• arcibiskup Jan a biskup Josef
31. 8. neděle
10.00 hod. • Svitavy – biřmování • biskup Josef

Placeno převodem 706 037

