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Na začátku července byla slavnostně otevřena nová poutní cesta
Velehrad – Svatý Hostýn.
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• Tradiční poutní mše svatá u Svaté vody
ve Zlíně–Malenovicích bude v neděli 7.
září ve 14.30 hod.
• Poutní slavnosti na Svatém Hostýně
– Šestnáctá pouť muklů – vězňů totalitních
režimů – se koná v sobotu 6. září, hlavní
mše svatá v 10.15 hod.
– Pouť členů Matice svatohostýnské je v
neděli 14. září, pontifikální mši svatou v 9
hod. slouží olomoucký pomocný biskup
Josef Hrdlička.
– Františkánská pouť se koná v pátek 19.
a v sobotu 20. září.
• Poutní slavnosti u Svatého Antonínka
(farnost Blatnice 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.
• Plán akcí Moravskoslezské křesťanské
akademie Olomouc na zimní semestr
– Sobota 20. září, 9.00 – 17.00 hod. – arcibiskupská kurie, velký sál – VI. Moravskoslezské akademické dny – Nad Písmem
svatým: Rok Bible, Rok apoštola Pavla
– Sobota 4. října, 17 hod. – kostel Panny
Marie Sněžné – koncert vídeňských hostů:
Kirchenchor Jedlesee – ve spolupráci s Katolickým akademickým spolkem z Vídně
– Úterý 21. října, 17 hod. – Arcidiecézní
muzeum, sál Mozarteum – prof. PhDr.
Stanislav Sousedík, CSc. (Katolická teologická fakulta UK Praha) – Krize víry v Evropě
– Úterý 11. listopadu, 17 hod. – Arcidiecézní muzeum, sál Mozarteum – doc. Mgr.
Markéta Křížová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha) – Čeští misionáři mezi Indiány
– Středa 26. listopadu, 17 hod. – Arcidiecézní muzeum, sál Mozarteum – doc.
ThDr. Jiří Skoblík (Katolická teologická
fakulta UK Praha) – Antropologie transsexuality (ve spolupráci s Vysokoškolským
katolickým hnutím Olomouc)
– Úterý 9. prosince, 17 hod. – Adventní
koncert (v jednání)
Bližší informace: PhDr. Roman Zaoral,
předseda pobočky, Svornosti 8, 779 00
Olomouc, tel. 721 547 890, e–mail: zaoral@post.cz, http://www.mska.biz
• Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Poutní sezona končí v neděli 26. října, v
toto období je nedělní mše svatá ještě 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.
• Hlavní pouť ve Štípě u Zlína začíná již v
sobotu 6. září poutí dětí. Mše svatá pro ně
je sloužena ve 13.30 hod., od 14.30 do 16
hod. je připraven zábavný program pro
děti.
V 16.30 hod. – modlitba růžence, 17.00
hod. – poutní mše svatá, v 19.30 hod. je
koncert pro Charitu Zlín, účinkuje chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri.
V neděli 7. září – mše svaté: 7.00, 8.15 a
9.30, 11.00 hod. (slavnostní mši svatou
celebruje P. Mgr. František Blaha, provinciál salesiánů v ČR), 15.00 hod. – svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.
Před každou mší svatou bude možnost přijmout svátost smíření.
• MSKA Kyjov informuje
– Moravskoslezská křesťanská akademie a
Římskokatolická farnost Kyjov zvou na
besedu s promítáním v rámci Roku Bible
ve středu 17. září v 18 hod. ve farním kostele v Kyjově – Misijní působení apoštola
Pavla. Hostem bude P. Mgr. Petr Mareček,
Th.D., ze Slavkova u Brna.
– Občanské sdružení OMEGA Plus Kyjov
pořádá v sobotu 27. září v 18 hod. v Domě
kultury v Kyjově besedu s promítáním za
účasti RNDr. Jiřího Grygara z Akademie
věd ČR v Praze na téma: Nad Pampou se
blýská – kosmické záření rekordních energií (účast českých fyziků a astronomů na
vybudování a provozu největší světové observatoře pro výzkum kosmického záření
v Argentině) a Ing. Stanislava Juránka,
hejtmana Jihomoravského kraje, na téma:
Jihomoravský kraj – nejkrásnější ve vesmíru – zpověď politika.
• Desátá svatohubertská myslivecká
pouť na Svatém Hostýně se koná v sobotu
18. října.
9.15 Lovecká hudba a signály – Trubači
OMS Přerov a hosté
10.00 Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 Svatohubertská mše svatá (celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner),
hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači OMS Přerov a
komorní smíšený sbor COLLEGIUM
VOCALE
Doprovodný program: ukázky výcviku a
práce loveckých psů, ukázky vábení jelenů,
ukázky výcviku pernatých dravců – skupina Vancoš z Ostravy
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Podzimní festival
duchovní hudby
– Olomouc 2008
20. září, chrám Panny Marie Sněžné,
19 hod., 200/150 Kč
G. Fauré: Requiem
A. Dvořák : Te Deum
Z. Kloubová, J. Sulženko
Český filharmonický sbor Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent: S. Macura
23. září, pravoslavný kostel sv. Gorazda,
19 hod., 200 Kč
24. září, poutní chrám Panny Marie
v Dubu nad Moravou, 19 hod., 120 Kč
Pravoslavné liturgické zpěvy
Mužský sbor BOLSCHOI DON KOSAKEN
Umělecký vedoucí P. Houdjakov
Dirigent Ivan Šaliev
Do Dubu bude přistaven autobus, odjezd
v 18 hod. z třídy Svobody (u červeného kostela)
27. září, chrám sv. Michala, 19 hod.,
130/80 Kč
Polská duchovní hudba od středověku po
současnost
Chlapecký a mužský sbor Poznaňští slavíci
Sbormistr: S. Stuligrosz
4. října, chrám sv. Mořice, 19 hod.,
130/80 Kč
P. Fiala: Píseň sestry Anežky a bratra Františka
Pocta Janu Sarkandrovi
M. Kabeláč : III.symfonie pro žestě,
tympány a varhany
I. Valešová, H.Škarková, P. Zbořilová,
T. Baďura, R. Žáková
Český filharmonický sbor Brno
M. Jakubíček, K. Klugarová – varhany
Žesťová harmonie brněnských filharmoniků
Dirigenti: P. Fiala a J. M. Krygel
11. října, dóm sv. Václava, 19 hod.,
150/100 Kč
D. Cimarosa: Requiem
M. Maťašová, T. Kružliaková, L. Ludha,
G. Beláček
Pěvecký sbor Lúčnica
Cappella Istropolitana
Dirigent: J. M. Krygel
18. října, chrám Panny Marie Sněžné,
19 hod., 200/150 Kč
A. Dvořák: Stabat Mater
M. Haan, J. Sýkorová, T. Černý, M. Gurbal´
Sbor a orchestr Slezské filharmonie Katovice
Dirigent: S. Macura
Pořádá MUSICA VIVA, o.s.,
tel.: 585 220 645, 608 772 142
www.podzimni-festival.cz
Předprodej vstupenek v podloubí radnice,
hromadné objednávky u pořadatele – 10%
sleva

LIST Z KALENDÁŘE
ZÁŘÍ 2008
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených
dveří památek – v České republice se slaví
od roku 1991 z podnětu Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
tradičně druhý víkend v září
12. 9. 1946 přijal v Praze kněžské svěcení P. Josef
Cukr, jezuitský kněz žijící na odpočinku
v Domě Marianum na Velehradě (62 let
kněžství)

Před 30 lety, 28. 9. 1978, zemřel
po krátkém pontifikátu 33 dní
papež Jan Pavel I.
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16. 9. – Den církevních škol

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
ZÁŘÍ 2008
Úmysl všeobecný
Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří
museli opustit domovy kvůli válce nebo pronásledování.
Úmysl misijní
Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství a evangelizovala
s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních.
Úmysl národní
Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská výchova své nezastupitelné místo.
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Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn byla otevřena
Dva dny před svátkem věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byla za účasti až nečekaně vysokého počtu poutníků prošlápnuta ve
směru od Svatého Hostýna na Velehrad
nová poutní cesta. Počítám s tím, že někdo
jiný napíše o významu a programovém
uspořádání pouti a ještě to doprovodí příhodnou fotodokumentací. Pokud se tak
dosud nestalo, pak je to výzva. Já se pokusím o několik praktických hodnotících pohledů.
• Celkově lze poznamenat, že po fyzické
stránce cesta byla více namáhavá, než jsem
předpokládal. Určitě k tomu však přispělo
i extrémní počasí – první den ostré slunko
a velké vedro, druhý den dopoledne prudké lijáky. Pro poutníka, který není příliš
zvyklý chodit, je vzdálenost (první den něco
pod 30 km, druhý den něco nad 30 km)
dost ubíjející. Po konzultaci s některými
spoluputujícími mohu uvést, že z toho vyplynuly naprosto konkrétní zdravotní obtíže – z horka zapaření intimních partií těla
a celková malátnost (možná i slabší úžeh),
z promočených bot rozmočená a rozcitlivělá chodidla, z ušlé vzdálenosti namožené svaly, šlachy a klouby (u hodně poutníků to byly kyčle, v mém případě kotníky).
Ke slovu přišly také nějaké ty náplasti na
puchýře, obvazy apod. Naproti tomu je
nutné poznamenat, že trasa rozhodně není
náročná nad únosnou míru. Na cestě byli
také úspěšní poutníci ve věku nad 70 let.
• Po psychické stránce to bylo rovněž náročné, zejména ve spojitosti s překonáváním výše uvedených fyzických těžkostí.
Nadto někteří účastníci trpěli vyrovnáváním se se svými nespokojenostmi. Zde
bych já osobně vinu nesvaloval na organizátory poutního pochodu (vzhledem
k tomu, že se jednalo o poměrně velkou
akci a vše probíhalo poprvé), ale vinu přičítám samotným stěžovatelům, protože se
zamotali do vlastních falešných představ a
očekávání. Organizátoři navíc v písem-

• Po duchovní stránce taktéž skvělá akce,
ovšem pokud se někdo nenechal ovládnout
lpěním na svých jiných očekáváních. Myslím, že kvůli velké porci kilometrů do cíle,
nebylo možné více prodlužovat zastávky se
společnými modlitbami a zpěvy. Význam
pouti by si to možná zasloužil, ale z praktického hlediska lze v životě uskutečňovat
věci reálné a ne vždy ty vysněné. Mnozí

její části podle svých možností dobře užili
a také nějaké to požehnání pro sebe a své
blízké získali. Také myslím, že byl položen
dobrý základ k velice dobré tradici. Nakolik se do budoucna ujme, záleží jen na nás
poutnících. Chci povzbudit všechny, kdo
letos zaváhali, aby se napřesrok přidali.
Přece nejsme na světě jen proto, abychom
dělali jen věci snadné.
Zbyněk Domanský

Prohlášení ČBK ohledně
Komunity Cenacolo

I letos změny v obsazení
farností

Změna ve vedení Centra
pro rodinný život

Česká biskupská konference přijala na
svém 73. plenárním zasedání usnesení, že
Komunita Cenacolo, která má své domy
v pražské a litoměřické diecézi, není
oficiální církevní společenství. Česká biskupská konference nedoporučuje žádnou
podporu tomuto společenství a zařízení.

Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých
římskokatolických farností. K 1. 7. 2008
provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner více než sedmdesát personálních změn
v olomoucké arcidiecézi.
(ps)

Dosavadní vedoucí Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Lubomír
Nágl byl k 1. 7. 2007 jmenován výkonným
sekretářem pro pastoraci. Pro nemoc se své
funkce ujal až 1. 6. 2008.
K 1. 6. 2008 byl jmenován novým vedoucím Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Mgr. Josef Záboj. (aco)

(aco)

ných dokumentech i slovně při startu předem prosili o pochopení pro případ, že nastanou nováčkovské chyby a nedostatky.
• Po společenské stránce to byla skvělá
akce. První den 190 poutníků, druhý den
110 poutníků. Pro mě mnozí známí i neznámí a v obou případech dost dobrý důvod hodně času využít k zajímavým a užitečným rozhovorům. Pokud jsem se zrovna nemodlil nebo si záměrně neužíval pochodování v tichu a soukromí, tak se mi
pusa dva dny nezastavila. Kdy a kde jinde
na to najít tolik času?

přihodili nějaký ten růženec navíc při pochodu a (alespoň podle mě) modlitba není
jen slovní vyjadřování myšlenek nasměrovaných k Bohu, ale také mimoslovní zaujímání zdravých postojů v situacích, které
právě prožívám, pokud je to z lásky k Bohu
a lidem kolem mě.
• Příjemným doplňkem byly občerstvovací
stanice – hned na startu na Svatém Hostýně, v Lukovečku, ve Fryštáku, ve Zlíně,
v Napajedlích, v Huštěnovicích a v Jalubí.
K užitku byly na startu vystavené písemné
informace, po cestě předávané poutnické
křížky a v cíli dekrety o absolvování pouti.
Myslím, že si všichni pouti nebo alespoň
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AKTUALITY
Z činnosti Matice
svatokopecké
O činnosti Matice svatokopecké, jejímž
protektorem je pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, jsou její členové
informováni dvakrát v roce vydávanými
„POZDRAVY“. V červenci 2008 vyšel
v pořadí již třináctý „POZDRAV“
s duchovními úvahami P. Jakuba Karla
Berky, OPraem., a svatokopeckého faráře
P. Dominika Josefa Doubravy, OPraem.,
i s výčtem významných svatokopeckých
výročí a svátků. Ve spolkových zprávách
jsou informace nejen o přednáškách a zájezdech Matice svatokopecké pořádané
v prvním pololetí letošního roku, ale
i o akcích připravovaných, mimo jiné
o poutních zájezdech do Křtin (30. srpna),
do Jívové (15. září) a na Uhlířský Vrch
u Bruntálu (11. října). Připojena je také
stránka s pojednáním o dějinách obcí přifařených ke Svatému Kopečku u Olomouce, tentokrát o Droždínu a Radíkovu.
Matice zajišťuje jednou v roce prohlídku
celého areálu svatokopecké poutní baziliky, letos v sobotu 16. srpna.
Výroční členská schůze členů Matice
svatokopecké se koná v neděli 21. září
2008 ve 13 hodin, po ní slouží v bazilice
mši svatou za živé a zemřelé členy Matice svatokopecké P. Gereon T. Biňovec,
OPraem., z pražského strahovského
kláštera. Poté bude otevřeno v chodbě
sousedící s tzv. Bolestnými schody
Muzeum Matice svatokopecké.
Muzeum bude trvale doplňováno, takže ti
příznivci Svatého Kopečku, kteří vlastní
upomínkové předměty a mohou je trvale
postrádat, je mohou pro expozici věnovat.
Přijímá je jednatelka JUDr. Zora Krejčí,
Olomouc – Svatý Kopeček, Pod Hvězdou
247/2A, tel. 585 385 033.
(sjl)

Vstupy do škol s
náboženskými tématy
Již třetí pokračování semináře na toto téma
se uskuteční v sobotu 6. září v Olomouci a
v sobotu 13. září v Luhačovicích. Seminář
je určen především účastníkům alespoň
jednoho ze dvou již uskutečněných setkání. Lektorům nabídneme témata: Den české státnosti – svatý Václav a Svatý Mikuláš.
Přihlášky je nutné zaslat alespoň dva dny
předem. Více informací naleznete:
http://www.ado.cz/pastorcentra/skoly/
skoly.htm, v časopise Katechetické listy,
popř. na tel. 587 405 219 (243).
(aco)
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Velehradské pouťové expozice
Každý z nás je tak trochu fotografem, i když nevlastní fotoaparát. V naší hlavě, v naší
duši probíhá expozice, a to podstatné zůstává uchováno. Velehradskou pouť máme všichni
vrytou do paměti mnoha obrazy aktualizovanými a pozměňovanými desetiletími. Pro mě
je například takovým silným obrazem řada mobilních zpovědnic po straně baziliky, k nimž
směřují řady poutníků.
Matice Velehradská vytvořila o letošní pouti
nové obrazy.
Velehradský poutní areál uvítal skupinku
101 poutníků, kteří pěšky připutovali na Velehrad ze Svatého Hostýna po nově vybudované poutní cestě. Poutníky, mezi nimiž nechyběli ani manželé Mestelanovi z Francie,
vedl P. Jan Peňáz, předseda Matice Velehradské. Vyčerpaní poutníci s cyrilometodějskými křížky na krku dorazili k bazilice
krátce před začátkem koncertu a ztratili se
v množství lidí. Jejich pouť však měla velký
smysl. Na obou koncích, či začátcích cesty
Velehrad – Svatý Hostýn působí Matice.
Patří velký dík Matici svatohostýnské, která se především zasadila o vybudování cesty a také se organizačně podílela na přijetí
prvních pěších poutníků na Velehradě.
Po půlnoci ze 4. na 5. července zůstala po
celou noc poutníkům otevřena Královská
kaple s hrobem arcibiskupa A. C. Stojana.
Zvenčí do ní mohli po celou noc přicházet
poutníci a setrvávat zde před Nejsvětější svátostí. Pobyt „v davu lidí dobré vůle“ byl
v duchu programu hnutí a komunit, který probíhal v bazilice do jedné hodiny v noci, vyvážen nabídkou intimity a ticha.
Díky dobrovolníkům z řad Matice Velehradské byla 4. a 5. července otevřena jen zřídka
přístupná kaple Cyrilka, která od roku 1929 ukrývá ikonostas. Právě tato dřevěná stěna
s obrazy se stala předmětem přednášky řeckokatolického kněze P. Petro Beresche
z Ukrajiny. Poutavá přednáška se setkala s velkým zájmem.
O tzv. Malé pouti (letos 6. července) Matice Velehradská uspořádala v kapitulní síni přednášku zaměřenou na západní – cisterciáckou spiritualitu. P. Václav Ventura v ní zdůraznil mimo jiné duchovní rozměr práce, která má své časové ohraničení (Ora et labora).
To je jen několik málo pohledů na velehradskou pouť, které jistě nezachycují dobře hlavní dění.
Nový, velmi silný obraz nabízí prvních šest vztyčených kamenných zastavení Poutní cesty růžence. Donesl se ke mně názor, že tyto skulptury ničí krajinu, zejména v blízkosti
archeoskanzenu. Namísto “posvátné mlhoviny neopohanství” z nich totiž čiší ryzí křesťanství. Přece však velmi důstojně vypovídají o předkřesťanské kultuře. Křesťanství hlásané Konstantinem a Metodějem nezničilo kulturu Slovanů, nýbrž dokázalo na ní stavět, rozvinout ji. Právě citlivý přístup k původní kultuře byl jednou z příčin úspěchu
cyrilometodějské mise. Tak i zastavení růžence utváří dvoumetrový neopracovaný kvádr
připomínající menhir, který je korunován pravidelně opracovaným krychlovitým blokem
s reliéfem. Kdo můžeš pochopit, pochop!
Petr Hudec

Jazykové kurzy pro veřejnost na teologické fakultě
v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí jazykové
kurzy určené pro veřejnost. Výuku latiny, novozákonní řečtiny a biblické hebrejštiny povedou vyučující katedry biblických věd. Výuka, která bude probíhat blokovou formou,
bude rozdělena do pěti víkendů v průběhu zimního semestru 2008/2009.
Po složení závěrečné zkoušky obdrží studenti osvědčení o absolvování kurzu; v případě
zájmu bude otevřen pokračovací kurz. Podrobnější informace a formulář přihlášky jsou
k dispozici na internetových stránkách fakulty:
http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/celozivotni–vzdelavani/
Pavel Černuška
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Stavební obnova církevních památek a církevního
majetku s finančním přispěním Zlínského kraje
v roce 2008
V širokém spektru oprav památek a majetku ve vlastnictví právních subjektů spadajících do působnosti Arcibiskupství olomouckého se stále ve větší míře dostává finanční
podpory ze strany krajských úřadů.
Dlouhodobou koncepční spoluprací odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Zlínského kraje s římskokatolickými farnostmi a odbornými útvary Arcibiskupství olomouckého bylo pro období roku 2008 dosaženo významného stupně finanční účasti Zlínského kraje při památkové obnově předmětů a objektů spadajících do této sféry.
Ze dvou programů Obnova kulturních památek a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Zlínského kraje jsou realizovány za
níže uvedeného finančního přispění následující opravy, obnovy a restaurátorské práce.
Dotace z Fondu kultury
1. Římskokatolická farnost Panny Marie
Kroměříž – 30 000 Kč – oltář „Čtrnácti svatých pomocníků“ kostela Panny
Marie, Kroměříž
2. Římskokatolická farnost Kvasice
– 40 000 Kč – obraz sv. Stanislav a sv.
Barbora z kostela Nanebevzetí Panny
Marie, Kvasice
3. Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž – 29 000 Kč – portrét
kardinála Colloredo – Walldsee z proboštství sv. Mořice, Kroměříž
4. Římskokatolická farnost Hulín
– 170 000 Kč – kostel sv. Václava,
Hulín
5. Římskokatolická farnost Chvalnov
– 20 000 Kč – kostel sv. Jakuba, Chvalnov
6. Římskokatolická farnost Střílky
– 200 000 Kč – kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Střílky
7. Římskokatolická farnost Zlámanka
– 30 000 Kč – kostel sv. Jiří, Zlámanka
8. Římskokatolická farnost Litenčice
– 200 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla, Litenčice
9. Římskokatolická farnost Zdounky
– 20 000 Kč – obraz hlavního oltáře
Nejsvětější Trojice kostela Nejsvětější
Trojice, Zdounky
10. Římskokatolická farnost Roštín
– 20 000 Kč – kostel sv. Jakuba, Roštín
11. Římskokatolická farnost Morkovice
– 40 000 Kč – kostel sv. Jana Křtitele,
Morkovice
12. Římskokatolická farnost Zborovice
– 170 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje, Zborovice
13. Římskokatolická farnost Rusava
– 50 000 Kč – varhany v kostele Povýšení svatého Kříže, Rusava
14. Římskokatolická farnost Vítonice
– 70 000 Kč – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Vítonice
15. Římskokatolická farnost Rajnochovice – 80 000 Kč – kostel sv. Anny, Rajnochovice
16. Římskokatolická farnost Uherský
Brod – 110 000 Kč – farní budova

č. p. 68, Uherský Brod
17. Římskokatolická farnost Strání
– 200 000 Kč – dřevěné oltáře v bočních kaplích kostela Povýšení svatého
Kříže, Strání
18. Římskokatolická farnost Buchlovice
– 65 000 Kč – farní budova č. p. 279
(obytná budova), Buchlovice;
– 100 000 Kč – farní budova č. p. 279
(hospodářský trakt), Buchlovice
19. Římskokatolická farnost Velehrad
– 100 000 Kč – obraz hlavního oltáře
Nanebevzetí Panny Marie v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje, Velehrad; – 40 000 Kč
– oltářní obraz Světci cisterciáckého
řádu v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad; – 20.000 Kč – soubor (8 ks) barokních soch baziliky Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje,
Velehrad
20. Římskokatolická farnost Komňa
– 50 000 Kč – kostel sv. Jakuba Většího, Komňa
21. Římskokatolická farnost Ostrožská
Lhota – 100 000 Kč – kostel sv. Jakuba, Ostrožská Lhota
22. Římskokatolická farnost Popovice
u Uherského Hradiště – 30 000 Kč
– kříž z roku 1918 u kostela, Popovice
u Uherského Hradiště
23. Římskokatolická farnost Boršice
u Buchlovic – 30 000 Kč – kostel
sv. Václava, Boršice u Buchlovic
24. Římskokatolická farnost Kunovice
– 100 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla, Kunovice u Uherského Hradiště;
– 30.000 Kč – oltářní obraz sv. Petra
a Pavla v kostele sv. Petra a Pavla,
Kunovice u Uherského Hradiště
25. Římskokatolická farnost – 100 000 Kč
– kostel sv. Stanislava, Pitín
26. Římskokatolická farnost Jalubí
– 100 000 Kč – zpovědnice v kostele
sv. Jana Křtitele, Jalubí
27. Římskokatolická farnost Uherský
Ostroh – 50.000 Kč – farní budova
č. p. 36, Uherský Ostroh
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28. Římskokatolická farnost Uherské
Hradiště – 180 000 Kč – kostel
sv. Františka Xaverského, Uherské
Hradiště
29. Římskokatolická farnost Huštěnovice
– 200 000 Kč – farní budova č. p. 175,
Huštěnovice
30. Římskokatolická farnost Mysločovice
– 80 000 Kč – kostel Nejsvětější Trojice, Mysločovice
31. Římskokatolická farnost Březnice
u Zlína – 50 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje, Březnice u Zlína – 50 000 Kč
– kaple Panny Marie Růžencové, Salaš u Zlína
32. Římskokatolická farnost Otrokovice –
80 000 Kč – kaple sv. Anny, Kvítkovice u Otrokovic
33. Římskokatolická farnost sv. Filipa
a Jakuba Zlín – 80.000 Kč – kostel
sv. Filipa a Jakuba, Zlín
34. Římskokatolická farnost Tlumačov
– 20 000 Kč – pískovcový kříž před
kostelem, Tlumačov; – 20 000 Kč
– obraz sv. Anny vyučující Pannu Marii z fary č. p. 62, Tlumačov
35. Římskokatolická farnost Halenkovice
– 30.000 Kč – socha Panny Marie s Ježíškem z kostela sv. Josefa, Halenkovice; – 50.000 Kč – obraz sv. Josefa
s Ježíškem z kostela sv. Josefa, Halenkovice
36. Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice – 80.000 Kč – kostel sv. Mikuláše, Zlín-Malenovice
37. Římskokatolická farnost Pohořelice
– 200 000 Kč – kostel sv. Jana Nepomuckého, Pohořelice
38. Římskokatolická farnost Ludslavice
– 20 000 Kč – kostel sv. Václava, Ludslavice
39. Římskokatolická farnost Velké Karlovice – 90 000 Kč – kostel Panny Marie
Sněžné, Velké Karlovice; – 50 000 Kč
– farní budova č. p. 274, Velké Karlovice
40. Římskokatolická farnost Lešná
– 30 000 Kč – kaple Vzkříšení Páně
u kostela archanděla Michaela, Lešná
41. Římskokatolická farnost Branky
– 50 000 Kč – kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Branky
42. Římskokatolická farnost Valašské
Klobouky – 150 000 Kč – kostel Panny Marie Královny, Lačnov
43. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – 200 000 Kč – kaple sv. Stanislava
v Arcibiskupském gymnáziu, Kroměříž
44. Římskokatolická farnost Polešovice
– 70 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla,
Polešovice
45. Římskokatolická farnost Bystřice pod
Hostýnem – 300 000 Kč – kostel
sv. Jiljí, Bystřice pod Hostýnem

AKTUALITY
46. Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov – 310 000 Kč – kostel sv. Jana
Křtitele, Nový Hrozenkov
47. Římskokatolická farnost Velký Ořechov – 310 000 Kč – kostel sv. Václava, Velký Ořechov
48. Římskokatolická farnost Slušovice
– 350 000 Kč – kostel Narození
sv. Jana Křtitele, Slušovice
49. Římskokatolická farnost Holešov
– 200 000 Kč – boční oltář Povýšení
sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, Holešov
50. Arcibiskupství olomoucké – 220 000 Kč
– Slovanský sál v areálu kláštera, Velehrad
51. Římskokatolická farnost Lidečko
– 350 000 Kč – kostel sv. Kateřiny, Lidečko
52. Římskokatolická farnost Napajedla
– 30 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje,
Napajedla; – 50 000 Kč – obrazy křížové cesty v kostele sv. Bartoloměje,
Napajedla
53. Římskokatolická farnost Starý Hrozenkov – 80 000 Kč – obraz sv. Cyrila
a Metoděje z kostela Narození Panny
Marie, Starý Hrozenkov; – 40 000 Kč
– obraz Narození Panny Marie z kostela Narození Panny Marie, Starý Hrozenkov; – 90 000 Kč – obraz Svatá
Rodina z kostela Narození Panny
Marie, Starý Hrozenkov
54. Římskokatolická farnost Štípa
– 200 000 Kč – klášterní budova, Mariánské nám. 56, Štípa; – 70 000 Kč
– socha sv. Pavla poustevníka a 2 ks
drapérie barokní zpovědnice kostela
Narození Panny Marie, Štípa
Dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a
městských památkových zón
1. Římskokatolick á farnost Kelč
– 400 000 Kč – kostel sv. Kateřiny
v Kelči
2. Římskokatolická farnost Panny Marie
Kroměříž – 688 041 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži
3. Římskokatolická farnost Holešov
– 123 501 Kč – kostel sv. Anny v Holešově
4. Římskokatolická farnost Napajedla
– 200.000 Kč – kostel sv. Bartoloměje
v Napajedlích
Z uvedeného výčtu dotačních položek vyplývá nezastupitelná úloha krajských úřadů, v tomto případě Zlínského kraje, při
opravách a údržbě kulturních památek.
Je jen na žadatelích a potencionálních příjemcích dotačních prostředků, zda nastoupený trend v této oblasti se bude dále rozvíjet.
Ing. Miroslav Hauerland

Myslivecká pouť
na Svatém Hostýně
Sobota 18. října
9.15 Lovecká hudba a signály – Trubači
OMS Přerov a hosté
10.00 Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 Svatohubertská mše svatá (celebruje olomoucký arcibiskup Jan
Graubner), hudba a zpěv od Petra
Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači OMS Přerov a komorní smíšený sbor COLLEGIUM
VOCALE
(aco)

Zemřel P. Jan Valenta
V Kněžském domově na Moravci zemřel
10. července 2008 ve věku nedožitých
59 let P. Jan Valenta.
Narodil se v Crhově (farnost Štíty) 25. prosince 1949. Kněžské svěcení přijal
v Olomouci 24. června 1978. Jako kaplan
působil ve farnosti Ostrava-Moravská Ostrava (1978–1983), pak byl administrátorem ve farnosti Hranice na Moravě (1983
–1985), potom ve farnosti Osek nad Bečvou (1985–1987). V letech 1987 až 1994
působil jako farář ve Valašském Meziříčí,
kde byl také dva roky děkanem (1993
–1994). V roce 1994 nastoupil jako farář
do Vracova, odkud v roce 1999 odešel jako
kaplan do Velké Bystřice. Závěr svého života prožíval v Kněžském domově na Moravci od 1. září 2007.
Poslední rozloučení s P. Janem Valentou se
konalo v jeho rodné farnosti ve Štítech 18.
července. Po mši svaté byl zesnulý pohřben
na místním hřbitově v Crhově.
Josef Pala
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K úmrtí autora Katedrály
Po uzávěrce letošního prázdninového
dvojčísla OLDINu jsme byli překvapeni
sdělením, že 13. června 2008 v Olomouci
náhle zemřel spisovatel Jan Žáček, autor dvanácti vydaných historických próz.
Ač rodák pardubický – narozen 31. ledna
1932 – často,
z v l á š t ě
v po sl ed ních
dvou desetiletích pobýval
v Olom ouci.
Svou tvorbu,
mnohdy zasazenou do doby baroka, třicetileté války a 19. století často aktualizoval
připomínkami současných problémů.
Na své přátele, nebo vzory, k nimž patřili
Jaroslav Durych, Jakub Deml, Timotheus
Vodička a olomoučtí dominikáni vzpomínal, a jejich klady i zápory popsal především ve dvou svých dílech: Planý most
(1997) a Klíče (2006), v obou jsou uvedeny i jeho vlastní životní osudy.
Pozoruhodné jsou jeho biograficky pojaté
prózy věnované sv. Janu Sarkandrovi
(A oddělil světlo od tmy, 1995), Jakubu
Demlovi (Demloviana, 1997), sv. Klementu Maria Hofbauerovi (Vyjdi na cesty a
k plotům, 2002) a královéhradeckému biskupovi Eduardu Janu Nep. Brynychovi
(Ecce sacerdos magnus, 2006). Nejrozsáhlejší prací o 392 stranách je jeho Katedrála, vydaná v roce 2001. V třídílné historické fresce se věnoval působení olomouckých arcibiskupů, počínaje Bedřichem
Fürstenbergem a konče Janem Graubnerem, tedy období let 1850 až 2000. Sám
vyznává, že „dílo je plodem jeho lásky
k arcidiecézi, v níž vyrůstal a s níž je svázán
pevnými pouty, třebaže ho život odvál
mimo její hranice“. Za uvedené historické
prózy obdržel loni na Velehradě Řád
sv. Cyrila a Metoděje.
Zádušní mši svatou v olomoucké katedrále sv. Václava 23. června sloužil arcibiskup
Mons. Jan Graubner spolu se svým pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdličkou.
Ten ve svém projevu zdůraznil velké zásluhy zesnulého o literární zpracování osudů
olomoucké arcidiecéze a mnoha kulturních osobností. Poslední dopis Jana Žáčka, adresovaný pomocnému biskupu královéhradeckému Mons. Josefu Kajnekovi
několik dní před smrtí, publikoval biskup
se svým dovětkem v Pardubickém deníku
z 20. června 2008. Tělo zesnulého je uloženo k dočasnému odpočinku na Ústředním
hřbitově v Olomouci, v hrobě dómského
farního úřadu.
Bohuslav Smejkal
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Jmenování liturgické
komise
Dne 1. 7. 2008 byli na tři roky znovu jmenováni členové liturgické komise a jejích
subkomisí. Složení je následující:
Liturgická komise
Předseda:
Mons. Jan Graubner, arcibiskup
Členové:
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup
Mons. Milán Kouba, generální vikář
Mons. Josef Šich, biskupský vikář
P. ThLic. Jan Kornek, Lic.SL
P. doc. Dr. František Kunetka, SDB, Th.D.
Subkomise pro sakrální umění
Předseda:
Ing. Josef Indra
Členové:
akademický malíř Jan Jemelka
P. doc. Dr. František Kunetka, SDB, Th.D.
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
Ing. arch. Antonín Škamrada
ak. malířka Miroslava Trizuljaková
Subkomise pro liturgickou hudbu
Předseda:
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup
Ing. Mgr. Jan Kupka
Mgr. František Macek
(aco)

Příprava na manželství
pro snoubence, kteří se
rozhodli uzavřít církevní
sňatek
Termíny: září – listopad, začátek 19. 9.
2008
Další termíny: 3. 10., 17. 10., 31. 10.,
14. 11., 28. 11., 29. 11. (závěrečné sobotní
setkání)
Kurz bude probíhat jedenkrát za 14 dní
(celkem 7 setkání) – vždy v pátek od 17.30
do 19.30 hod. v sále
arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2,
v Olomouci.
Témata:
Rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace a partnerský dialog, krize vztahu a řešení problémů, odpuštění, city a pozornosti,
sexualita a rodičovství, svátost manželství,
manželský slib.
Přihlášky zasílejte do 11. září na adresu:
Centrum pro rodinný život, Biskupské
nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250,
e-mail: zaboj@arcibol.cz
(aco)

AKTUALITY
Kurz pro varhaníky
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci otevírá sedmý ročník kurzu pro varhaníky. Zveme všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře
na varhany, zpěvu a vedení chrámového sboru. Kurz je dvouletý a vyučuje se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách,
dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra na varhany.
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc v sobotu v Olomouci v prostorách CARITAS–Vyšší odborné školy sociální, Křížkovského 6 v době od 9 do 16 hod.
V kurzu vyučují:
Mons. Josef Hrdlička, biskup – duchovní život varhaníka
MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír
Karel Martínek, Olomouc – individuální hra na varhany
Stanislav Haloda, Kroměříž – individuální hra na varhany
MgA. František Macek, Kroměříž – ředitel, individuální hra na varhany a improvizace
MgA. Filip Macek, Tupesy – hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru
P. Česlav Plachý, OP – hudební nauka (začátečníci)
RNDr. Jiří Mlčoch, CSc. – nauka o varhanách
PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv
Letošní rok je tematicky zaměřen na ordinária. Kurzovné je stanoveno 500 Kč na rok.
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2008. První konzultace proběhne v sobotu 18. října 2008.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2,
779 00 Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz
(aco)

Zemřel Jan Svoboda
Ve svém ostravském bytě zemřel náhle 14. července
2008 ve věku nedožitých 73 let Jan Svoboda, obětavý
kolportér našeho arcidiecézního zpravodaje, s jehož fotografiemi jsme se setkávali na stránkách OLDINu
a Listů svatohostýnských.
Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 24. července
v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě–
Přívoze. S bývalým politickým vězněm z období husákovské normalizace se přišla rozloučit více než stovka lidí.
Zádušní mši svatou sloužil P. Marek Jargus, farář
z Ostravy-Radvanic. Jménem Konfederace politických vězňů se se zesnulým rozloučil její ostravský předseda Ivo Žídek. Zdůraznil, že Jan Svoboda nikdy nezradil své křesťanské přesvědčení. Vysloužil si
nepřízeň bývalého totalitního režimu a také více než dvouletý pobyt za mřížemi. Jako velmi vzdělaný člověk odmítal komunistické učení o násilí a diktatuře moci a toužil po spravedlivějším společenském řádu v duchu křesťanských zásad. Nezůstával však pouze
u slov, účastnil se mnoha akcí, které podporovaly vše, co souviselo s rozvojem práva a
svobody. Velkou část svých příjmů věnoval nezištně na nákup příslušné literatury. Knihy
pak rozesílal na všechny strany. Byl to jakýsi druh jeho apoštolátu. Měl rád lidi a chtěl jim
sloužit. Zcela žil pro širokou „rodinu“, když sám svoji rodinu neměl.
Josef Pala

Zemřela sestra Tichomíra
Viktorýnová
V Kroměříži zemřela 30. června 2008 ve věku nedožitých 79 let řeholní sestra Tichomíra Viktorýnová
z Kongregace milosrdných sester sv. Kříže.
Pocházela z Bohuslavic nad Vláří, kde se narodila 22. listopadu 1929. Řeholní sliby složila 15. srpna 1950
v Kroměříži. Během svého života postupně sloužila v nemocnici v Uherském Hradišti, v domově důchodců v Lukově, v sesterském domově v Choryni, v provinčním domě
v Kroměříži a od roku 2002 na Svatém Hostýně, kde vykonávala domácí práce. Poslední čtyři měsíce prožila na
nemocničním oddělení provinčního domu v Kroměříži. Rozloučení se zesnulou sestrou
Tichomírou se konalo 3. července při mši svaté v kapli sester svatého Kříže v Kroměříži
a pak byla pohřbena na místním hřbitově.
Josef Pala
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Kronika vizovické farnosti
V posledních letech častěji tiskem vycházejí publikace věnované historii a současnosti
určitých obcí. V textu je zpravidla věnována také stručná kapitola dějinám kostela a farnosti. Větší informovanosti farníků a kněží, často se střídajících ve správě farnosti by prospělo obsáhlejší pojednání pojaté kronikářsky.
Příkladem pro farnosti olomoucké arcidiecéze či pro tamní schopné pisatele může být
letos vydaná publikace FARNOST VIZOVICE, kterou zpracoval a do tisku připravil
Josef Pala, zkušený autor několika publikací o moravských poutních místech.
V úvodních kapitolách pojednal autor o historii města a cisterciáckém klášteře, jehož
založení v roce 1261 je spojeno s první písemnou zprávou o Vizovicích. Podrobněji
je popsán dnešní chrám, postavený v letech
1793 až 1795 na místě starších sakrálních
staveb. Na stranách 16 až 49 je poté podán
podrobně, chronologicky výčet všech událostí ve farnosti od 19. až do začátku 21. století. Připojeny jsou seznamy kněží, vizovických rodáků od 15. století až do současnosti, a kněží i kaplanů zde působících.
Čtenáře upoutá nejen literární část, svěže
formulovaná, ale též sedm desítek fotografií, které text doplňují a oživují. Pořídila je
a nebo ze svých soukromých sbírek dodala desítka autorů.
Na své několikaleté působení ve Vizovicích rádi vzpomínají nynější arcibiskup Mons.
Jan Graubner i současný kancléř olomoucké arcibiskupské konzistoře kanovník P. Antonín Basler. Římskokatolickou farnost Vizovice spravuje od roku 2006 P. Jan Kutáč,
v 90. letech pracovník sekretariátu Arcibiskupství olomouckého. Na závěr svého úvodního slova k publikaci vyslovil přání, „aby při čtení kroniky vizovické farnosti se naše
srdce zahřála a povzbudila k dobrému“.
Bohuslav Smejkal

Bezejmenný chlapec
(Ukázka z knížky)
Všichni čtyři evangelisté zaznamenali
zprávu o zázračném nasycení. Jen Jan ale
neopomenul zmínit jeden zajímavý detail:
Když apoštolové marně řešili, jak a za kolik peněz by se daly nasytit tisícové zástupy, padla tam zmínka: „Je tu jeden chlapec,
ten má pět ječných chlebů a dvě ryby...“
(Jan 6,9). Z tohoto mála Ježíš dokázal nasytit všechny. Kdyby chtěl, mohl svůj zázrak rozmnožení chlebů vykonat i z ničeho. Ale Ježíš stál o lidskou spoluúčast.
O docela malý lidský vklad pro velkou Boží
věc. Jen nepatrný obětní dar z lidské strany pro velký zázrak nasycení všech.
Nevíme, jak se chlapec jmenoval ani kolik
měl roků. Asi to není podstatné. Ale Jan
jako očitý svědek výslovně zmiňuje chlapce, snad v dětském věku nebo na prahu
dospělosti. Něco nám o něm napoví už prostá skutečnost, že jako jediný si vzal s sebou jídlo, což byl jistě rozumný a prozíravý
čin. V davu dospělých bychom něco takového zrovna od malého chlapce asi nejméně čekali. Ale i to, že se vydal kamsi daleko
do opuštěné krajiny se zástupy naslouchat

Ježíšovým kázáním, spíše napovídá, že už
se chtěl dozvědět něco více, než co děti ve
svém věku vyžadují při poslechu pohádek
nebo pořadů pro děti. Touha naslouchat
Ježíšovi, to už svědčí o určité duchovní vybavenosti.
Náš bezejmenný chlapec měl plné právo se
najíst. On měl co jíst a s ostatními se nemusel dělit. Obzvláště v případě, že kolem
byly tisíce hladových, pro které by jeho porce neměla žádný význam. Mohl klidně říci,
co říkají mnohé děti nebo mládež, když se
nechtějí s nikým dělit: „Měl sis vzít něco s
sebou jako já.“ Ale tento hoch se dovedl
proti vší logice vzdát své dávky potravy a
vše dát Ježíšovi k dispozici. Ztratil tím
vlastní šanci, jak zahnat svůj hlad. Nemohl tušit, co se stane. Ale stalo se, co nikdo
nečekal. Díky tomuto obětnímu daru, tomuto “sebezapření” pomohl účinně připravit velký zázrak nasycení tisíců lidí. Dal
sice málo, ale zato dal všechno.
Co by se asi stalo, kdybychom dovedli Ježíšovi denně svěřovat také my to málo, co
jsme a co máme? Nesledovat jen svůj osobní a soukromý prospěch, ale dobro všech.
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Nová kniha biskupa
Josefa Hrdličky
Knihu Silná jako smrt je láska, jejímž autorem je světící biskup olomoucký Mons.
Josef Hrdlička vydalo v minulých dnech
Karmelitánské nakladatelství.
Biblické příběhy jsou pro naši orientaci
nesmírně důležité. Bůh vždy dokonale ví,
co sleduje svým Slovem, které má vždy co
říct každému, kdo sám zakouší, jakým darem je Boží povolání. O tomto pojednává
první kapitola.
Námětem druhé kapitoly je láska muže
a ženy a odpovědnost, která z tohoto vztahu vyplývá. Čím drahocennější je dar, tím
dokonaleji má být chráněn, rozvíjen a veden k naplnění. Zde nejde ani tak o hloubku citových milostných vztahů, jako o pohled na muže a ženu v Božím plánu a na
to, po jakých cestách je Bůh vede k naplnění daru lásky. Tyto dvojice jsou viděny a
hodnoceny v zorném úhlu Tvůrce a zároveň nejhlubšího zdroje života, kterým je
láska. Čtenáři se mají pokusit nad těmito
tématy zamyslet. V úvahách je kladen akcent na určitý nadčasový a autentický rys
vztahu muže a ženy, který je inspirující pro
všechny, kteří touží po lásce a hledají její
naplnění.
Třetí kapitola se věnuje různým druhům
zaměstnání lidí v Novém zákoně.
Text z obálky knihy: Většina z nás četla dojímavé příběhy zamilovaných dvojic, jako
jsou Romeo a Julie, Tristan a Isolda, Hamlet a Ofélie, Radúz a Mahulena. Jejich životní osudy jsou smyšlené, přesto tajemně
rezonují v srdci čtenářů. Oč více by nás měly
zaujmout biblické příběhy dvojic, které jsou
pravdivé a pro naši orientaci důležité.
Nejde v nich ani tak o hloubku citových vztahů, ale spíše o pohled na muže a ženu v Božím plánu a o cesty, po nichž je Bůh vede
k naplnění daru lásky.
Richard Vocel

Nabízet Ježíšovi různé, třeba jen nepatrné
„obětní dary“, které na první pohled neznamenají skoro nic, s prosbou, aby je rozmnožil, jak sám bude chtít.
To, co se tenkrát odehrálo na jedné velké
louce s několika tisíci shromážděných, vidíme dnes na celé planetě Zemi, kde tisíce
milionů lidí, převážně dětí, trpí nebo umírá hladem nebo jinými nespočetnými podobami lidské nouze. I na nás, syté, se vztahuje Ježíšova věta: „Vy jim dejte jíst“
(Mt 14,16). I dnes Pán čeká na to, čeho se
zřekneme pro druhé a co mu nabídneme
pro dnešní „globální“ tělo i duši lidí zahrnující zázrak nasycení.
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ProActivBand
Není to schola, není to známá hudební skupina. ProActivBand nikdo nezná jednoduše proto, že se jedná o unikátní mezinárodní hudební projekt, který doprovází
setkání ActIv8. Nikdy dřív, ani později vystupovat nebude.
Název ProActivBand vyjadřuje jednoduše
to, že je to band určený pro „ActIv8“, a také
obsahuje tu „proaktivní“, tedy živou, živelnou složku (dle slovníku cizích slov: „proaktivní“ = přístup, který je ofenzivní, včas
přebírá iniciativu, je zaměřen „dopředu“,
snaží se předvídat, co se stane, a předcházet událostem). „Chceme, aby z pódia vycházela radost, nadšení a zapálení pro
Krista skrze hudbu, kterou budeme hrát,“
uvádí vedoucí ProActivBandu Lukáš Matys.
Kdo nám to zpívá a hraje
Band je složen z 50 sboristů a 21 členů kapely, která má smyčcovou sekci (6 houslí,
cello), žesťovou „funky“ sekci (pozoun, alt
saxofon, trubka) a samozřejmě klasickou
bigbeatovou kapelu (bicí, basovka, kytary,
klávesy), jíž tvoří kluci ze slovenské skupiny eSPé + jeden z nejlepších katolických
klávesistů u nás Pavel Sotoniak z Ostravy
(člen skupiny Čtyři dohody a Credenc).
Sboristé jsou pak ze všech koutů Čech,
Moravy, Slezska i Slovenska. Vedoucí
za českou stranu je Lukáš Matys, za slovenskou stranu Julo Slovák. Český sbor
vede Jitka Mudrová, slovenskou část má na
starost Terka Slavkovská.
Společenství v jednom Duchu
To, že jsou zpěváci a hudebníci poskládaní
z různých míst, je symbol jakési rovnosti,
bratrství a společenství, které se tvoří jako
předobraz celého setkání, které je též o bratrství a společenství v jednom Duchu. Lukáš Matys k tomu dodává: „Není pro nás
primární udělat velikou show a naprosto
perfektně zahrát, ale mít Božího Ducha,
Ducha společenství, lásky a hlavně radosti. Chceme, aby nás to bavilo, aby to nebyla jen dřina nebo setkání kvalitních hudebníků, kteří bez nároku na honorář zahrají
a odjedou, ale abychom se setkali jako lidé,
aby nám spolu bylo dobře. Nejdůležitější je,
aby Bůh – Duch Svatý skrze nás přišel do
srdcí všech účastníků i nás samých.“
Slyšte, slyšte
Repertoárem ProActivBandu jsou české a
slovenské křesťanské písničky worshipového charakteru. Hudebním stylem tělesa je
pop-rock s prvky funky a jazzu. „Křesťanská mládežnická hudba prodělala určitý
posun. Například při Celostátním setkání
mládeže v roce 2002 měla spíš folkový charakter. Dnes by něco takového samo o sobě
už neobstálo,“ upřesňuje vedoucí sboru
Lukáš.

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Klíčový faktor
Největší oporou ProActivBandu je modlitba. „Je super, když můžeme zažívat, že to
fakt funguje, že Bůh slyší a koná, že je živým milujícím Bohem. To, jak se to všechno dalo dohromady po velkých nejistotách,
těžkostech, komplikacích, změnách a stresu... Bylo sestaveno Božím vedením a z velké Boží milosti,“ vysvětluje Lukáš a dodává: „Pokud tento smělý, odvážný a zatím
unikátní projekt uspěje, bude to jen díky
Bohu a jeho požehnání. Bude to takový
malý, nebo spíš velký zázrak. Prostě hlavní
chvála tady, a to zcela reálně a upřímně,
patří Ježíši.“
Aneta Hrabovská

Přípravný tým
Od neděle 13. července se na Velehrad postupně začali sjíždět členové organizačního týmu, kteří nyní pomáhají s přípravou
setkání ActIv8. Dobrovolníci jsou ze všech
koutů České republiky i Slovenska a
v konečném počtu se jich sešlo přibližně
pět set.
Cílem přípravného týdne je v prvé řadě připravit zázemí pro mladé, kteří na Velehrad
putují, a organizačně zajistit průběh setkání. Důležitou součástí příprav je také duchovní obnova dobrovolníků. Na každý
den bylo vybráno tzv. „slovo na den“ a
k němu pak byla směřována i ranní promluva některého z vedoucích přípravných
skupin. „Díky slovu na den prožívám tu
práci i setkání s ostatními z přípraváku

úplně jinak. Dneska jsme třeba slyšeli
o tom, že v každém člověku, kterého potkáme, máme hledat Krista. Takže, i když je
nás takový dav a vlastně se všichni ani nemůžeme znát, je úžasné potkat nějakého
pořadatele nebo technika a jen tak si s ním
pokecat. Je poznat, že všichni makáme na
jednom díle,“ líčila své dojmy členka přípravného týmu.
Přípravným týmem se rozumí 18 skupin
různého druhu – ať už jde o práci manuální, praktickou, estetickou, informační
nebo organizační. Ubytovatelé poskytují
první nezbytné informace o registraci a
bydlení a vybavují účastníky setkání balíčkem poutníka. Skupina propagace se stará o výrobu šipek, plakátů a informačních
tabulí a zdobí scénu hlavního pódia u baziliky. Režijní skupinka, jejíž součástí jsou
moderátoři, baviči i tanečníci, pilně pracuje na scénáři a zkouší scénky na hlavní program. Technici připravují připojení výpočetní techniky a elektronického příslušenství do sítě a zapojení rozvodů na E–ON.
Na soustředění v Kroměříži pracuje na
svém hudebním programu formace ProActivBand, 70členná skupina sestavená
speciálně pro setkání ActIv8.
Mladí se v přípravném týmu angažují zcela dobrovolně a bez nároku na finanční
odměnu. V kompletní sestavě se celý organizační tým sešel ve středu 16. července na
mši svaté ve skanzenu obce Modrá u Velehradu.
Aneta Hrabovská

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Víkend s duchovním programem pro osamělé matky
Termín a místo konání: 10. až 12. 10. 2008, exerciční dům Český Těšín
Víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějšího důvodu vychovávají své děti samy.
Program víkendu je určen pouze pro maminky. Víkend povede P. Antonín Krasucki, OP.
Čas bude rozdělen mezi zamyšlení nad Písmem, možnost soukromého rozhovoru s knězem, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitost ke svátosti smíření.
Cena pobytu je 600 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování a strava.
O přihlášku a bližší informace o setkání si napište na adresu: Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250–3, e-mail: reznickm@arcibol.cz
Prosíme o předání informace těm, pro které mohou být přínosem.

Setkání osamělých a rozvedených rodičů
Termín a místo: sobota 8. 11. 2008 od 10 do 14 hod. – budova arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. Na programu bude přednáška P. Damiána Němce, OP, na téma:
Jak se rozvodem mění naše postavení v církvi a možnost konzultace s přítomnými odborníky. Po předchozí telefonické domluvě lze zajistit souběžný program pro děti. Setkání je
také určeno ovdovělým a svobodným rodičům. Pořádá Centrum pro rodinný život
v Olomouci, tel.: 587 405 250–3, e-mail: reznickm@arcibol.cz
Prosíme, předejte pozvání na setkání lidem, o kterých víte, že se jich téma dotýká.
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9. 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
S vatého,“ ted y slov y J ežíšov ým i
z Mt 28,19. I následující pozdrav naleznete na začátku každého z Pavlových listů,
odpověď na něj pak např. v 2 Tim 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 ho 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 Písma 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.
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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…
Závěrem
V Karmelitánském nakladatelství vyšla
kniha Scotta Hahna Hostina Beránkova,
která podrob něji 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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Duchovní obnova pro katechety
V polovičce prázdnin jsme se s několika
katechety setkali na duchovní obnově na
Velehradě. Touto obnovou nás provázel
P. Josef Havelka, který nás svými přednáškami o postavách Starého zákona uváděl
do meditací o křesťanském životě.
Izrael byl malý národ uprostřed velkých
pohanských národů. Izrael, stejně jako
Evropa nebo naše země, prožíval léta, kdy
cítil, že je Hospodin s ním, a léta, kdy
spousta Izraelitů odpadla od Boha a klaněla se pohanským bůžkům. Byly to doby, kdy
Izraelité neviděli pravého Boha. Bůh svůj
národ nikdy neopustil, ale ujímal se ho a
posílal k Izraelitům své proroky. Také dnes
mnoho lidí naší země a mnoho lidí Evropy
není schopno vidět jediného pravého
Boha.
Co způsobuje tuto slepotu? Je to hřích.
Pouze čisté srdce dokáže vidět Boha. Hřích
však tento pohled zatemňuje a křiví. Satan
je otec lži a kdo žije v hříchu, nedokáže už
rozpoznat zlo dobro od zla. Žádné zlo ale
není tak velké, aby dobro nebylo ještě větší
a žádný hřích není tak velký, že by jej Boží
láska nemohla odpustit. Poslání nás křesťanů spočívá v tom, že budeme žít svatě,
abychom tak posvěcovali své okolí a bojovali prosti zlu ve světě. Svatost života, modlitba a oběti, to jsou Boží zbraně, které jsou
daleko mocnější než zbraně lidské. Svatost

modliteb je pro nás časem růstu. Modlitba
však neznamená pouze Boha o něco prosit, modlitba není ani smršť chval a díků.
Vždy, když se modlíme, měli bychom nechat Ducha Svatého, ať vstoupí do našich
modliteb; ať už jsou to modlitby naučené
(Otče náš, růženec), nebo modlitby vlastními slovy. Když chce člověk opravdově
sloužit Bohu, a to by měl každý křesťan, je
velmi důležité, abychom rozlišovali své plány a Boží plány. Křesťanský život nemá být
realizací našich plánů, ale Božích. Nikdy
to nemůže být po našem, podle našich
představ, protože je to podle představ Božích. Někdy nás Bůh povolává k náročným
úkolům, na které si myslíme, že nestačíme.
Ale věřme tomu, že on ví, co dělá. Bůh ví,

koho povolává a proč. On to jen tak nezkouší, jestli to vyjde. Nikomu nedává úkoly nad jeho síly. Když člověk přijme toto své
poslání (může to být poslání velkého kazatele, může to být poslání matky postiženého dítěte), Bůh se o něj vždy postará, vždy
mu zajistí vše, co bude potřebovat. Někdy
se v našem životě dějí věci, kterým nerozumíme, většinou jsou to situace od Boha,
kterými nás připravuje na to, co má přijít
zítra nebo za několik let. Nejdůležitější při
všem, co děláme, je, mít rád Ježíše. Stejně
jako se ježíš třikrát ptal Petra, jestli ho miluje, ptá se dnes i nás.
Tato duchovní obnova nás velmi obohatila
a doufám, že některá z těchto vybraných
myšlenek povzbudí nebo inspiruje také vás
na cestě do nebeského království.
Martina Orlovská

Rok apoštola Pavla WEB diecéze brněnské
Brněnské biskupství si vytvořilo pro Rok svatého Pavla speciální internetovou stránku: www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla
Na ní můžete najít životopis sv. Pavla, aktuality z Vatikánu, aj. Je zde i zvláštní kolonka
pro děti, ve které si děti mohou vymalovat obrázek nebo zahrát pexeso. Toto pexeso máme
k dispozici i v klasické tištěné podobě na našem centru v Olomouci. Pokud budete mít o
něj zájem, můžete si je u nás objednat. Můžete si také objednávat pexeso seskládané
z postav SZ, které děti v minulém školním roce sbíraly a které je v elektronické podobě
umístěno na našich internetových stránkách (www.ado.cz/katechete). A také na těchto
našich stránkách najdete speciální rubriku věnovanou apoštolu Pavlovi.
Martina Orlovská

života se nedobývá dobrými skutky a velkými zápasy s pokušením, ale svatost se
přijímá. Přijímá ji ten, kdo přijme Krista za
svého Pána. Modlitba je jeden z pilířů křesťanského života. Ze zbožné a vytrvalé modlitby se rodí dobré věci, noví lidé, ať už jsou
to malé děti jako u Zachariáše a Alžběty,
nebo dospělí jako byl sv. Augustin, který se
obrátil v dospělosti po mnoha letech modliteb své matky sv. Moniky. Oba tyto muže
zrozené z modliteb Bůh povolal k velkým
činům. Stává se, že však Bůh někdy naše
dobré a spravedlivé prosby nevyslýchá.
Není to však proto, že by potřeboval, abychom jej neustále přemlouvali a přesvědčovali. Je to kvůli nám, protože tento čas
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CENTRUM PRO KATECHEZI
Metodický den pro
vyučující náboženství
Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s Centrem pro katechezi ostravsko-opavské diecéze chce nabídnout kněžím, katechetkám, katechetům, vyučujícím náboženství a všem zájemcům metodický seminář k materiálům
pro výuku náboženské výchovy v 7. ročníku ZŠ nebo ve spojených ročnících 2. stupně ZŠ.
Materiál patří do systému pomůcek, které
systematicky vydává katechetické centrum
ostravsko–opavské diecéze už několik let
a které odpovídají schváleným „Osnovám
k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy“ z roku 2004.
Metodika na rozdíl od materiálů pro 1. stupeň ZŠ obsahuje také pracovní listy, které
najdete za každým tématem společně
s barevnými obrázky, fotografiemi nebo
přehledy. Pokud se vyučující rozhodne, že
je použije, může si přílohy pro vlastní potřebu kopírovat. Najdete zde oproti materiálům pro vyučování náboženství pro
1. stupeň ZŠ mnohem více námětů, abyste si mohli vybrat, co bude vám i vaší skupině vyhovovat.
Pokud budete mít zájem blíže se s těmito
materiály seznámit, jste zváni na sobotu
20. září od 9 do 15 hod. do Olomouce do
budovy Stojanovy koleje, Mariánská 9 (ulice vedoucí z Biskupského náměstí) na metodický den k materiálům pro výuku náboženské výchovy v 7. ročníku ZŠ nebo ve
spojených ročnících 2. stupně ZŠ.
V semináři se teoreticky a prakticky podíváme, jak systematicky vyučovat v 7. ročníku podle “Osnov k výuce náboženské
výchovy římskokatolické církve v 1. – 9.
ročníku základní školy”. Poradíme, jak vše
využít, když učíte ve věkově smíšených skupinách. Připomeneme si učitelské dovednosti a formy práce vhodné pro starší děti.
Nabídneme vám související témata, která
se dají využít také jako samostatné vstupy
do škol. Doporučujeme, pokud již pracujete s metodikou pro 7. ročník, vezměte si
ji s sebou, abyste mohli sledovat text a dělat si aktuální poznámky. Pokud ji nemáte,
můžete si ji zakoupit na místě. Seminář
bude probíhat pod vedením Evy Muroňové a Jarmily Plačkové z Centra pro katechezi ostravsko-opavské diecéze.
Přihlášky zasílejte do 12. září e–mailem či
poštou na katechetické centrum v Olomouci.
Martina Orlovská
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Hrdinové Nového zákona
Začíná nám nový školní rok a s ním také velká biblická SMS soutěž nazvaná Hrdinové
NZ. Tato soutěž se skládá z deseti kol, z nichž každé má své losování a výherce. Soutěžící
musí v každém kole správně odpovědět na 12 otázek, které se vztahují k postavám ze sešitku Biblické postavy NZ, do něhož děti sbírají a nalepují samolepky těchto postav. Soutěžit však mohou i ti, kteří tento sešitek doma nemají. Jedno kolo trvá jeden měsíc, uzávěrka odpovědí je vždy poslední den toho měsíce. Losování výherců bude probíhat začátkem následujícího měsíce a bude vysíláno na TV Noe. Výhercům budeme vždy volat na to
telefonní číslo, z něhož nám poslali svou SMS, proto soutěžící prosíme, aby začátkem
měsíce byli u svých mobilních telefonů, protože v případě že se jim nedovoláme, cena
propadne a bude losován další výherce. Otázky na daný měsíc najdete v příslušném čísle
OL DINu neb o časopisu Nezb ed a a na stránkách katechetického centra:
www.ado.cz/katechete
Své odpovědi posílejte na číslo 736 315 315 ve tvaru SOUTEZNZ: a po dvojtečce bez
mezery následují písmenka správných odpovědí (vzor: SOUTEZNZ:aabccbbabcbc).
Z jednoho mobilního telefonu můžete poslat pouze jednu zprávu. Přejeme vám hodně
zdaru a radost ze soutěžení!
Martina Orlovská
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Charita ČR se zapojila do pomoci při povodních na východním Slovensku
Východní Slovensko postihly 23. července ničivé povodně. Po vydatných deštích
se rozvodnily řeky a desítky vesnic zůstaly
bez elektrického proudu. Ochromena byla
i doprava, na některých řekách proud strhl mosty a několik obcí zůstalo bez spojení
s okolním světem. Mnoho obyvatel Prešovského a Košického kraje přišlo o
střechu nad hlavou, voda odplavila ploty a
zdevastovala zahrady. V okrese Bardejov
se utopili dva lidé.
Slovenská katolícka charita se okamžitě
zapojila do pomoci obětem záplav. Své
služby začaly obyvatelům poskytovat charitativně sociální centra a farní Charity
v košické, spišské a prešovské diecézi. Proběhla také obhlídka situace a zjišťování
rozsahu škod v terénu.
Slovenská katolícka charita již 25. července také vyhlásila vlastní finanční sbírku, do
níž se zapojila Arcidiecézna charita Košice, Diecézna charita Spišská Nová Ves a
Gréckokatolícka diecézna charita. Finanční sbírku na pomoc Slovensku vyhlásila i
Charita ČR. Číslo sbírkového účtu je
22770022/0800 u České spořitelny,
VS 163 (Slovensko). Výtěžek sbírky je určen zejména na přímou pomoc, kterou
v místě poskytuje partnerská Slovenská
katolícka charita. Ta za peníze sbírky nakoupí zejména prostředky na dezin-

fekci, nářadí a pokrývky. I v další fázi se
soustředí na dodávku pitné vody, trvanlivých potravin, zabezpečení provizorního
přístřeší a nářadí a materiálu, na zapůjčování vysoušečů místností a na odstraňování následků povodní.
Charita ČR zapůjčila na Slovensko vysoušeče, které se osvědčily zejména při povodních v roce 2002 a 2006. Diecézní charita
Litoměřice přivezla své partnerské DCH
Košice do oblasti 20 vysoušečů, další, které zapůjčily ostatní diecézní charity, odvezla do Košic Arcidiecézní charita Olomouc.
Ve středu 30. července předal tým ACHO
70 vysoušečů zástupcům ACH Košice a ti
je rozdělili mezi rodiny postižené povodněmi, především v okresech Stará Lubovňa,
Bardejov a Košice (Prešovský a Košický samosprávny kraj).
Vysoušeče pro tuto zásilku poskytla Maltézská pomoc (15 ks), Arcidiecézní charita Olomouc (30 ks), Diecézní charita Brno
(20 ks) a Diecézní charita ostravsko-opavská (5 ks).
Vysoušeče (20 ks) má připraveny rovněž
Diecézní charita České Budějovice, zatím
však zůstávají v záloze pro případnou druhou vlnu pomoci na Slovensko.
„Děkujeme za přístroje, které distribuujeme do postižených obcí,“ napsala 4. srpna
koordinátorka pomoci Monika Murová

z ACH Košice. Podle jejích informací si je
zatím převzali zástupci obce Svinia u Prešova, dalších 10 kusů odevzdal ředitel ACH
Cyril Korpesio poslankyním obce Čirč v okrese Stará Lubovňa, která byla nejvíce postižená povodněmi a kde byly i dvě
oběti na životech.
Jak dále oznámila Monika Murová, základní potřeby obyvatel v postižené oblasti
(pitná voda, potraviny, ošacení) jsou zabezpečeny. Pomoc je koordinována s krizovými štáby, v případě další potřeby materiální pomoci bude ACH Košice českou
stranu informovat.
Ivana Jeništová

Uherskobrodský děkan P. František Král
požehnal nové charitní auto.

Ukončení školního roku na VOŠs Caritas
V uplynulém školním roce 2007/2008 nabízela CARITAS–VOŠs studium dvou
oborů. Obor Charitativní a sociální práce, který je určen zájemcům o sociální práci
zejména v oblasti sociálních služeb. Studium má denní i dálkovou formu. Denní formu zakončilo absolutoriem celkem 23 studentů.
V září 2003 bylo zahájeno denní studium menšinami, kvalifikovanou pomoc migoboru Sociální a humanitární práce, který rantům či imigrantům a profesionální půnení vyučován nikde jinde v České repub- sobení v rámci humanitární pomoci. Denlice. Zaměřuje se na problematiku práce s ní formu studia tohoto oboru ukončilo ve
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dnech 16. a 17. června absolutoriem celkem sedm studentek.
Absolventi převzali diplomy z rukou arcibiskupa Jana Graubnera na slavnosti
v Arcibiskupském paláci dne 24. června.
Slavnostního předání se zúčastnili také zástupci Arcidiecézní charity Olomouc
– Mons. Josef Šich a zástupce ředitele
Mgr. Jan Tomiga.
Ivana Jeništová

HLASY A OHLASY
Poprvé v historii navštívil zlínskou farnost italský kardinál
Takřka v předvečer oslav Dne slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje se ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně konala slavnostní bohoslužba, která byla naprosto výjimečná pro naši farnost. Večerní
mši svatou ve čtvrtek 3. července v našem

kostele slavili biskupové Čech, Moravy a
Slezska. Hlavním celebrantem a kazatelem
byl kardinál Giovanni Coppa, první apoštolský nuncius v bývalém Československu
(a později také v České republice) po období komunismu, který přijal pozvání České
biskupské konference.
Naše město (naše farnost sv. Filipa a Jakuba) nebyla vybrána náhodně. V loňském
roce na začátku května při valné hromadě
Matice svatohostýnské přišel její předseda
Mgr. Aleš Dufek (náš farník) s návrhem
vytvoření nové poutní cesty, která by spojovala dvě nejvýznamnější moravská poutní místa – Velehrad a Svatý Hostýn. Jeho
iniciativu podpořil olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner, který je také protektorem Matice svatohostýnské. Začala první jednání představitelů Matice svatohostýnské a Matice Velehradské se starosty
obcí a duchovními správci farností, přes
jejichž území poutní cesta bude procházet.
Na Velehradě se ujal iniciativy předseda
Matice Velehradské P. Jan Peňáz, který je
známý široké veřejnosti jako “evropský
poutník”. Při posledním jednání na Arcibiskupství olomouckém Mgr. Dufek navrhl, aby v našem městě, které půlí novou
poutní cestu na dvě části, byla sloužena
mše svatá, která by zahájila novou poutní
tradici. Otec arcibiskup řekl, že pozve bývalého apoštolského nuncia, který byl nedávno jmenován kardinálem. A mezitím se
chystaly panely pětadvaceti poutních za-

stavení a také turisticko-poutní průvodce.
Z celkového počtu devatenácti biskupů
jich přijelo do Zlína čtrnáct. Spolu
s biskupy jsme viděli u oltáře také P. Michaela Josefa Pojezdného, OPraem., strahovského opata v Praze, který zasedal

OLDIN
15
9 / 2008
s biskupy z funkce předsedy Konference
vyšších představených mužských řeholí
v České republice. Spolu s biskupy celebrovalo dalších dvacet kněží, většinou
z blízkého okolí našeho města.
Z kardinálových slov bylo cítit, že miluje
Církev i naši vlast.
„Setkání s vámi bylo vždy srdečné a bylo
vidět, že nás máte rád,“ těmito slovy přivítal na začátku mše svaté Mgr. Petr Mach,
člen pastorační rady farnosti, kardinála
Coppu a zaplněným kostelem se nesl bouřlivý potlesk jako projev vřelého přivítání.
Stejného přijetí se dostalo biskupům a také
poutníkům přicházejícím ze Svatého Hostýna na Velehrad.
Sedm let po ukončení své mise v České republice sloužil kardinál Coppa znovu mši
svatou v češtině. A byla to čeština pěkná,
ač homilii četl, bylo jasně vidět, o čem mluví. Zaměřil se na odkaz sv. Tomáše, jehož
svátek se ten den slavil. Právě díky pochybnostem Tomáše se dovídáme něco více o
ranách na Ježíšově těle, „dotýkáme se nekonečné lásky, kterou nás Ježíš miloval do
krajnosti.“ Tomášův příběh je dokladem
milosrdenství a odpuštění.
Pavel Skála
Zlín

Literární večer ve Vizovicích
Farnost Vizovice spolu s Domem kultury ve Vizovicích uspořádaly 19. června prezentaci
nové publikace Farnost Vizovice za účasti jejího autora PhDr. Josefa Paly, publicisty, redaktora náboženské literatury a kronikáře. Pozváni byli také kněží, kteří ve Vizovicích
působili. Této prezentační besedy se však zúčastnili pouze dva: P. Jan Kutáč a P. Arnošt
Červinka. Jinak jsme se sešli v
hojném počtu – 100 lidí. Byli
přítomni i křesťané evangelického vyznání. Mezi hosty byla
ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
MUDr. Zdislava Tělupilová,
starostka Vizovic paní Hanáková a naše katechetky. Literární večer uváděl bývalý vizovický starosta Vít Sušila.
P. Arnošt Červinka zdůraznil,
že psát kroniky a události v minulých dobách a uchovávat je
bylo velké riziko. Proto mnoho
zajímavostí nebylo nikde zaznamenáno, nebo bylo zabaveno bývalou komunistickou Státní bezpečností. Autor publikace hovořil o svých literárních začátcích, o tom, jak těžké a mnohdy nebezpečné bylo
psaní v totalitní době, kdy redakce vesměs odmítaly články s náboženskou tématikou.
Bůh nesl naši farnost i město „na orlích křídlech“ po celá staletí a jistě to chce dělat i nyní.
Hodně však bude záležet i na nás... uvedl pan farář Jan Kutáč v úvodním slově nové publikace. Poděkoval všem, kteří nabídli různé fotografie a vzpomínky k sepsání publikace,
která bude sloužit nám i těm, kteří přijdou po nás...
O přítomné hosty bylo dobře postaráno. Napečené koláče a ostatní pečivo, káva, víno a
ostatní pití – toho všeho bylo dostatek. Do připravené knihy hostů se zapisovali účastníci
večera. Na stole ležely hromádky nové knížky, kterou si lidé kupovali a autor jim je podepisoval.
František Chromčák
Bratřejov
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ZÁŘÍ 2008
1. 9. pondělí
8.00 hod. • Uherský Brod – zahájení školního roku
v církevní základní škole • biskup Josef
8.00 hod. • Veselí nad Moravou – zahájení školního roku
v církevní základní škole • arcibiskup Jan
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení
studijního roku denního studia na Caritas–VOŠs
• Mons. Josef Šich
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – zahájení školního
roku v Arcibiskupském gymnáziu • Mons. Vojtěch Šíma
3. 9. středa
11.30 hod. • Uherské Hradiště – návštěva a otevření
nového charitního zařízení – prodejna chráněné dílny
• arcibiskup Jan
5. 9. pátek
17.00 hod. • Vyškov – žehnání nové orlovny • arcibiskup
Jan
6. 9. sobota
9.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá – dožínky
Olomouckého kraje • biskup Josef
10.00 hod. • Velehrad – děkovná mše svatá sester
cyrilometodějských • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Napajedla – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Valašská Bystřice – biřmování • biskup Josef
7. 9. neděle
9.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá na poděkování
za opravu chrámu a biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Stařechovice – patrocinium kostela • biskup
Josef
14.00 hod. • Bílovice–Lutotín – žehnání obrazu Panny
Marie Bolestné • biskup Josef
7. 9. neděle až 8. 9. pondělí
Špindlerův Mlýn • zasedání misijní rady • arcibiskup Jan
11. 9. čtvrtek
10.00 hod. • Brno – biskupství – jednání liturgické komise
České biskupské konference • biskup Josef
12. 9. pátek
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá
k zahájení dálkového studia na Caritas–VOŠs • biskup
Josef
13.9. sobota
10.00 hod. • Hruška – 930 let obce – žehnání obecních
symbolu a hasičského praporu a průvod na hřbitov
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Nedašov – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kroměříž, Holešov) • arcibiskup Jan

14. 9. neděle
9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice
svatohostýnské • biskup Josef
10.00 hod. • Brno – kapucíni – patrocinium kostela
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ve výroční den
smrti arcibiskupa Františka Vaňáka • Mons. Vojtěch
Šíma
15. 9. pondělí
10.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá pro konferenci
katechetů • arcibiskup Jan
14.30 hod. • Uherský Brod – konference kněží děkanátu
Uherský Brod • arcibiskup Jan
16. 9. úterý
9.30 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České
biskupské konference • arcibiskup Jan
20. 9. sobota
10.00 hod. • Rožnov pod Radhoštěm • biřmování • biskup
Josef
10.00 hod. • Vacenovice – biřmování • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Prostějov, Vyškov) • arcibiskup Jan
21. 9. neděle
9.00 hod. • Štíty – biřmování • biskup Josef
9.30 hod. • Kojetín – biřmování • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
• biskup Josef
22. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení
akademického roku denního studia na Cyrilometodějské teologické fakultě • arcibiskup Jan
27. 9. sobota
10.00 hod. • Stará Boleslav – národní svatováclavská pouť
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Nedakonice – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Dolní Němčí – biřmování • biskup Josef
28. 9. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava a
žehnání nových zvonů • arcibiskup Jan a biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan a biskup Josef
29. 9. pondělí
18.00 hod. • Velehrad – výročí úmrtí arcibiskupa Antonína
Cyrila Stojana • biskup Josef
18.30 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – zahájení
akademického roku 2008/2009 • arcibiskup Jan
30. 9. úterý až 3. 10. pátek
Budapešť (Maďarsko) – zasedání Rady evropských
biskupských konferencí (CCEE) • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 21. 8. 2008
Změna programu vyhrazena

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