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PASTÝŘSKÝ LIST NAŠICH BISKUPŮ

Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v naší společnosti,
a zvláště ve sdělovacích prostředcích,
mnoho mluví o etických otázkách, které se
týkají lidského života. Vydávají se a připravují zákony, které závažným způsobem
ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina
z nich je sice dostupná i v češtině, avšak seznamuje se s nimi jen omezený okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme
s jejich obsahem velmi stručně seznámit co
nejširší okruh věřících.
Lidský život je posvátný Boží dar. Jen Bůh
je pánem života od jeho počátku až k jeho
konci. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou
lidskou bytost. Vzpomeňte na biblickou
událost, kdy Kain zabil Ábela. Bůh říká
Kainovi: Prolitá krev tvého bratra křičí ke
mně. Budeš proklet a vyvržen ze země.
Takovou kletbu přivolává každý vrah. Kdo
chce žít, musí přát život i druhému. Jedinou výjimkou může být oprávněná sebe
obrana. Jen kdo brání svůj život, není vinen
vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu.
To se ovšem týká i nenarozených dětí, protože lidský život musí být chráněn již od
okamžiku početí. Potrat není jen věcí matky a jejího práva na své tělo. Nenarozené
dítě není její tělo. Nikdo nemá právo je zabít. Přímý potrat, ať už chtěný jako cíl nebo
jako prostředek, odporuje mravnímu zákonu. Už v nejstarších křesťanských dokumentech prvních staletí čteme: Nezabiješ
zárodek potratem a nenecháš uhynout novorozeně. Církev chápe ochranu bezbranných nenarozených dětí tak vážně, že každého, kdo úmyslně provedl nebo nechal si
provést potrat, považuje za vyloučeného ze
společenství církve. Takový člověk nemůže přistupovat ke svátostem, dokud nelituje
svého skutku a nedosáhne zrušení trestu.
Je nezbytné, aby lékaři i ostatní zdravotničtí pracovníci měli možnost odmítnout
účast na umělém potratu či jiném úkonu,
který by byl v rozporu s jejich svědomím,
a to bez rizika diskriminace nebo postihu
příslušného zdravotnického zařízení.
Moderní medicína dosáhla velkého pokroku, z něhož máme všichni užitek. Avšak ne
vše, co je lékařsky možné, je taky dobré
a dovolené. Například vyšetření, kterým se
má rozpoznat případná nemoc dítěte ještě
před porodem, je dovolené. Má však směřovat k léčení, nikoli k potratu, a to ani,
kdyby se ukázala pravděpodobnost, že se
narodí postižené dítě. Diagnóza se nesmí
rovnat rozsudku smrti.
Léčení neplodnosti je samozřejmě dovolené, nejsou však přípustné technické postupy, při kterých se má dosáhnout oplodnění
jiným způsobem, než pohlavním spojením
muže a ženy. Navíc nelze pominout, že se
při asistované reprodukci obyčejně

získává více embryí, z nichž se většina později ničí nebo používá jako biologický materiál. Souhlasit nelze ani s „dárcovstvím“
zárodečných buněk. Člověk má právo se
narodit jako plod lásky.
V různých anketách se hlasuje, jestli jsou
lidé pro eutanazii. Při tom se poukazuje na
utrpení nevyléčitelně nemocných, jako by
eutanazie byla záležitostí soucitu a milosrdenství. Většina odpovědí v anketách vychází z neznalosti faktů. Oč ve skutečnosti
jde? Je třeba dobře rozlišovat. Nikdy není
dovoleno přímé zabití nemocného, i kdyby trpěl smrtelnou chorobou, a s aktivním
ukončením života souhlasil nebo je i vyžadoval. Pacient ovšem může odmítnout
příliš zatěžující léčbu, která nepřinese výraznou změnu. Podobně ani lékař není povinen prodlužovat proces umírání, který již
započal. Upuštění od neúčinné léčby
ovšem není eutanazií, ale projevem uznání konečnosti lidského pozemského života. Nikdy se však nesmí zanedbat péče
o nemocné, včetně výživy a tekutin. Snaha
řešit utrpení nemocných smrtí je projevem
zločinné arogance. Paliativní medicína
dnes dovede zbavit nemocné bolestí.
Finanční náročnost léčby není oprávněným důvodem odpírání účinné péče.
Jedním ze závažných důsledků uzákonění
eutanazie by mohl být sociální tlak na nemocné, aby se umoudřili, odešli a nezatěžovali společnost.
Eutanazie není novinkou. Tuto zrůdnost
využíval už Hitler, který svým nařízením
umožnil vraždit ve velkém lidi postižené,
ale i nepohodlné a politické odpůrce.
Vypadá to, že dnešní propagátoři mají příliš krátkou paměť. Je to nebezpečná hra
s ohněm. Avšak i když zákon něco připouští, ještě to neznamená, že je to také mravně
dovolené. Nad lidským zákonem stojí lidské svědomí a Boží zákon.
Právě před 40 lety vydal papež Pavel VI.
encykliku Humanae vitae, ve které varoval
před odtržením sexuálního života od plození dětí, před umělou antikoncepcí i před
nezodpovědným sexem mimo manželství.

Odkaz papeže je stále aktuální. Chceme-li
mít jako národ naději na budoucnost, musíme přijímat více děti a žít pro ně.
Evropská společnost vymírá a zadlužuje
budoucí generace. Je možné, že děti, které
lásku svých rodičů dostatečně nepoznají,
nebudou ochotny se starat o staré a nemocné rodiče. Snadno budou souhlasit s odstraněním těch, kteří již nejsou pro společnost přínosem a zatěžují ekonomiku
nákladnou péčí. Kdysi se vtipně říkalo, že
domov důchodců je pomstou za jesle.
Podobně by se snad dalo říci, že eutanazie
je pomstou za potraty.
Drazí bratři a sestry,
zabývali jsme se vážnými otázkami, které
jsou pro nás zvláštní příležitostí uvědomit
si, jak velikým darem je pro nás svoboda,
ke které nás osvobodil Kristus. Život podle Božího slova přináší naději nejen na
štěstí v nebi, ale i na šťastnou budoucnost
zde na zemi. Ti, kteří budou svůj život a své
názory stavět na Kristu jako na základním
kameni, budou kvasem a solí země. Budou
její nadějí. Víme, že v některých situacích
může být velmi těžké spoléhat se na Boha
a přijímat jeho vůli. Přijetím Boží vůle však
vytváříme prostor pro Boží zásah do našeho života a do dějin. Povzbuzujme se navzájem vírou, která nese plody hodné Krista - Spasitele a nebojme se žít jinak, než
svět kolem nás. Křesťanská kultura roste
z věrnosti Kristových svědků a z krve mučedníků. Zároveň však uplatňujme svou
občanskou zodpovědnost při vytváření veřejného mínění a spravedlivých zákonů,
abychom se nestali spoluviníky.
Při této příležitosti chceme upřímně poděkovat všem, kteří vydávají svědectví křesťanského života a svým zodpovědným přístupem k rodině a k životu často i za cenu
obětí budují zdravou společnost. Se zvláštní nadějí se díváme na mládež schopnou
velkorysosti v lásce. Každého z vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme.
Vaši biskupové Čech a Moravy

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
ŘÍJEN 2008
Úmysl všeobecný
Aby Synod biskupů přispěl všem, kteří jsou pověřeni hlásáním Božího slova, k odvážnému
předávání víry ve spojení s celou církví.
Úmysl misijní
Aby se skrze propagaci Papežského misijního
díla veškeré křesťanské společenství zapojilo do
univerzálního poslání církve.
Úmysl národní
Aby ve školních třídách žáci a studenti pěstovali přátelské vztahy bez závisti, sobectví a
šikany.
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LIST Z KALENDÁŘE
ŘÍJEN 2008
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991,
z rozhodnutí OSN
9. 10. 1958 zemřel Pius XII., římský papež v letech 1939 až 1958
(50 let)
16. 10. 1978 byl zvolen do čela Církve polský kardinál Karol
Wojtyla, který přijal jméno Jan Pavel II. (30 let)
19. říjen – Misijní neděle
23. 10. 1920 se narodil v Olomouci P. Jan Pavlík, dlouholetý
provinciál českých jezuitů, který nyní žije jako důchodce
na Velehradě (88. narozeniny)
28. 10. 1918 – vznik samostatného československého státu
(90 let)
28. 10. 1958 byl zvolen papežem benátský patriarcha kardinál
Angelo Giuseppe Roncalli, který přijal jméno
Jan XXIII. (50 let)
(jpa)
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Nové pořady v Televizi Noe
Na co se mohou těšit diváci na podzim letošního roku?
Často jsme byli dotazováni, jaké pořady připravujeme pro naše
Papež Jan XXIII.
diváky, kteří jsou na pohádky velcí a vážné duchovní pořady je
moc nezajímají. Je to věková kategorie chlapců a děvčat od 12 do 16 let. Snažili jsme se
proto právě pro tuto kategorii připravit pořady šité jim na míru. Jak se nám to povedlo,
můžete sami posoudit. Připravili jsme pořad pro chlapce s anglickým názvem GOODwillBOY a magazín pro děvčata s jednoduchým názvem V posteli. Každý pořad se vede
v jiném duchu a střídají se ve dvoutýdenní periodicitě.
Magazín V posteli dívkám představujeme zajímavé osobnosti z duchovního i světského
života. Nahlédneme také do světa módy, vizáže i zábavy naplněné hrami. Nebude chybět
ani prostor pro kreativitu. V jednotlivých dílech se slečny naučí batikovat, péci nebo šít.
A proč se pořad jmenuje V posteli? Svět uschovaný za dveřmi dívčího pokojíčku je osobní
a není pro každého. Je místem, kde pustíme jen toho, komu důvěřujeme. Znáte přece ty
chvíle, kdy si povídáme se svými nejdražšími, sourozenci, rodiči nebo kamarádkami uprostřed haldy plyšáků právě jen v naší milované posteli. V ní se smějeme nebo smutníme
a tak rodinná atmosféra jistoty nám navodí pocit radosti, důvěry a otevřenosti.
Ve druhém týdnu měsíce září se rozběhl pořad pro chlapce s názvem GOODwillBOY. Na
každých 14 dní jsou připravena nová, zajímavá a zábavná témata. Průvodcem pořadu
GOODwillBOY je nová tvář Televize Noe Jiří Lokaj. Jirka o sobě říká: „Jsem obyčejný
sedmnáctiletý kluk, obyčejný student gymnázia a obyčejný ministrant v jedné osobě.
K neobyčejné práci moderování neobyčejného pořadu jsem se dostal úplně náhodou.
Mám rád cestování, sport a cokoliv s přáteli. Mým přáním je moderovat tento pořad tak,
aby se divákům Televize Noe líbil.“
Někteří se možná budou ptát, proč má český pořad pro kluky anglický název. Je to velmi
jednoduché, angličtina je dnešním teanegerům velice blízká a je u nich i oblíbená. Každý
z devíti dílů pořadu GOODwillBOY také nese anglický název.
A na co se mohou mladí v celém seriálu pořadu GOODwillBOY těšit? V díle “Army” se
mohou podívat na to, jak žijí vojáci v Afgánistánu. O armádě hovoří pplk. Mgr. Jan Kozler, duchovní Církve československé husitské a od roku 2006 hlavní kaplan Armády ČR.
Pplk. Kozler se účastnil zahraničních misí v Iráku a Kosovu.
Členové skupiny Kerygma v díle „Music“ se podělí o to, jak to chodí ve světě hudby a jak
se k ní dostali. Slovenský zpěvák Richard Čanaky představí i jiné utajované přednosti a
záliby, které má vedle hudby.
Další díly se věnují skautingu, autům v díle tuning, normálnímu dni v kněžském arcibiskupský semináři v Olomouci a tak dále.
V žádném dílu nebude chybět soutěž, na kterou se bude moci odpovídat prostřednictvím
dopisů nebo prostřednictvím webových stránek TV Noe: www.tvnoe.cz, kde budou vždy
po premiéře dílu vyhlášeny otázky. Hrát se bude o zajímavé ceny.
Od poloviny září se na TV Noe také rozšiřují zpravodajské relace. Přibude premiér pořadu zpravodajské Noeviny, do vysílacího schématu přibude nový zpravodajský pořad převzatý z Italské televize H2O se stejným názvem. A koncem září přibude na obrazovce
TV Noe další pořad pro mladé, kterým bude tentokrát písničková hitparáda.
Tvůrci Televize Noe budou moc rádi, pokud se naplní heslo: Naše – vaše Televize Noe.
Televize Noe je závislá na podpoře a podporovatelů. Prosíme, nezapomínejte na nás!
Petr Kudela
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Oslavy Misijní neděle
Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Následující informace chtějí být
inspirací i pozvánkou.
Misijní Most Modlitby – sobota 18. října
ve 21 hod.
Před 82 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI.
každou předposlední říjnovou neděli za
Misijní neděli, kterou od té doby na celém
světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je
spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misij-

ních diecézích). Letos opět přicházíme
v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, v sobotu 18. října ve 21 hod.
Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie,
misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro
tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. V rámci MMM proběhlo na
různých místech mnoho zajímavých akcí:
misijní besedy, výstavy, žehnání svící,
setkání, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmark
a lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství mládeže apod. Byli jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů.
Vám všem, kteří jste MMM pořádali nebo
budete připravovat, upřímně děkujeme!

Misijní neděle na Radiu Proglas
V sobotním růženci 18. října od 20.30 hod.
budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V týž den
v 21 hod. se moderátor pomodlí modlitbu
za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za
misie zazní ve chválách v sobotu 18. října
večer, v neděli 19. října ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 19. října
v 5.30, 11.57 a 17.55 hod.
V neděli 19. října bude
v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela
sv. Tomáše v Brně. Hlavním
celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.
Po mši svaté zazní v 10 hod.
poselství papeže Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Prosba za misie zazní také
v neděli 19. října v polední
modlitbě Anděl Páně a
v Modlitbě rodin v 18 hod.
Všichni jste přímo na uvedené pořady srdečně zváni.
Den pro misie – Barevný svět 3 – Termín:
sobota 18. října, místo: Dolní Němčí
Program:
13.30 – slavnostní misijní mše svatá, hlavní celebrant P. Jiří Šlégr, národní ředitel
PMD, oficiální přijetí dětí do Misijního
klubka
14.30 – putování po stopách prvního misionáře – hymna Misijního díla dětí, modlitba, zahájení pásma zajímavých her a

Misijní neděle v TV Noe
V neděli 19. října bude TV Noe v 10 hod.
vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté
z františkánského kostela sv. Jakuba
v Trnavě na Slovensku. Hlavním celebrantem bude místní národní ředitel PMD.
Všichni jste přímo do Trnavy nebo k televizním obrazovkám srdečně zváni.
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soutěží, vypuštění holubů s přáním pro děti
všech kontinentů, scénka, písničky apod.
17.30 – vyhodnocení soutěží
19.00 – adorace, společný celosvětový
Misijní Most Modlitby za misie
Podněty k prožití Misijní neděle
Národní kancelář PMD pro vás připravila
řadu námětů, kterými lze obohatit slavení
Misijní neděle. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také
spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním
dnem. K dispozici je též poselství Svatého
otce Benedikta XVI. k Misijní neděli a dopis národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra k Misijní neděli. V mnoha farnostech se
kromě mše svaté na Misijní neděli již od
začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka,
chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí
ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní
jarmarky a Misijní koláče. Vše přispívá
k oživení našich farností či společenství, ve
kterých slavení Misijní neděle probíhá.
V národní kanceláři PMD vám rádi poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.
Prosíme všechny, kdo se chystají zapojit do
Misijního mostu modlitby nebo dalších
akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás
o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně informovali v národní kanceláři PMD.
Děkujeme.
Adresa národní kanceláře Papežských
misijních děl v České republice:
Národní kancelář PMD
543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel.: 499 433 058
e-mail: info@misijnidila.cz
internet: www.misijnidila.cz

AKTUALITY
Situace na Haiti je kritická,
Charita vyhlásila sbírku
Arcidiecézní charita Olomouc spolu s Charitou Česká republika vyhlásila sbírku
na pomoc Haiti. Přispívat lze na konto
u Komerční banky 35-1868350237/0100,
VS 99999. Přispět lze také prostřednictvím
projektu „Dárcovská SMS“. Odesláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS HAITI
na číslo 87 777. Dárci tak přispějí na Haiti
částkou 27 Kč. Cena DMS je pro všechny
operátory 30 Kč.
Bilance přechodu tří ničivých cyklónů přes
území Haiti je tragická. Ztráty na lidských
životech a pohřešovaní lidé se nedají spočítat. Mnoho domů je zničených, uhynulo
80 % zvířat. Jen v Gonaives se na 60 tisíc
lidí uchýlilo do provizorních přístřešků.
Plantáže (pole, zahrady) – banánové a další, jsou zničeny z více než 50 %.
Živel poničil také infrastrukturu země.
Důležité mosty jsou poškozené a není už
žádná cesta, kterou by bylo možné jet
z hlavního města směrem na sever Haiti.
Department L’Artibonite je odříznutý od
světa. V nejhůře postiženém Gonaives je
situace komplikovanější než v jiných částech Haiti; do Gonaives se dá dostat pouze
vrtulníkem nebo na člunu. Kompletně jsou
zaplavena také další města jako Les Cayes,
Cabaret, Jacmel a Jeremie.
Tři po sobě následující cyklony zničily dva
přístupové mosty z hlavního města Portau-Prince do Gonaives, pozemní možnost
spojení s hlavním městem je tedy nulová.
Většina zaplavených regionů je bez elektřiny (poznámka: elektřinu má jen ten, kdo
má generátor).
Americká loď přivezla pomoc – helikoptéry a prostředky na opravu silnic a mostů.
Také sousední Dominikánská republika
poslala lékařskou a potravinářskou pomoc. Zdá se, že pomoc posílají i další země
této oblasti, např. Martinique.
Nejurgentněji je v tuto chvíli potřeba potravin, pitné vody, léků, dezinfekce, čistících prostředků a oblečení. Vládní a mezinárodní orgány musí bezodkladně opravit
silnice, aby bylo možné pomoc dopravit
k potřebným. OSN dělá vše pro to, aby
zprovoznila cestu. Představitelé Evropské
unie odhadují potřebu okamžité pomoci
na více než 8 milionů EUR.
Prostřednictvím partnerských organizací
byla Haiti do této chvíle poskytnuta okamžitá pomoc pro 4658 rodin v hodnotě
280 000 USD, jen v Gonaives však na pomoc čeká dalších 60 tisíc potřebných rodin.
Ivana Jeništová
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Výtěžek aukce pomůže lidem na Haiti postiženým
katastrofou
Vernisáž výstavy fotografií Martina Strouhala Lidé na Haiti se konala ve čtvrtek 11. září
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstavu, kterou uspořádala Arcidiecézní charita
Olomouc, provázela dražba obrazů haitských umělců.
Autor fotografií Martin Strouhal pořídil snímky během svých dvou návštěv na Haiti.
Podařilo se mu zachytit radostnou duši tamních obyvatel – zejména dětí, které i přes strastiplný život v bídě a nedostatku základních životních potřeb dovedou být hravé a spokojené i s málem, které jim chudá země dopřává. Obrazy nakoupil Martin Strouhal spolu
s ředitelem ACHO Václavem Keprtem na jednom z haitských tržišť.
„Haitští malíři malovali obrazy pro turisty, ti však na Haiti nejezdí. Účastníci aukce tedy
měli jedinečnou možnost pořídit si obrazy, k nimž by se jinak nedostali,“ uvedl jeden
z pořadatelů aukce Václav Keprt.
Jak dále informoval, původní záměr ACHO – věnovat výtěžek aukce na dostavbu školy
v Baie de Henne změnili vzhledem k momentální tragické situaci po třech úderech hurikánů na Haiti.
„Téměř čtvrtina Haiti je postižena katastrofou, tisíce
lidí je nezvěstných, oběti na
lidských životech nelze spočítat. Zničená
je také infrastruktura, která byla i před
k a ta str of ou
ned ostat ečná,“ řekl Václav Keprt.
V zemi zmizely cesty, které spojovaly jednotlivá města a vesnice, cesty nevedou ani do
hlavního města Porto-au-Prince. Lidem chybí potraviny, léky, desinfekce.
„Výnos aukce proto půjde na humanitární pomoc,“ dodal Václav Keprt.
Výtěžek aukce je 36 tisíc korun. Na okamžitou pomoc Haiti uvolnily ACHO a CHČR společně částku 3000 EUR (přibližně 75 000 Kč). K pomoci se připojily také Charity olomoucké arcidiecéze, které ze svého výtěžku Tříkrálové sbírky věnovaly dosud celkem 380
tisíc korun.
(acho)

Úryvky z korespondence/telefonu z Haiti
P. Roman Musil (6. 9. 2008)
My tady na Haiti teď zažíváme docela krušné chvíle. Během tohoto měsíce se tu přehnaly
dva cyklony a úplně nám překopaly všechny plány. Internet tu nefunguje již dva měsíce,
takže spojení se světem je tu prakticky nemožné, teď se nacházím v Port-de-Paix a nemohu
se dostat zpátky do Baie-de-Henne, protože se rozvodnila řeka (Twa-Riviere) a zatopila tu
všechno, co jí přišlo do cesty. Ještě horší je situace v Gonaives, kde cyklon zničil dva přístupové mosty z Port-au-Prince, pozemní možnost spojení s hlavním městem je tedy nulová
a já nevěřím, že se ji v brzké době podaří zprovoznit.
P. Joseph Bonard (9. 9. 2008)
– všech 20 farností Haiti je zaplaveno, záplavy se týkají celé země
– zničené domy, odplavená zvířata, odplavená pole i zahrady, zničené mosty – ochromená
doprava
– mrtvých je mnoho, nedají se spočítat
– školy jsou také poškozené, začátek školního roku byl posunut na začátek října
– voda trochu opadla, dva dny slunce (9. 9. 2008)
– v Caritas Port au Prince nemají mnoho prostředků – věcí
– nedostatek jídla a léků
– vítají i peníze na nové vybavení dětí do škol (pera, tabulky, uniformy a spol. – to
sehnat lze)
(acho)
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Olomoucké arcibiskupství má
tiskovou mluvčí

Zvony jsou doma
v Olomouci

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval k 1. 9.
2008 na pozici tiskové mluvčí Arcibiskupství olomouckého Moniku Vývodovou.
Monika Vývodová bude zastupovat Arcibiskupství olomoucké při jednání se zástupci sdělovacích prostředků
a zpravodajských agentur. Bude zodpovědná za vydávání tiskových zpráv, mediální propagaci a strategii směrem k široké veřejnosti i médiím, organizaci všech mimořádných tiskových konferencí, tiskových odpovědí a
dalšího servisu pro média.
CSILic. Monika Vývodová (*1974) dokončila v letošním roce studium na Fakultě sociálních institucionálních komunikací Papežské univerzity Svatého kříže v Římě (Pontificia
Universita della Santa Croce). Jednodušeji řečeno tedy vystudovala mediální komunikaci se specializací pro církev. Po dobu studií spolupracovala také s Vatikánským rozhlasem.
Předtím pracovala jako manažerka v nadaci Educational Initiative for Central and
Eastern Europe ve Vídni, kde organizovala vzdělávací kurzy pro studenty ze střední
a východní Evropy. Zkušenosti s médii získala již během předchozích zaměstnání, mimo
jiné pracovala jako marketingová manažerka Zátiší Catering Group v Praze a jako PR
manažerka české pobočky švédského výrobce alkoholických nápojů V&S Czech.
Kontaktní údaje:
Monika Vývodová, tisková mluvčí Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 9,
771 01 Olomouc, e-mail: vyvodova@arcibol.cz, tel.: 587 405 111, 739 344181,
fax: 587 224 840
Irena Sargánková

Česká synoptická Bible
V listopadu bude vydána k 30. výročí dokončení Českého ekumenického překladu roku 1978 unikátní publikace Česká
synoptická Bible. Jedná se o Český ekumenický překlad a Bibli kralickou
ve dvou sloupcích vedle sebe (oba texty
včetně deuterokanonických knih). Text
zahrnuje poslední revizi ekumenického
překladu a je moderně formátován pro
vynikající přehlednost a čitelnost.
Farnostem, které si knihy předem objednají, Česká biblická společnost poskytne speciální ceny, a to 780 Kč za jeden kus v tvrdé
vazbě potažené průmyslovou kůží a 980 Kč
za kus v měkké vazbě potažená průmyslovou kůží. Podmínkou je objednání minimálně jednoho balíku – tedy osm kusů.
Vzhledem k termínu vydání a nabízené
ceně (po uvedení do prodeje bude o 500 Kč
vyšší) by to mohl být i tip na pěkný dárek
pod vánoční stromeček.
Bližší informace:
Česká biblická společnost, Náhorní 12,
182 00 Praha 8, tel.: 284 693 912, e-mail:
obchod@dumbible.cz
Jan Pajer

Nová církevní škola
v olomoucké arcidiecézi
Novou Církevní základní školu ve Veselí
nad Moravou slavnostně otevřel 1. září
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
První školní den začal mší svatou, kterou
sloužil moravský metropolita ve zdejším
farním kostele sv. Andělů strážných. Dále
se žáci, učitelé, ale i představitelé města
a kraje, mezi nimiž byl i hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, odebrali do místního kina, kde proběhla druhá
část programu. Poté si všichni přítomní
prohlédli školní prostory a arcibiskup
Graubner nové církevní instituci požehnal.
Překvapením byl jistě společný oběd všech
významných hostů s prvňáčky a jejich rodiči ve školní jídelně.
Církevní základní školu ve Veselí nad Moravou předalo církvi město se všemi učiteli
a 450 žáky. Přiřadila se tak k pěti již existujícím školám tohoto typu v olomoucké arcidiecézi. Za zmínku rovněž stojí, že v týž
den byla slavnostně otevřena v Olomouci
Evangelická konzervatoř, která se do objektu patřící Metropolitní kapitule přestěhovala z Kroměříže. Irena Sargánková

Fotografování farních matrik
Kongregace pro nauku víry upozornila na žádost Genealogické společnosti Utahu
(Mormoni) nasnímat na mikrofilmy či jiná média a digitalizovat data z farních matrik.
Kongregace žádá, abychom takové žádosti rázně odmítli, protože jde o důvěrné údaje
věřících a tedy není možné spolupracovat s pochybnými praktikami Církve Ježíše Krista
posledních dní.
(aco)
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Na nádvoří Arcidiecézního muzea v Olomouci stojí od 10. září dva nové zvony
pro olomouckou katedrálu sv. Václava.
Zůstanou zde do 7. října, kdy je dělníci
vytáhnou na věže chrámu.
Zvon Panna Maria Svatohostýnská, který
byl odlit ve Zvonařství Perner v Pasově, má
hmotnost skoro pět tun (4 805 kg). Jak ve
výšce tak i v průměru dosahuje téměř dvou
metrů (výška 185 cm, průměr 188 cm).
Výzdoba byla svěřena sochaři Otmaru Olivovi, který na přední straně zvonu zhotovil
plastiku Panny Marie Svatohostýnské.
Po obvodu zvonu se nachází biblické výjevy týkající se Mariina života: Zvěstování,
Navštívení u Alžběty, Ježíšovo narození,
Obětování v chrámě, Nalezení Ježíše
v chrámě, Svatba v Káni Galilejské, Maria
s apoštolem Janem pod Kristovým křížem
a Seslání Ducha Svatého. Jsou zde také
umístěny znaky současného papeže Benedikta XVI., ale i Arcibiskupství olomouckého, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera
a Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
Cena tohoto zvonu bude 2 817 490 Kč. Kdo
by se chtěl sponzorsky podílet na jeho pořízení, může přinést jakýkoliv příspěvek
buď osobně na Arcibiskupství olomoucké
a nebo jej poslat na účet vedený u ČSOB,
377688503/0300, v. s. 91181. Dárci nad
5 000 Kč obdrží malou památku, bronzový zvonek, zjednodušenou kopii zvonu
Panny Marie Svatohostýnské. Dárci nad
50 000 Kč budou navíc zvěčněni i na pamětní desce před katedrálou.
Zvon Jan Pavel II. byl rovněž odlit ve Zvonařství Perner v Pasově. Je však podstatně
menší než Panna Maria Svatohostýnská,
jeho hmotnost dosahuje ‚pouze‘ 1 286 kg
(výška 122 cm, průměr 122,4 cm). Otmar
Oliva, taktéž autor umělecké výzdoby, zhotovil na přední stranu zvonu signum bývalého papeže Jana Pavla II.
Po obvodu jsou také umístěny znaky
současného papeže Benedikta XVI., Arcibiskupství olomouckého, Mons. Jana
Graubnera, arcibiskupa olomouckého
a metropolity moravského, a Metropolitní
kapituly u sv. Václava v Olomouci. Na dalších reliéfech jsou znázorněny motivy ze
života sv. Jana Sarkandra. Celé náklady
spojené s výrobou zvonu Jan Pavel II. uhradila Nadace Děti – kultura – sport, jejímž
zřizovatelem je Ivo Valenta.
Monika Vývodová

AKTUALITY
Nová webová stránka
o manželství
Jsou názory, které žehrají na krizi
manželství v současném světě a jediné řešení vidí v návratu starých dobrých časů. Jsou názory, které manželství relativizují nebo dokonce zesměšňují jako středověký přežitek. My se
domníváme, že existuje ještě jiný pohled na manželství, uvádí nový projekt
Centra pro rodinu při Arcibiskupství
pražském. Proto je zde nová webová
stránka (www.manzelstvi.cz) o manželství, která zahájila provoz 1. září 2008.
Jejím hlavním cílem je podpořit kultivaci pohledu na manželství v pluralitním prostoru
internetu. Postupně vytváříme snadno dostupný a spolehlivý zdroj standardních informací o manželství. Náplní stránek jsou přehledné informace o manželství z pohledu katolické církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgické, pastorační či právní, ale také
texty k obecnému povzbuzení a poučení.
Vlastní obsah stránek tvoří průběžně aktualizovaný souhrn článků, které jsou členěny
podle témat a podle zdroje.
(apha)

Caritas zahájila školní rok
Caritas – VOŠs Olomouc zahájila nový akademický rok 1. září mší svatou v chrámu
Panny Marie Sněžné v Olomouci za účasti prezidenta Charity České republiky Mons.
Josefa Šicha, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta a ředitele školy
Martina Bednáře. Do lavic prvních ročníků denního studia oborů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce usedlo 106 studentů, k nim přibude ještě 60 studentů dálkového studia. Celkově ve škole, která ve spolupráci
s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci realizuje oba bakalářské studijní obory, studuje více než čtyři sta studentů.
Slavnostní zahajovací a uvítací ceremo- valo především průběžné proškolování vyniál po skončení mše pokračoval v aule braných zástupců pracovišť odborné praškoly, kde si nováčci ve studiu poslechli xe, tzv. mentorů, vzdělávání pedagogů škokromě organizačních záležitostí také řadu ly, kteří studenty praxemi provádějí, tzv.
přání úspěchů na cestě za vzděláním v ná- tutorů, vytvoření přehledné webové preročných oborech pomáhající profese a do- zentace a pořízení kvalitního technického
statku příležitostí k osobnímu i profesnímu vybavení, které je studentům k dispozici.
Během 18 měsíců realizace projektu
růstu.
„Je velmi potěšující, že i při stávající kon- se podařilo upevnit vztahy mezi školou
kurenci mezi školami je o tu naši veliký zá- a pracovišti z terénu a nastartovat činnost
jem a příjemné je i zjištění, že i v současné Střediska praktického vzdělávání, které
době chce tolik lidí pomáhat druhým,“ uve- ulehčilo tutorům od administrativních
úkolů a pro studenty se stalo dostupným
dl ředitel školy Martin Bednář.
Studenti prvních ročníků po zahájení na- zdrojem informací. „Projekt Partnerstvím
sedli do autobusů, které je a některé peda- k profesionalizaci, financovaný Evropgogy odvezly do Roštína u Ivanovic na ským sociálním fondem a státním rozpočHané, kde společně stráví první zářijový tem České republiky, posunul oblast praktýden na úvodním studijním soustředě- tického vzdělávání na Caritas-VOŠs hodně kupředu směrem k vyšší odbornosti a
ním.
„Hlavním cílem je usnadnit studentům reflektovanému učení. K tomuto posunu
adaptaci na nové prostředí a nabídnout jim nedošlo samozřejmě najednou, ale
možnost seznámit se jednak mezi sebou v postupných krocích,“ hodnotí přínos
a také s učiteli dříve, než usednou do la- projektu Květa Princová, jedna z odborvic,“ zdůvodňuje odjezd Jana Synková, zá- ných poradkyň projektu. Pokračování celého projektu je zaručeno tím, že vznikla
stupkyně pro studijní záležitosti.
Škola však žila také během letních měsíců. nová struktura, ve které je počítáno s dalKromě oprav a malování se někteří zaměst- ším vzděláváním, zdokonalováním metonanci školy pravidelně setkávali. K posled- diky provázení studentů praxemi i pravinímu srpnovému dnu totiž skončil projekt delnými setkáváními s partnery formou
s názvem Partnerstvím k profesionalizaci, dalších školení, hodnocení spolupráce
jehož posláním bylo zkvalitnit praxe pro a vzájemného obohacování.
studenty školy. Zkvalitnění praxí zahrnoDita Palaščáková
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Zahájení akademického
roku dálkového studia
na VOŠs Caritas
V kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci
byl 12. září zahájen nový akademický rok
dálkového studia Vyšší odborné školy sociální Caritas. Mši svatou sloužil světící
biskup Mons. Josef Hrdlička, který je zároveň biskupským vikářem pro školství.
Eucharistii s ním slavil také Mons. Josef
Šich, prezident Charity České republiky.
Po mši svaté proběhlo slavnostní zahájení
akademického roku v areálu školy, na které v současné době studují téměř čtyři stovky studentů z celé České republiky. Na dálkovém studiu je v současné době možné
studovat zaměření na Charitní a sociální
práci.
Monika Vývodová

Nabídka přednášek
a seminářů
Mgr. Marie Mléčková z Centra pro rodinný život v Olomouci nabízí v novém
školním roce tyto přednášky a semináře
z oblasti Náboženská výchova v rodině:
Náboženská výchova v rodině
Modlitba v rodině
Náboženská výchova v rodině se zaměřením
na předškolní věk
Náboženská výchova v rodině se zaměřením
na školní věk
Dospívající, víra, rodina
Příprava v rodině během roku na přijetí svátostí
Slavení liturgických svátků v rodině – prožívání církevního roku
Stali jsme se rodiči
Možnosti, jak navázat doma na školní a farní katechezi
K probíhajícímu Roku sv. Pavla vyhlášenému Svatým otcem nabízí ještě tyto další přednášky:
Rok Bible v rodině
Rok sv. Pavla v rodině
Přednášky a praktické semináře se uskutečňují na základě pozvání farnosti, mateřských center, společenství a dalších institucí. Nabízí inspiraci, jak vést děti k Bohu,
k rodinné pospolitosti a k uskutečňování
dobrých vztahů v rodině.
Kontakt:
e-mail: marie.mleckova@gmail.com,
mleckova@arcibol.cz, tel.: 731 604 119,
585 428 134 (večer)
(jpa)
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Den církevního školství
slaví kulatiny
Církev si letos již po desáté připomněla
16. září Den církevního školství. Není náhodou, že se toto výročí slaví právě na svátek sv. Ludmily. Tato světice, babička
sv. Václava, vedla svého vnuka k víře a vychovávala ho lásce Bohu, vlasti a bližním,
a právě proto byla vybrána za patronku
všech učitelů a vychovatelů, aby jim byla
nápomocná v jejich zodpovědném úkolu.
V olomoucké arcidiecézi funguje celkem
pět církevních základních škol, které dohromady vyučují necelou tisícovku žáků.
Je zde také pět církevních středních škol,
na kterých studuje přes jeden tisíc studentů. V Olomouci je dále Vyšší odborná škola sociální – Caritas se čtyřmi sty studenty
a jeden církevní dětský domov s osmi dětmi. V arcidiecézi jsou také instituce, jež
mají jiné zřizovatele než arcibiskupství,
jako např. církevní základní škola sester
voršilek, gymnázium německých rytířů,
církevní střední odborná škola vedená
sestrami dominikánkami či teologický
konvikt. Celkem je tedy na církevních školách a institucích v arcidiecézi zapsáno
skoro pět tisíc žáků a studentů.
Biskup Mons. Josef Hrdlička, biskupský
vikář pro péči o školy v olomoucké arcidiecézi, při příležitosti tohoto jubilea napsal
krátké poselství: Již celé jedno desetiletí
vnímáme v církvi 16. září, den památky
sv. Ludmily, jako Den církevního školství.
Tato postava z úsvitu dějin našeho národa,
babička knížete a světce Václava totiž ztělesňuje jak charakterovou sílu osobnosti,
zbožnost a neohroženou statečnost, tak
i lidskou zralost, schopnost moudře vychovávat, vzdělávat, předávat nadčasové hodnoty, vštěpovat potomkům dědictví ducha,
které vyplývá z víry v Boha a z úcty k evangeliu. Tyto hodnoty ctila všechna pokolení
našich předků. Pohled tisíc let zpět do našich dějin nám ukazuje cestu, která se
osvědčila a utvářela lidské charaktery jak
v rovině vzdělanosti, tak i mravní výchovy.
Monika Vývodová

Sbírka na Charitu 2008
Tak jako každý rok, i letos olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vyhlásil sbírku na Charitu. Dříve se tato sbírka jmenovala Dušičková sbírka. Od roku 2007 byl
termín této sbírky přesunut na polovinu listopadu – v letošním roce tedy na neděli
16. listopadu.
(aco)

Z činnosti Matice Velehradské
Patnáctý srpen je dnem titulární slavnosti baziliky, neboť cisterciáci ji zasvětili Nanebevzetí Panny Marie (spolupatronát Cyrila a Metoděje byl připojen až ve 20. století). Bazilika si na slavnost oblékla neproniknutelný šat lešení, které zcela zaplnilo presbytář
a příčnou loď. Již tradičně se v tento den setkávají na Velehradě sestry z Kongregace
sv. Cyrila a Metoděje, aby složily či obnovily své sliby. Rovněž Matice Velehradská zvolila
tento den pro konání pouti svých členů.
Brzy ráno slavila v bazilice mši svatou skupinka pěších poutníků, která pod vedením předsedy Matice
Velehradské P. Jana Peňáze vyšla velehradskou branou na Svatý Hostýn
po nově vybudované poutní cestě.
Dopoledne slavil liturgii společně
s dvanácti kněžími z Čech a Moravy
otec biskup Josef Hrdlička za aktivní účasti několika stovek věřících.
„Sestry Ignácie a Edita se v této posvátné bazilice darují Bohu a ke
službě svým bližním, což je v tom
dnešním světě cosi nezvyklého.
Vždyť
dnešní svět razí heslo mít,
Snímek Petr Hudec
vlastnit, vydělat, zbohatnout, ale
ony myslí na to, jak se rozdat pro dobré účely,“ řekl v promluvě biskup Hrdlička.
Odpolední program poutě byl pestrý. Nabídl mnoho zajímavých aktivit zejména pro děti.
Na malém podiu vedle baziliky mohly děti zhlédnout pohádku Princ Bajaja v podání
Teátru Vítě Marčíka. Následovalo herní odpoledne. Ve stáncích nabízeli své hezké výtvory klienti všech tří velehradských ústavů. Kapkám deště vzdorovala temperamentní skupina Velblue složená z velehradských a modřanských dětí. Na vystoupení dechové kapely Buchlovjané však již pro déšť nedošlo. Večerní program se uskutečnil ve sklepení
Stojanova gymnázia. Víťa Marčík zahrál dospělým divákům inscenaci Mystéria buffa.
V pátek 31. srpna se na Velehradě uskutečnil druhý ročník festivalu Šroubek pořádaný
Maticí Velehradskou. Zhruba dvě stovky návštěvníků si mohly poslechnout poetické písně
skupiny HUKL, písně „posbírané mezi kostelem a hospodou“ od frontmana Trabandu
Jardy Svobody a konečně lidové písně a balady v podání Zuzany Homolové a Samo Smetany. Všechna tři uskupení si našla své příznivce, a tak se hudební setkání Čech, Moravy
a Slovenska stalo pěknou prázdninovou tečkou.
Nejbližší plánovanou akcí Matice je druhý ročník koštu mešních a košer vín s názvem
Cisterciácká pečeť. Akce se uskuteční v 8. listopadu prostorách Stojanova gymnázia
Velehrad. Odšpuntováno bude v 16 hodin.
Petr Hudec

Naše blahopřání
Dva zaměstnanci Centra pro katechezi Arcibiskupství olomouckého, Vít Němec
(1984) a Martina Orlovská (1984), úspěšně ukončili denní studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obdrželi magisterský
titul. Vít Němec promoval v oboru Katolická teologie – historie, Martina Orlovská
v oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ křesťanská výchova – český jazyk.
Oba začali externě pracovat v
katechetickém centru v prosinci 2006, nyní po ukončení
studia se stali jeho zaměstnanci na plný pracovní úvazek.
Všichni, kdo sledují zprávy
z katechetického centra v našem zpravodaji, se s výsledky
jejich práce setkávají v každém
čísle OLDINu. Přejeme oběma, aby jim co nejdéle vydržel
mladistvý elán a pracovní nadšení znásobené radostí z pěkné práce pro naše děti.
Josef Pala
Snímek Josef Pala
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AKTUALITY
Jeřáb vyzvedl nové zvony na věž kostela
Věž zlínského farního kostela sv. Filipa a Jakuba má od nedělního odpoledne
14. září 2008 dva nové zvony. Při slavnosti před hlavním vchodem chrámu požehnal větší ze zvonů, který se jmenuje sv. Cyril a Metoděj a má hmotnost 930 kilogramů, zlínský kněz P. Karel Tinka spolu s několika dalšími kněžími, kteří pocházejí
ze zlínské farnosti. Menší ze zvonů – Svatou Zdislavu – požehnal už 3. května olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Oba nové zvony byly letos odlity ve zvonařské dílně Josefa Tkadlece v Halenkově. Ve zlínském chrámu sv. Filipa a Jakuba
nové zvony nahradí vyzvánění dvou starých ocelových zvonů z 20. let minulého
století, které již byly značně zkorodované, opotřebované a neměly čistý tón.
Nové zvony jsou bohatě zdobeny. Hlavní výjev zvonu svatých Cyrila a Metoděje vyobrazuje oba světce stojící vedle sebe. Pod nimi je nápis: Svatý Cyrile a Metoději vyprošujte nám věrnost Bohu a církvi. Další výjev symbolizuje příchod obou věrozvěstů na Moravu a jejich vítání knížetem Rostislavem, poslední z výjevů je věnován křtu knížete
Bořivoje Metodějem za přítomnosti knížete Svatopluka. Tento zvon má průměr věnce
1 150 milimetrů.
Menší zvon o
hmotnosti 345
kilogramů připomíná svatou
Zdislavu jako
matku čtyř dětí.
Světici na zvonu doprovází
nápis: Svatá
Zdislavo, přimlouvej se za
naše rodiny.
Svatá Zdislava
Snímek Leoš Hrdlička
je na zvonu vyobrazena také jako pomocnice potřebným a jako budovatelka církve. Zvon má průměr
věnce 850 milimetrů.
Původně se předpokládalo, že oba nové zvony budou požehnány společně biskupem
Hrdličkou již v květnu. Výroba většího zvonu ve zvonařské dílně se však nečekaně nepovedla, takže se musela opakovat. Zvon Cyril a Metoděj tak byl do Zlína dodán až v
srpnu.
Po požehnání většího zvonu vyzvedl přistavený výškový autojeřáb nejprve Svatou Zdislavu a potom i zvon Sv. Cyril a Metoděj do okna zvonice na věži farního kostela. Uvnitř
chrámu potom následoval koncert východočeské křesťanské hudební skupiny Učedníci. Když po koncertě před 18. hodinou vycházeli věřící z kostela, zvon Svatá Zdislava
jim už vyzváněl na cestu. Upevnění těžšího zvonu Sv. Cyril a Metoděj zabere mechanikům více času.
Pořízení nových zvonů přišlo farnost přibližně na 600 tisíc korun. Rozpočet na nezbytnou opravu zvonové stolice včetně pořízení repliky jejích oken činil asi 650 tisíc korun.
Přímo na obou zvonech jsou uvedena na památku pro budoucí generace jména dárců,
kteří na jejich výrobu věnovali více než 10 tisíc korun.
Vojtěch Cekota

Zemřel P. Jaroslav Jošek
V nemocnici v Hodoníně zemřel 29. srpna 2008 ve věku 85 let
P. Jaroslav Jošek, který žil jako farář důchodce v Sudoměřicích.
Narodil se v Buchlovicích 6. ledna 1923. Kněžské svěcení přijal
v Olomouci 5. července 1949. Působil jako kaplan a později provisor ve Slušovicích (1949-1951). Po dvouleté vojenské službě u PTP
nastoupil jako kaplan do farnosti Uherské Hradiště-Sady (1952
až 1953), pak do Lidečku a znovu do Uherského Hradiště-Sadů.
V letech 1954 až 1977 byl duchovním správcem v Uherském Brodě-Újezdci a pak v Domaníně (1977–1981). Jako farář působil
ve Strážnici (1981–1994) a nakonec v Sudoměřicích (1994–2007). Poslední rozloučení
s P. Jaroslavem Joškem se konalo v Sudoměřicích 4. září. Po mši svaté byl zesnulý pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.
Josef Pala
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Pastorační rada
arcidiecéze
Pastorační rada arcidiecéze od 1. 7.
2008 na dalších pět let má toto složení:
Předseda:
M on s. G ra ub n er J a n , a r ci b i sk u p
olomoucký
Členové:
Mons. Hrdlička Josef, pomocný biskup
Mons. Mgr. Kouba Milán, generální vikář
Mons. Mgr. Šíma Vojtěch, biskupský delegát pro stálou formaci kněží
P. Mgr. Kopřiva, biskupský delegát pro
katechezi
P. Mgr. Nuzík Josef, biskupský delegát pro
péči o kněžská povolání
P. Mgr. Obr Kamil, biskupský delegát pro
mládež a ministranty
P. Petrík František, biskupský delegát pro
trvalé jáhny
P. Doležel Jiří, arcidiecézní ředitel Papežských misijních děl
P. Mgr. Hanáček František, poutní referent
arcidiecéze
S. M. Petrášová Jana, zástupkyně řeholí
Keprt Václav, ředitel Arcidiecézní charity
Nágl Lubomír, výkonný sekretář pro
pastoraci
(aco)

Festival zahájí Velké ticho
VII. ročník mezinárodního filmového
festivalu Film ve znamení ryby proběhne v Olomouci od 1. do 5. října. Cenami
ověnčený snímek německého režiséra
Philipa Gröninga Velké ticho zahájí letošní přehlídku duchovního filmu v kině
Metropol 1. října ve 20 hod.
Nad festivalem převzal záštitu arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský Jan
Graubner společně s vladykou Kryštofem,
metropolitou pravoslavné církve v českých
zemích a na Slovensku.
Na pětidenní svátek duchovního filmu,
který staví na křesťanské tradici Evropy, se
sjedou zajímaví hosté z České republiky,
Polska, Slovenska, Maďarska či Slovinska.
Osobně své filmy přijedou představit například Ivan Vojnár, Otakáro Schmidt,
András Dér a mnoho dalších. Maďarský
hraný film Cesta Isky, který byl navržen na
cenu Americké akademie – Oskara, uvede v české premiéře sám jeho tvůrce Csaba Bollók. Návštěvníci se mohou také blíže setkat s osobnostmi, které stojí za vedením křesťanských televizí u nás i na
Slovensku, zhlédnout řadu filmových novinek, dokumentárních i hraných filmů
autorů různých denominací, neboť jeden
z hlavních rysů festivalu je jeho ekumenická otevřenost křesťanským církvím.
Více informací: www. filmveznameniryby.info
Monika Vývodová
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Dopis národního ředitele
Papežských misijních děl
k Misijní neděli
19. října 2008
Milí přátelé,
jeden kněz z Afriky mi vysvětlil, jak dopadla studie zaměřená na chudobu v jeho farnosti: Lidé bydlí v chatrčích z trávy, nosí
roztrhané šaty a jsou velmi chudí. Pitná
voda stačí jen pro 30 % obyvatel a vodou se
šíří nakažlivé nemoci jako je cholera a úplavice. Kvůli nedostatku jídla jí většina jen jedenkrát denně. Hygienická zařízení jsou na
ubohé úrovni, děti nemohou chodit do školy, chybí finance na základní školní pomůcky. Míra negramotnosti je obrovská. Žáci
odchází z vyšších tříd kvůli brzkým sňatkům, těhotenství, osiření a dětské práci.
Nevzdělanost a chudoba šíří HIV/AIDS.
Dopis, ze kterého jsem citoval, je z míst,
kam i my přispíváme, a potvrzuje opravdovou důležitost pomoci potřebným. U příležitosti Misijní neděle nás sám Svatý otec
Benedikt XVI. vybízí, abychom vzali za své
misijní poslání, které zůstává absolutní
prioritou a důležitým úkolem pro všechny
pokřtěné. Říká: Drazí bratři a sestry, kéž
oslava Světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Rok svatého
Pavla nám dává možnost podívat se na zkušenost sv. Pavla a pochopit, že misijní činnost je odpovědí na lásku, kterou nás Bůh
miluje. Nemohu se nezmínit s opravdovou
vděčností o přispění Papežských misijních
děl k evangelizačním aktivitám církve.
Děkuji jim za podporu, kterou poskytují
všem komunitám, zvláště těm novým. Z misionářského hlediska jsou efektivním nástrojem pro animaci a formaci Božího lidu
a utvářejí společenství osob a majetku mezi
rozličnými částmi mystického těla Kristova.
Slova Svatého otce jsou poděkováním
Vám, kteří jakýmkoliv způsobem projevujete svoji lásku k misiím. Vaše dary
z Misijní neděle pro Dílo šíření víry se podílí na realizaci asi 6 000 projektů a podporují katechety, opravy nebo stavby kostelů, kaplí, far, učeben a řeholních domů,
pastoraci, hlásání evangelia, pomoc misionářům apod. Chci Vám upřímně poděkovat i za vzrůstající podporu bohoslovců
v misiích a životně nutnou pomoc pro téměř 80 tisíc dětí. Je úžasné, že jste skrze
Papežská misijní díla v loňském roce věnovali přes 26 milionů Kč. Díky Vaší štědrosti jsme poslali finanční prostředky např. do
Ugandy, Rwandy, Bangladéše, Malawi,
Indie a Papuy-Nové Guiney. Chudí z misií
jsou Vám nesmírně vděčni a denně se za
Vás modlí.

Výbor Matice svatohostýnské v Olomouci
Členové výboru Matice svatohostýnské navštívili 12. září arcibiskupa Jana Graubnera v arcibiskupském paláci v Olomouci, kde mu blahopřáli k jeho nedávným šedesátým narozeninám a předali mu zvláštní dar - certifikát garantující, že v bazilice na
Svatém Hostýně a na Velehradě bude odslouženo v nejbližším období šedesát mší
svatých na jeho úmysly.
V dalším průběhu přátelského setkání byly projednány aktuální i koncepční problémy
mariánského poutního místa na Svatém Hostýně. Otec arcibiskup ukázal členům výboru obrazy určené do venkovního prostředí připravované Cesty světla, která bude vybudována na Svatém Hostýně od sochy Božského Srdce Páně
podél valů nahoru
směrem k rozhledně. Dále vyslovil
přání, aby se na Svatém Hostýně po vzoru některých velkých evropských
poutních míst postupem času vytvořila dobrovolnická
organizační služba
při poutích a stálá
Snímek Ivo Buráň
adorační služba
před Nejsvětější Svátostí v kapli.
Na závěr setkání poděkoval výboru a všem členům Matice svatohostýnské za péči o současný i další rozvoj nejnavštěvovanějšího moravského poutního místa. Na závěr návštěvy hanácké metropole navštívili členové výboru místo dočasného uložení zvonů Panna
Maria Svatohostýnská a Jan Pavel II. na prostranství před Arcidiecézním muzeem
v Olomouci.
Ivo Buráň

Dívčí časopis IN! v září 2008
Časopis IN! Dívčí svět vychází i v září a přináší spoustu zajímavého čtení: příspěvek
o svatých, na které se můžete obracet v nesnázích, inspiraci, jak se protahovat i ve školní
lavici, článek o dobrovolnících, reportáž z koncertu GenRosso
a také oblíbený fotoromán.
Na úvod školního roku potěšíme příspěvkem o svatých, na které
se můžete obracet v nesnázích. Naleznete inspiraci, jak se protahovat i ve školní lavici. Stát se dobrovolníkem vyžaduje určitou
dávku odvahy, při práci se však pobavíte a ještě budete užiteční.
To je výzva, co říkáte? Přečtěte si, jak Gen Rosso roztančili školu
v Brně. V Inkognitu radíme, tentokrát na téma: Jak se pozná ten
pravý? O pár stránek dále naleznete reálné příběhy ze života týkající se seznamování přes internet. V rozhovoru přiblížíme Magdu
a Lucku, moderátorky dívčího pořadu na TV Noe, „V posteli“. V duchovním okénku se
seznámíte se sv. Bakhitou. Hrdinky fotorománu vystopují záhadu na staré faře. Bez povšimnutí nezůstane ani móda na babí léto, poradíme, v čem vyrazit do školy i mimo ni.
A v INovaci naleznete vše pro krásu vašich rukou. Na cestách jsme se vydali tentokrát do
Etiopie. Pro šikovné ručky tu máme květinovou výzdobu na 365 dní v roce. Jako vždy
TrhlINky pobaví, INtelekt dodá motivaci či prověří mozkové závity.
Časopis IN! je možné objednat na adrese: objednavky@in.cz, www.in.cz nebo zakoupit v
síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.
Vít Zatloukal
Svatý otec nás prosí: Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Světový den misií, je znamením společenství a vzájemného
zájmu mezi církvemi. Ať se mezi křesťany
zvýší důraz na modlitbu, která je základním
duchovním prostředkem pro šíření světla
Kristova mezi všemi lidmi.
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Stejně jako Svatý otec svěřme všechno misijní dění Pánu a přímluvě Panny Marie,
Hvězdy evangelizace, a udělejme všechno
pro to, aby i u nás platilo, že misie jsou věcí
lásky.
P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

ROK BIBLE
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10. Několik rad ke správnému chápání Písma
Každý čtenář se stává vykladačem textu,
který čte. Nepotřebuje k tomu žádné rozhodnutí, děje se tak automaticky. Podobně tomu je i s textem biblickým, avšak nastává zde určitá potíž, o níž jsme se už zmiňovali – jedná se o text starobylý a často
proto znejistíme, zda tomu či onomu místu rozumíme správně. Už jsme si jmenovali
různé pomůcky, které nám v porozumění
textu mohou pomoci. U některých obecných principů (a nejen pro čtení Písma, ale
nakonec kteréhokoli textu) bych se ale rád
zastavil – ačkoli je možné, že je již dávno
používáte.
Co chtěl autor sdělit?
Každý text nese určité poselství. Toto poselství do textu ovšem vkládá autor, a nikoli čtenář, takže když se nám nedaří správně vypozorovat, co je autorovým záměrem,
není to jeho chyba, ale náš nedostatek.
Úkolem toho, kdo čte, je autorův úmysl
objevit. Nejde tedy o naši libovůli, ale
v případě biblického textu o pozorné naslouchání určitému úryvku.

Zobrazení Jonáše v Sixtinské kapli
Máme samozřejmě potíž s tím, že se autorů jednotlivých biblických knih nemůžeme
zeptat, jak to či ono – pro nás temné – místo mysleli. Nemůžeme se dotázat sv. Pavla:
„O kom to tu píšeš?“, ale můžeme se pokusit vžít do jeho situace, na chvíli jakoby
„obout jeho boty“. Ovšem autory Písma
nejsou pouze lidští pisatelé, ale též Bůh,
který poslal lidi, kteří pronesli proroctví
nikoli ze své vůle, ale z Ducha Svatého

(srov. 2 Pt 1,21). Mějme proto na paměti,
že se nejzazší a úplný význam textu nachází v záměru Autora Písma, tedy samého
Boha. Existují lidé, kteří budou tvrdit, že
z Písma lze dokázat naprosto cokoli. Je-li
nám však jasno, kdo je autorem biblického textu a tušíme-li záměr, s nímž jej vytvořil, popřeme tuto domněnku – protože nehledí nikterak právě na poselství Písma.
Kontext úryvku
Často slyšíme či čteme (zvláště při liturgii)
pouze malé úryvky z Písma. Není možné
vytrhnout několik slov či vět z širšího kontextu kapitoly, knihy či celého Písma.
Mohu takto číst: „Bůh nic nevypátrá, Bůh
tu není“ (Žl 10,4), avšak nemohu z toho
usuzovat na to, že Bůh není vševědoucí a
všudypřítomný, neboť jsem zapomněl na
kontext: „Svévolník ve zpupném hněvu
říká…“ Podobně by mohlo pro náš život
mít zásadní důsledek, pokud bychom bez
kontextu vzali pro svůj život pátý verš
z 27. kapitoly Matoušova evangelia (A on
odhodil peníze v chrámě a utekl, šel a oběsil se.), podpořený např. Ježíšovým výrokem v Lk 10,37 (Jdi a jednej také tak.).
Kontext není pouze bezprostřední jako
v předchozích případech, ale často jím
bývá příběh nebo cyklus příběhů (Ježíšova
podobenství zasazená do určitého sporu či
otázky, abrahámovský či josefovský cyklus
v knize Genesis…), celé evangelijní poselství (Petrova kázání ve Skutcích), spisy jednoho autora (pavlovské a janovské listy).
Konečným kontextem čteného úryvku je
nakonec celé Písmo, celé dějiny spásy…
Jak se člověk může naučit číst v kontextu?
Nečíst pouze útržky, ale vzít si ke čtení celé
knihy. Jsme-li schopni strávit hodinku či
dvě četbou detektivky či románu, proč bychom podobným způsobem nezkusili přečíst např. knihu Kazatel, Skutky apoštolů
či List Filipanům? Tvá schopnost číst Písmo v co nejširším kontextu bude růst s tím,
kolik času četbou Písma strávíš…

Berniniho Jonáš vylézající z velryby
(kaple Chigi římského kostela
S. Maria del Popolo)
Při četbě knihy Jonáš bychom se mohli podivovat či tázat, jak mohl v nitru velryby
Jonáš přežít tři dni, když na něj musely působit rozličné žaludeční šťávy apod.
Problém tak ovšem vůbec nestojí, protože
se zde nejedná podle mínění odborníků
o líčení skutečných událostí, ale o příklad
poměrně humorné povídky, která si tropila šprýmy z úzkoprsosti židovských čtenářů oné doby, kteří si nedovedli představit,
že by se Boží milosrdenství mohlo projevit
také nad jinými národy.
Pomocí různých příruček, které jsme zde
již doporučovali, můžeme dnes snadno získat vodítko k určení různých stylů biblických knih.
David Vopřada

Literární žánry
Podobně jako u „normální“ literatury, kde
se setkáváme s poezií epickou i lyrickou,
románem, literaturou faktu, historiografií,
detektivkou, anekdotou, sci-fi a podobně,
i u jednotlivých biblických knih můžeme
rozlišit různé žánry.

Nemůžeme se dotázat sv. Pavla: „O kom to tu píšeš?“, ale můžeme se pokusit vžít do
jeho situace, na chvíli jakoby „obout jeho boty“.
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Po stopách apoštola Pavla
Nakladatelství Paulínky vydalo v roce 2006
na DVD dokument o životě sv. Pavla, o jeho
cestách a učení s názvem Po stopách apoštola Pavla. Tento dokument nás seznamuje také s historickými okolnostmi, dobovou
kulturou a městy, kterými Pavel během
svých cest procházel. V jednotlivých dílech

se prolínají citáty ze Skutků apoštolů a Pavlových listů se vstupy Mons. Romanna
Penny, profesora biblistiky na Papežské lateránské univerzitě v Římě, který je specialistou na život a učení sv. Pavla. Dokument je rozdělen do sedmi dílů, z nichž
každý trvá 30 minut.
Paulínky ke každému dílu tohoto dokumentu zpracovaly také metodiku, která má
sloužit jako podklad k přípravě na katecheze či výuku náboženství. Metodika je vždy
rozdělena do několika částí. První je věnována prohloubení znalostí, poukazuje na
různé zajímavosti a předkládá seznam souvisejících biblických odkazů, další část
uvádí probírané téma do souvislosti se zkušeností z víry a následující část uvádí do
souvislosti s liturgií. Téma je vždy uzavřeno modlitbou.
DVD si můžete objednat na internetových
stránkách www. paulinky.cz a metodiku
najdete ke z tažení na internetové adrese
www.svatypavel.paulinky.cz
Martina Orlovská

Ježíš Nazaretský – nový katechetický materiál na DVD
Od začátku letošního září nabízíme všem kněžím a katechetům novou multimediální
pomůcku. Jedná se o DVD s názvem Ježíš Nazaretský. Disk obsahuje celkem 10 audiovizuálních sekvencí s tematikou života a učení Ježíše Krista, které jsou řazeny chronologicky od Kristova narození až po jeho smrt a zmrtvýchvstání. Každá sekvence je tvořena
řadou snímků, které pocházejí z filmu Ježíš Nazaretský režiséra Franca Zeffirelliho
(1977). Tyto obrazy jsou doprovázeny hudbou a slovem, jehož obsah je jak
výpravný (texty a dialogy použité z evangelií), tak i katechetický. Délka každé sekvence
je přibližně 15 minut, přičemž je možné pustit ji buď vcelku, nebo si můžete
vybrat i jednotlivé
několikaminutové
pasáže jako výňatek
z každé kapitoly.
Tyto pasáže jsou
různě pojmenovány
(např. Křest Ježíše,
Nasycení zástupů) a
je možné si mezi
nimi volit v základní
nabídce (menu)
každé kapitoly.
Celý materiál je určen především pro starší děti (8. a 9. třída), mládež a dospělé, takže je
možné jej využít jako doplněk při výuce náboženství, farních katechezích, biblických hodinách nebo i na přípravách biřmovanců. Jako u předchozích podobných materiálů platí
i zde zásada, že dříve, než začnete tuto pomůcku používat, je důležité, abyste se seznámili s jejím obsahem a způsobem zpracování dané tematiky. Je také důležité, abyste pak
s tímto materiálem při setkáních či výuce aktivně pracovali – tzn. promítání DVD doplnili vlastním výkladem, který má směřovat ke konkrétnímu životu evangelizovaných.
A na závěr ještě několik technických informací: DVD je možné přehrávat na stolním počítači, notebooku i DVD přehrávači k televizi. Ovládání nabídky a přehrávání kapitol je
velmi jednoduché, takže je zvládnout i ti méně technicky zdatní. DVD je k dostání v katechetickém centru v Olomouci, přičemž si je možné objednat e-mailem i telefonicky (na
vyžádání zašleme poštou).
Vít Němec

Rok sv. Pavla na internetu
V tomto čísla OLDINu bychom vám chtěli představit „Pavlovské stránky“ Paulínek
(www.svatypavel.paulinky.cz). Jejími autorkami jsou členky o řeholní kongregace Dcery
sv. Pavla, která byla
založena na počátku
20. století a čerpá svou
spiritualitu i apoštolát
od apoštola Pavla.
Jejich posláním je hlásat evangelium lidem
dnešní doby všemi
moderními sdělovacími prostředky.
K roku apoštola Pavlova vytvořily Paulínky
speciální internetové
stránky, na kterých
publikují zajímavé
články týkající se apoštola Pavla, četby jeho listů nebo odpustků k Roku sv. Pavla. Jejich
součástí jsou také modlitby ke sv. Pavlovi a tipy na literaturu, filmy a jiná média, která
souvisejí se sv. Pavlem. Najdeme zde i odkazy na další různé české i slovenské webové
stránky týkající se apoštola Pavla, z nich např. na slovenských stránkách
(http://svatypavol.weebly.com) můžeme najít na 3 měsíce zpracované Lectio divina
k Roku sv. Pavla.
Martina Orlovská
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
• 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.
• 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. Na ukončení poutní sezony

v neděli 26. října bude mše svatá v 15.30
hod. a po ní následuje světelný průvod na
místní hřbitov.
• Desátá svatohubertská myslivecká
pouť se koná na Svatém Hostýně v sobotu
18. října. Mši svatou v 10.15 hod. slouží
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
• Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem
Janem Graubnerem se uskuteční na Svatém Hostýně od pátku 28. do neděle 30. listopadu. Přihlášky podávejte na adresu:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn
č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573 381 693 nebo 573 381 694,
e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz
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• Celostátní setkání animátorů seniorů
(určené všem, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních,
sociálních i zdravotnických zařízeních a
také těm, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají) se koná ve dnech
20. a 21. listopadu v Hradci Králové (Nové
Adalbertinum). Kontakt a přihlášky: Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01
Hradec Králové, tel.: 495 063 661,
737 215 328, www.animatori.cz, e-mail:
animatori@diecezehk.cz
• V zimním období (od 20. října) jsou
slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
všední dny – 7.00, 9.15
neděle – 7.00, 9.15, 11.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné
požehnání.
• Plán akcí Moravskoslezské křesťanské
akademie Olomouc na zimní semestr
2008
– 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, www.mska.biz
• Setkání osamělých a rozvedených rodičů se uskuteční v sobotu 8. listopadu od
10 do 14 hod. v budově 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. 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
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Aby minulost měla
budoucnost
Pěkné a teplé počasí láká k procházkám a
dává nám příležitost více vnímat okolí místa, kde žijeme a být více pozorní. Díky všímavosti občanů a na základě jejich podnětu byla na jaře letošního roku zahájena
oprava pískovcového kříže ve Vizovicích
na rozcestí směrem Chrastěšov a Vsetín.
Důvodem bylo značné poškození tohoto
130 let starého kříže, způsobené klimatickými vlivy.

Potlesk ve stoje pro Boni Pueri
V podvečer hlavní pouti ve Štípě v sobotu 6. září Charita Zlín nabídla všem návštěvníkům nezapomenutelný zážitek. Na naše pozvání byl hlavním hostem
koncertu, který se konal pod záštitou MUDr. Josefa
Deváta a který spolufinancoval Kulturní fond města
Zlína, Zlínský kraj a drobní dárci, český chlapecký
sbor Boni Pueri.
Zaplněný chrám tak mohl zažít na vlastní kůži to, co
zažívají posluchači po celém světě, kam český sbor
zavítá. Díky patnácti předvedeným skladbám mnohým posluchačům z profesionálního výkonu mrazilo v zádech. Já také miluji štípský chrám a miluji koncerty zde pořádané. Mnohokrát jsem nadšeně hovořila o úžasné akustice v těchto barokních zdech, několikrát jsem se sklonila před místními varhanami a
Snímek Josef Omelka
vůbec stavbou jako takovou. Je to chlouba nejen města, ale i kraje. Takový koncert, jako byl tento, se prostě musí zažít.
Koncert vynesl díky dobrovolnému vstupnému 8 503 Kč. Částka poputuje na provoz
občanské poradny, kterou spolufinancuje v roce 2008 Sociální fond města Zlína, od roku
2007 Zlínský kraj a drobní dárci.
Ing. Pavla Romaňáková
Zlín

V Klenovicích byl požehnán Kříž uprostřed Moravy
Snímek Josef Pala

Kříž i s částí pozemku odkoupilo Město
Vizovice od poslední majitelky a po čtyřměsíční práci restaurátorů firmy MARSTON-CZ
z Brna bylo hotové dílo předáno městu.
Finančně opravu podpořila 12 tisíci korunami Nadace Občanské fórum z programu
Opomíjené památky a zbývající částku převyšující 93 000 Kč uhradilo Město Vizovice. Přestože náklady přesáhly částku
105 000 Kč, význam opraveného kříže je
jistě mnohem vyšší. Nejenom estetický, ale
především duchovní. Z historie se dozvídáme, že kříž dali vyrobit na své náklady zbožní manželé Jan a Mariana Pšenčíkovi v roce
1878 jako vděk Panně Marii za uzdravení
Jana Pšeníčka z tehdy smrtelné nemoci zápalu plic. Od té doby sem chodívala každoročně procesí a lidé se modlili za dobrou
úrodu, a to až do vypuknutí druhé světové
války v roce1939.
V neděli 10. srpna odpoledne za účasti
ThDr. Stanislava Glücka, vizovického děkana P. Mgr. Františka Sedláčka ze Štípy,
P. Mgr. Arnošta Červinky, starostky Mgr.
Aleny Hanákové, manželů Obadalových a
občanů vykonal obřad žehnání kříže vizovický duchovní správce P. Jan Kutáč. Všem,
kteří se podíleli na záchraně dalšího z osmi
křížů na území Vizovic, jeho financování a
přípravě slavnostního žehnání patří náš
dík – občanům, farnosti ve Vizovicích,
Městu vizovice, firmě MARSTON-CZ
i Nadaci Občanské fórum, která svou činnost prezentuje pod heslem Aby minulost
měla budoucnost.
Mgr. Alena Hanáková
Vizovice

Ve čtvrtek 18. září požehnal P. Mgr. Mariusz Sienkowski nově obnovený kamenný kříž u
cesty mezi Klenovicemi a Čelčicemi na Prostějovsku. Událost se stala příležitostí k setkání představitelů obcí, místních obyvatel a pamětníků.
Původní kříž z roku 1791 byl zničen za II. světové války. Právě na průsečíku obcí Klenovice, Čelčice, Skalka a Iváň totiž proběhla v květnu roku 1945 jedna z posledních velkých
bitev II. světové války v Evropě. Trvala deset dní a kamenný kříž byl poškozen. V roce
1998 na místě původního kříže postavili nový bratři Karel a Vladimír Vysloužilovi.
Po deseti letech byla dokončena jeho celková obova a úprava okolního prostoru. Nový
kříž byl osazen pamětním nápisem Kříž uprostřed Moravy.
Jak při této příležitosti zdůraznil básník a politický vězeň 50. let Karel Vysloužil, toto místo
se stává Památníkem z hlediska místního, krajového i národního. Nejen, že právě zde se
přibližně nachází geografický střed Moravy, ale došlo zde k událostem, které měly význam pro celý národ:
Vzniká-li dílo, je dobře myslet na jeho budoucnost, zvláště jedná-li se o dílo historické. Vidíme, jak se
města pyšní tím, co
zanechaly věky, pokud
jde o zámky, hrady
a církevní st a v b y.
V toku času jsou však
děje, kdy stopy po nich
se mění v památníky.
Jsou rozesety po světě
a mají obvykle takový
Snímek Bohuslav Červinka význam, jaký jim dá
lidstvo, národ, nebo vlastní kraj. Spojíme-li válečnou bitvu u nás s časem – a ten čas je
mezní (poslední den války), je tu pamětihodnost! Ke zdokumentování takové události není
nikdy pozdě. Rok 2008 je plodný ve více směrech. Jeho kvas dává sílu i nám.
Při vzpomínce na konec II. světové války pak starostové čtyř obcí podepsali v Klenovicích Pamětní list, ve kterém vyjadřují naději, že Kříž uprostřed Moravy vstoupí jako důstojný památník v živou paměť budoucím generacím.
Karel Vysloužil vyjádřil na závěr setkání touhu, aby nová památka obsahující i původní
patku z roku 1791 byla evidována Ministerstvem kultury ČR a Národním památkovým
ústavem.
Mgr. Petr Cekota
Zlín

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

CHARITA

OLDIN
15
10 / 2008

Rekonstrukce charitního domu pokojného stáří
v Cetechovicích
Plánovaný charitní dům pokojného stáří při Oblastní charitě Kroměříž se blíží k zahájení provozu, rekonstrukce zahrnující opravu střechy, výměnu oken, vybudování plynové
kotelny, výstavbu bezbariérových koupelen a dalších
nutných úprav byla úspěšně ukončena a zkolaudována 22. července 2008.
Poskytované služby v charitním domě budou: domov se zvláštním režimem
v počtu 33 lůžek a odlehčovací služby v počtu 9 lůžek.
Na investiční dotaci se podílelo Ministerstvo práce
a sociálních věcí z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, Zlínský kraj ve výši 1 500 000 Kč a dále nemalou měrou organizace a firmy svými dary. Zlínský kraj také poskytne v průběhu druhého pololetí 2008 předdotaci na rozběh nového zařízení ve výši 500 000 Kč.
Anna Valachová

Charitní chráněná dílna otevřela svůj obchůdek
Uherskohradišťská Charita přivítala 3. září v novém obchůdku chráněné dílny velmi vzácné hosty. Požehnat nový obchůdek přijel olomoucký arcibiskup Jan Graubner a společně
s ním se slavnostního otevření zúčastnili Mons. Josef Šich a ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc Václav Keprt.
V červenci dostala chráněná dílna od svého sponzora finanční dar na zakoupení vyšívacího automatu, na kterém je možno zhotovovat loga a další reklamní výšivky na trička,
čepice apod. Jelikož stále bojujeme z nedostatkem prostor, bylo nutné vyhledat větší prostory pro šicí dílnu. Toto se nám ale nedařilo, protože za nabízená místa bylo požadováno
pro nás vysoké nájemné. Nakonec jsme se rozhodli přijat i menší prostor v nově postaveném bytovém domě v přízemních nebytových prostorách blízko centra města Uherské
Hradiště. Sem by však přestěhování celé dílny nebylo možné, proto jsme v nich mohli
umístit jen vyšívací automat a zbylé místo využít jako prodejnu chráněné dílny, ve které
chceme nabízet výrobky nejenom naší chráněné dílny, ale také ostatních chráněných dílen a zařízení podobného typu a také výrobků z naší obchodní činnosti.
Pokud budete mít cestu do Uherského Hradiště, jste v našem obchůdku srdečně vítání.
Marie Halamíčková

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Víkend s duchovním programem pro osamělé matky
Termíny a místo konání: 10. až 12. října, 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 na víkend a bližší informace o setkání si napište na adresu: Centrum pro
rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, e-mail: reznickm@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250-3
Prosíme o předání informace těm, pro které mohou být přínosem. Děkujeme.
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Noclehárna pro lidi bez
domova zahájila svoji
činnost
Charita Valašské Meziříčí provozuje a poskytuje mnoho potřebných služeb, mezi
něž patří také nízkoprahové Denní centrum pro osoby bez domova, jehož součástí
v jednom objektu je také noclehárna.
„Noclehárna je určena všem, kteří ztratili
střechu nad hlavou nebo ji dočasně nemají,“ vysvětluje vedoucí centra a noclehárny
Hana Sulovská. Noclehárna je sezonním
projektem Charity Valašské Meziříčí.
Otevřena je od roku 2006, kdy byla poprvé
uvedena do provozu, a to vždy v období od
října do dubna.
„Již od samého počátku projektu noclehárny nám pomáhá s jejím financováním také
Zlínský kraj,“ uvádí Hana Sulovská a dodává: „Letos jsme velmi mile překvapeni,
že nám Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši
170 tisíc Kč právě na provoz nocležny,
a proto jsme ji letos mohli otevřít již od
1. září a zároveň počítáme s tím, že bude
v provozu až do konce května.“
První kontakt v noclehárně mají klienti
zdarma. Za každý další zaplatí 30 Kč.
V ceně této částky je zahrnuto čisté lůžko
a povlečení, přezůvky, pyžamo, sprcha,
teplá polévka s chlebem a čaj.
Cílem Charity Valašské Meziříčí je, aby
noclehárna fungovala nepřetržitě celý rok.
Na provoz Denního centra získala Charita
Valašské Meziříčí dotaci ve výši více jak půl
milionu korun.
„Chtěli bychom samozřejmě vyjádřit poděkování Zlínskému kraji i za tuto dotaci,“
zdůrazňuje Hana Sulovská. „Je nutné si
uvědomit, že klienti u nás v Denním centru mohou využít služeb bezplatného odborného sociálního poradenství, kterým jim
pomáháme mnohdy včlenit se do běžného
života společnosti anebo minimalizovat
jejich sociální odloučení.“
Během dne si klienti, kterých je v centru
stále mnoho, mohou vybrat jogurt, paštiku, chléb či rohlíky, pracovníci jim rádi
nabídnou čaj nebo polévku, samozřejmostí
je i to, že si za symbolický poplatek mohou
klienti kdykoliv nechat vyprat své oděvy a
též se oholit či osprchovat. Součástí budovy je také charitní šatník, kde si lidé bez
prostředků mohou za symbolickou cenu
nakoupit hezké věci, kteří Charitě darují
občané nejen z Valašské Meziříčí, ale i širokého okolí.
(chvm)

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ŘÍJEN 2008
30. 9. úterý až 3. 10. pátek
Budapešť (Maďarsko) – zasedání Rady evropských
biskupských konferencí (CCEE) • arcibiskup Jan
1. 10. středa
19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahajovací
studentská mše svatá • biskup Josef
2. 10. čtvrtek
11.00 hod. • Svatý Hostýn – setkání pracovníků
diecézních center • biskup Josef
4. 10. sobota
10.00 hod. • Lidečko – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Rohatec – biřmování • biskup Josef
14.30 hod. • Střelná – mše svatá a žehnání pastoračního
centra • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Kroměříž – pouť ministrantů – slavnostní
vyhodnocení – biskup Josef
19.00 hod. • Olomouc – účast na filmovém festivalu
Ve znamení ryby • arcibiskup Jan
5. 10. neděle
10.00 hod. • Vsetín – Výročí posvěcení kostela
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Kněždub – biřmování • biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – patrocinium
kostela a žehnání zvonu • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
(sestry) • biskup Josef
6. 10. pondělí až 8. 10. středa
Praha – zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
10. 10. pátek až 17. 10. pátek
Izrael – diecézní pouť do Svaté země • arcibiskup Jan
11. 10. sobota
10.00 hod. • Všechovice – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Zlín) • biskup Josef
17. 00 hod . • S v a t ý Ho st ý n – d ušičk ov á pouť
• Mons. Vojtěch Šíma
12. 10. neděle
10.00 hod. • Vilémov – biřmování • biskup Josef
10. 15 hod. • S va t ý Host ýn – d ušičk ov á pouť
• Mons. František Polášek

15. 10. středa
17.00 hod. • Kroměříž – muzeum – přednáška na téma
Dialog hudby a víry v rámci Dnů křesťanské kultury
• biskup Josef
18. 10. sobota
10.00 hod. • Lipov – biřmování • biskup Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – svatohubertská pouť
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání • biskup Josef
19. 10. neděle
10.30 hod. • Uherský Ostroh – 250 let posvěcení kostela
• arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
(bohoslovci) • biskup Josef
19. 10. neděle až 24. 10. pátek
Svatý Hostýn – exercicie pro kněze • arcibiskup Jan
24. 10. pátek
11.00 hod. – Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium –
biřmování • biskup Josef
17.00 hod. • Uničov – fara – přednáška o kultuře
• biskup Josef
25. 10. sobota
10.00 hod. • Uherský Brod – svěcení oltáře • biskup Josef
10.00 hod. • Ostrožská Lhota – 100 let posvěcení kostela
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Dub nad Moravou – dušičková pouť
• arcibiskup Jan
26. 10. neděle
10.00 hod. • Pozlovice – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Svébohov – žehnání praporu a znaku obce
• biskup Josef
27. 10. pondělí
16.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá s udělováním akolytátu • arcibiskup Jan
30. 10. čtvrtek
18.00 hod. • Hradec Králové – výročí posvěcení katedrály
• arcibiskup Jan

Uzavřeno k 22. 9. 2008
Změna programu vyhrazena

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