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ARCIBISKUPSKÁ KONZISTOŘ

Arcibiskupská konsistoř
– 100. výročí její generální
rekonstrukce
Olomoučtí biskupové se již od 13. století
snažili regulovat moc arcijáhnů, kteří odvozovali svoje soudní a správní pravomoci
nejen od vůle biskupa, ale také kapituly,
která je do funkcí jmenovala. Proto postupně omezovali jejich pravomoci a ustanovovali si své úředníky, tj. oficiála, který měl
delegovány záležitosti soudní, a generálního vikáře, jako svého zástupce, který měl
na starosti správní záležitosti v diecézi.
Původně byl však ustanovován pro obě
funkce jediný zástupce tzv. vices gerens.
Později došlo k rozlišení funkčnímu, kdy
obě funkce zastával jeden
hodnostář a následně došlo
i k rozdělení personálnímu.
Oficiál i generální vikář si
postupně zřizovali pomocná kolegia - sbory úředníků,
kteří se podíleli na správě
diecéze – konzistoře. O olomoucké konzistoři jsou
zmínky již ve 13. století, neměla však samostatnou budovu. Nová správní budova
byla postavena mnohem
později. Nejdříve v konzistoři převládala složka soudní, představitelem byl oficiál, později převládla složka
správní a představitelem
konzistoře se stal generální
vikář. Soudní složka se v
Olomouci osamostatnila v roce 1857, kdy
byl zřízen samostatný církevní soud
s oficiálem jako jeho předsedou.
Olomoucká budova konzistoře má nad
hlavním vchodem znak kardinála Ferdinanda Julia Troyera, který byl olomouckým
biskupem v letech 1745 až 1758. Z toho
můžeme usuzovat, že stávající budova kurie byla postavena za jeho působení na biskupském stolci v polovině 18. století.
V letošním roce je to právě 100 let od doby,
kdy budova Arcibiskupské kurie v Olomouci prodělala zásadní rekonstrukci a
byla přestavěna do podoby tak, jak ji známe dnes. V letech 1904 až 1915 byl olomouckým arcibiskupem kardinál František Saleský Bauer, který hned po svém
nástupu provedl velkou rekonstrukci arcibiskupské rezidence po požáru v roce
1904. Spočívala ve zvýšení prvního patra
přes dvě poschodí v jižním křídle a vytvoření nového sálu, který dostal název Slavnostní dvorana. Dílo bylo dokončeno
v roce 1906. Za svého působení také postavil nad bývalým městským žalářem, kde byl
umučen sv. Jan Sarkander, novou kapli ne-

letí. Její masivní obvodové zdivo o síle
96 cm se zachovalo až do dnešních dnů.
Vnitřní dispozice budovy a její venkovní
vzhled se však zásadně změnil. Budova,
jejíž průčelí je téměř 72 m dlouhé, zabírala
celou severní stranu Biskupského náměstí. Na západní straně ji ohraničovala Zbrojnická ulice (dnešní Akademická), kde její
západní trakt měří 24 m. Z východní strany byla Residenční ulice (dnešní Wurmova) se šikmou stěnou budovy, širokou
12 m. Za budovou konzistoře byl dvůr, stáje a kůlny na vozy – kterým se říkalo kočárny. Jaký byl vnější vzhled budovy, se nepodařilo zjistit. Jisté je, že budova neměla
výrazný hlavní vstup, ani sál ve druhém
nadzemním podlaží, ani reprezentační
schodiště v centru budovy.
Její fasáda, tvořená patrně
vápennou omítkou, již byla
silně zvětralá, opadávající.
Okna měla stará, poškozené
okenní rámy. Krytina střechy si vyžadovala rovněž
opravu. Místy zatékalo až
do krovu, který byl vlhkostí
značně poškozen. V přízemí
budovy na východní straně
byly kůlny na vozy se dvěma
širokými vjezdy ze dvora,
pozdější garáže. V prvním
a druhém nadzemním podlaží východního křídla se
nacházely konzistorní kanceláře. V západním křídle
budovy byly ubikace.
Snímek Karel Kavička Zachoval se i seznam osob
vést dala, jakož i návrh na umořování sta- a rodin, které zde v roce 1908 bydlely.
vebního nákladu. Při sestavení plánu má se Podle návrhu architekta Hublíka byla také
dbáti na specielní přání k. a. konsistoře, jíž zhotovena nová fasáda, včetně dvorního
se úprava přiložených náčrtku p. Jana Hub- traktu. Fasáda je členitá s mnoha ozdobnýlíka, stavitele v Olomouci jak po stránce mi prvky. Zvlášť monumentálně pojal artechnické tak praktické zamlouvá. Za tím chitekt výzdobu průčelí hlavního vchodu.
účelem vhodno, aby se k. a. stavební úřad Ozdobil jej sloupy a polopostavami titánů,
s jmenovaným stavitelem a podepsanou nesoucích architráv vchodu. Přízemí až po
správou dohodl. Podepsán správce Tánov- římsu prvního patra – obíhající celou budovu, je bosáž, přerušovaná pravidelnými
ský.
Na tento přípis z Olomouce Ústřední ředi- okenními otvory, jejichž ostění je ozdobetelství arcibiskupských statků reagovalo a no. Fasáda prvního patra je bez bosáže
2. května 1908 odepisuje k. a. správě stat- s okny zdobenými šambránami a střídajíků komorních v Olomouci toto: Jeho Milost cími se nadokenními oblouky a lomenými
knížecí ráčila dne 1. května rozpočet ve výši prvky. Ve druhém patře vyniká pět velkých
K 238.679,71 na rekonstrukci budovy kon- oken slavnostního sálu ve střední části busistorní v Olomouci milostivě schváliti a svo- dovy. Okna po obou stranách sálu mají
lila rovněž, aby pro konsistorní ubikace za- stejný tvar i výzdobu jako okna v prvním
řízeno bylo ústřední topení. O tomto vyso- poschodí. Nový mělký rizalit hlavního
kém rozhodnutí uvědomuje se správa stat- vchodu je zakončen majestátním frontoků komorních u vyřízení sem podané zprá- nem s nápisem CURIA ARCHIEPISCOvy ze dne 16. března t. r. čís. 132. Datováno PALIS, po bocích je balustráda s kamenv Kroměříži dne 2. 5. 1908. Podepsán nými ozdobnými prvky. Uprostřed je majestátní velký znak kardinála Františka
R. Sprindrich, k. a. stavební správce.
Stará konzistorní budova stála na Biskup- Saleského Bauera, za něhož se celá přeském náměstí patrně od poloviny 18. sto- stavba prováděla.
Karel Kavička
soucí jméno světce a mučedníka – Sarkandrovka. Do výčtu patří přístavba kněžského semináře nazývaná podle svého stavitele Salesianum.
O generální rekonstrukci budovy kurie se
dovídáme z přípisu Správy knížecích arcibiskupských (dále jen k. a.) statků komorních v Olomouci ze dne 16. 3. 1908,
č. 132/08 Veleslavnému k. a. ústřednímu
ředitelství v Kroměříži, kde se píše: Správa knížecích arcibiskupských komorních
statků oznamuje, že Jeho Milost knížecí zamýšlí provést rekonstrukci k. a. konsistorní
budovy s přáním, aby se k tomu vzaly potřebné prostředky z konsistorního jmění.
Mají se tudíž sestaviti plány a podrobné rozpočty, jak a zač by se zamýšlená úprava pro-

LIST Z KALENDÁŘE
LISTOPAD 2008
1. 11. 1923 se narodil v Ostravě-Staré Bělé P. Rudolf Adámek, čestný kanovník
Kolegiátní kapituly Kroměříž, působící v kněžské službě v Domově pokojného
stáří v Otrokovicích (85. narozeniny)
6. 11. 1938 zemřel v Olomouci Mons. Jan Stavěl, od roku 1927 světící biskup olomoucký
(70 let)
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Haüyeho v roce
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, sídelní kanovník
olomoucký a bývalý generální vikář olomoucké arcidiecéze (86. narozeniny)
(jpa)

Televizi Noe může sledovat každý
Zaskočil vás tento nadpis? Máte chuť se tomu bránit a říkáte, že vy ji sledovat nemůžete?
A přece ten nadpis říká pravdu. Televizi Noe může sledovat skutečně každý, kdo si zajistí
její příjem. Přinášíme proto několik informací, jak Televize Noe vysílá a jak si lze její příjem zařídit.
• Signál Televize Noe je možné v první řadě přijímat skrze parabolickou anténu. Pro zajištění příjmu potřebujete tedy nějakou soupravu pro příjem satelitního vysílání. Ze satelitu, ze kterého vysílá TV Noe, vysílají také další české programy (ČT 1, ČT 2, ČT 24,
ČT Sport, Prima). Pro příjem TV Noe sice stačí nejjednodušší satelitní komplet pro příjem volně šířených programů (vysílání TV Noe je nekódované), ale doporučujeme vám
pořídit si přijímač na příjem i kódovaných kanálů. Souprava by měla tedy obsahovat parabolickou anténu s příslušenstvím a přijímač. Také doporučujeme nechat si zařízení namontovat odborníkem, i když zdatní jedinci jsou schopni si zařízení zprovoznit sami.
V oblastech, které jsou už dnes pokryty pozemním digitálním vysíláním, pak doporučujeme pořídit si kombinovaný přijímač na příjem pozemního i satelitního digitálního vysílání. A kde takovou soupravu pořídíte? Navštivte prodejny Elektro, televizní techniky
apod., většina z nich vede i soupravy pro příjem satelitního digitálního vysílání. Pokud
jste uživateli satelitní platformy UPC nebo Digi Tv, tak tyto společnosti signál TV Noe
nevysílají, pak vám doporučujeme přejít na příjem jak je popsán výše.
• Uživatelé kabelových televizí určitě sledují Televizi Noe v rámci některé poskytované
nabídky. Pokud však kabelovka program TV Noe dosud nenabízí, oslovte ji, aby program
do nabídky zařadila. Pokud tak neučiní, zřiďte si příjem televizního signálu jiným způsobem. Obdobná situace je u příjmu skrze jednu z nejnovějších forem, kterou je IPTV.
Pokud si pořizujete příjem skrze kabelovku nebo IPTV nově, ptejte se nejdříve, zda je
TV Noe v nabídce zařazena a teprve pak si službu objednejte.
Přehledný program televize Noe najdete pravidelně každý týden v týdeníku Světlo a v Naší
rodině, zkrácený program je uveřejněn ve čtrnáctidenní příloze Katolického týdeníku.
Uživatelé TV Noe jej mohou najít na Teletextu, který je vysílán současně s programem
TV Noe a také na internetu (www.tvnoe.cz). Pokud jste předplatiteli tištěných periodik,
které vydávají televizní program, a chcete, aby tam byl program naší televize zařazen,
oslovte je se svým požadavkem. Pokud vydavatelé nepoznají zájem čtenářů, sami program TV Noe do přehledu nezařadí, i když je o to pravidelně žádáme.
Petr Kudela

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
LISTOPAD 2008
Úmysl všeobecný
Aby svědectví lásky svatých upevnilo křesťany
v úctě k Bohu a bližním a v napodobování Krista,
který přišel, aby sloužil a ne, aby se mu sloužilo.
Úmysl misijní
Aby křesťanská společenství v Asii, rozjímající o
Kristu, nalézala vhodný způsob, jak ho hlásat lidu
kontinentu s tak bohatou kulturou a spiritualitou.
Úmysl národní
Ať v Božím lidu roste vnímavost ke svátosti pomazání nemocných, aby tak nikdo nezemřel nesmířen s Bohem.
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Oslavy sv. Václava
v Olomouci
Slavnostní mši svatou při příležitosti
svátku svatého Václava, patrona českých
zemí i olomouckého arcibiskupství,
sloužil 28. září v metropolitním chrámu
svatého Václava v Olomouci arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský Jan
Graubner. Po skončení bohoslužby požehnal také za přítomnosti svých tvůrců
dvěma novým zvonům, které na Hanou
nedávno dorazily z pasovského zvonařství Perner.
Oslavy patrona arcidiecéze ukončily
v katedrále slavnostní zpívané nešpory.
MonikaVývodová

Pátá pouť veřejných
činitelů
Na svátek svatého Václava a v Den české
státnosti se uskutečnila již 5. pouť veřejných činitelů. Slavnostní mši svatou
sloužil olomoucký arcibiskup Jan
Graubner.
V Jubilejním roce 2000 papež Jan Pavel II.
stanovil některé dny jako zvláště významné. Měly nám připomenout důležitost rodiny, farnosti, mládeže, vychovatelů,
nemocných, ale také i určitých služeb ve
společnosti a pro společnost. Neděle 5. listopadu 2000 byla tak prohlášena Jubileem
veřejných činitelů. S myšlenkou uspořádat
pouť k této příležitosti přišel poslanec
Tomáš Kvapil. V tento den se tak na Svatém Kopečku u Olomouce uskutečnila první pouť veřejných činitelů – den vhodný pro
starosty, zastupitele, poslance i senátory,
zaměstnance nejrůznějších státních úřadů
a vůbec všechny občany vrátit se ke kořenům. Na tuto iniciativu navázala pouť veřejných činitelů v roce 2004.
„Pouť dává příležitost znovu si uvědomit,
že veškerá autorita pochází od Boha a že
politika je především službou – občanu
a Bohu. Je nástrojem pravdy a lásky. Politik má být především stavitelem mostů
a cest ve společnosti. Je to příležitost se
opřít o Boží Prozřetelnost, která nás nenechá nikdy osamocené, ale naopak působí
v lidských věcech, tedy i v politice,“ řekl při
první pouti poslanec Tomáš Kvapil. Mottem všech poutí veřejných činitelů je přímluva: Dej svou moudrost všem, kdo rozhodují o veřejných záležitostech – ať u tebe
hledají radu, aby se ti líbily jejich myšlenky i skutky.
Zdislav Havran

V Olomouci se konaly akademické dny
Moravskoslezská křesťanská akademie (MSKA) ve spolupráci s Cyrilometodějskou
teologickou fakultou Univerzity Palackého (CMTF) v Olomouci uspořádala již šesté akademické dny. Letošní téma bylo věnováno Roku Bible a Roku apoštola Pavla.
Asi 40 hostů si v sobotu 20. září v sále arcibiskupské kurie vyslechlo šest fundovaných přednášek ve dvou blocích.
Úvodní pozdrav patřil předsedkyni MSKA PhDr. Jiříně Štouračové a olomouckému náměstkovi hejtmana Ing. Pavlu Horákovi. Dopolední blok moderoval PhDr. Roman Zaoral, který představil dva odborníky z Katolické teologické fakulty a dva přednášející z
Evangelické teologické fakulty. Doc. Martin Prudký se věnoval vývoji historického bádání o Dekalogu i proměnám paradigmatu v různých dějinných obdobích. „Dekalog je třeba vnímat jako sumář židovských tradic, jako pars pro toto celé Tóry a jako skutečnost,
která nestojí na počátku, ale někde uprostřed vývoje lidu Israele,“ zrůraznil mezi jiným
Martin Prudký. Na problematiku novozákonní exegeze pak navázal prof. Ladislav Tichý, který se věnoval zejména výkladu Listu Galaťanům a ospravedlnění na základě víry.
Celému „katalogu útrap“ v Pavlových listech se pak věnoval Dr. Pavel Zahradníček.
Posluchači si tak mohli více uvědomit, že svatý Pavel byl nejen „hlasatel víry a svědek
lásky“, ale byl to i „apoštol v prachu cest“ a „apoštol v okovech“. Byla to ne jeho vlastní
síla, ale Boží síla, která mu umožnila vytrvat v jeho poslání.
A dopolední blok pak završil Dr. Jan Dus, který velmi názorně přiblížil postavu apoštola
Pavla, jak se vyjevuje v apokryfní literatuře. Přestože se nejedná o kanonická díla, můžeme v nich nalézt řadu podrobností nebo i psychologických postřehů, které ještě více zvýrazňují nutnou přítomnost Boží milosti pro evangelizaci v každé době.
Odpolední blok moderoval prof. Ladislav Tichý. Nejprve se přítomní mohli hlouběji
zamyslet nad významem Lectio divina v životě křesťana, tedy stupňům modlitby a duchovního prožívání Písma v podání děkanky CMTF a zároveň sestry dominikánky
Dr. Gabriely Ivany Vlkové. Následoval velmi cenný vhled do judaistické tematiky skrze
Pavlovy epištoly, jehož autorem byl docent Petr Chalupa.
Ke všem proneseným příspěvkům bylo možné vyjádřit se v diskuzi, kde zazněla i řada
konkrétních postřehů k současné liturgické praxi ve vztahu k četbě a přednesu Bible.
Závěrečné slovo pronesl k účastníkům akademických dnů olomoucký arcibiskup Mons.
Jan Graubner. Připomněl řadu pastoračních aktivit, jež jsou spojeny s prožíváním Roku
sv. Pavla v naší arcidiecézi, a vyjádřil přání, aby studium a četba Bible směřovaly také ke
skutkům a pravému misijnímu poslání křesťana podle vzoru apoštola Pavla.
Petr Cekota

Olomoucké varhany a zvony
CD, 80 minut, cena 290 Kč
Chrám sv. Mořice, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, kostel Panny
Marie Sněžné, kostel sv. Michala, katedrála sv. Václava
Není v Čechách a na Moravě mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak znamenitým
varhanářským odkazem minulosti starší, ale i nedávné, jako právě Olomouc. Toto CD,
které vydalo Karmelitánské nakladatelství, je prvním z řady, jejímž cílem je podchytit významné nástroje nejen v Olomouci, ale v celé olomoucké arcidiecézi. Nedílnou součástí
hudebního bohatství našich kostelů jsou samozřejmě také zvony, takže i těm bude patřit
naše pozornost.
Varhaníci: Petr Planý, Jan Gottwald, Marek Čermák, Reginald Kefer, Marie Maňáková,
Zbyněk Štěpánek, Karel Martínek, hudební režie: Radek Rejšek, zvuková režie: Aleš
Dvořák
(kna)

Setkání ředitelů církevních škol
Od 7. do 8. října se v prostorách Českého katolického biblického díla v Dolanech
konalo setkání ředitelů církevních škol arcidiecéze olomoucké.
Setkání bylo určeno nejen pro ředitele, ale také jejich zástupce a školní kaplany. Tématem vzdělávacího pobytu byl Rok svatého Pavla. Tomuto apoštolovi se ve svých přednáškách věnovali P. Mareček, Th.D., P. Chalupa, Th.D., a PhDr. Klašková. P. Krasucki, OP,
ve svých třech rekolekčních promluvách představil sv. Pavla bojujícího ale také řídícího,
tedy jako inspiraci pro vedoucí pracovníky církevních škol. Pro účastníky byly připraveny mimo jiné ukázky práce s Biblí, teoretický úvod do listů sv. Pavla a význam sv. Pavla
v umění.
MonikaVývodová

AKTUALITY
Festival nabídl to nejlepší
z duchovní tvorby
Již sedmý ročník festivalu duchovních
filmů Film ve znamení ryby proběhl ve
dnech 1. až 5. října převážně v prostorách Arcidiecézního muzea Olomouc.
V několika tematických blocích nabídl
pestrou přehlídku dokumentárních
i hraných filmů domácí i evropské produkce. Předností tohoto festivalu je to, že
o promítnutých filmech mohou diváci
ihned debatovat se zúčastněnými tvůrci.
Mezi letošní témata patřily misie, pravoslaví, nová tvorba studentů filmových škol a
také postavení křesťanských televizí v naší
společnosti. Mezi hosty se objevili současní čeští režiséři Ivan Vojnár, Otakáro
Schmidt, Svatava Kabošová, z Polska přijel Krzysztof Zurowski, z Maďarska
András Dér a Csaba Bollok. Díla vzniklá
pro křesťanské televize představili za
TV NOE Leoš Ryška a za TV LUX Marek
Poláček.
Z děl, která zaujala nejvíce, je třeba zmínit
maďarský snímek Cesta Isky, poutavý příběh dvanáctileté dívky z periferie rumunského hornického města, nebo film 11 dopisů k Bohu, výjimečné vizuální panorama
ze Serverní Osetie. Nelze však opomenout
ani film Velké ticho, které natočil režisér
Phílip Gröning při pobytu ve francouzském kartuziánském klášteře.
Účastníky festivalu pozdravil také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Petr Cekota

Cisterciácká pečeť
Občanské sdružení Matice Velehradská
zve všechny zájemce na II. ročník soutěže
a přehlídky mešních a košer vín s názvem

Cisterciácká pečeť. Akce je pořádána pod
záštitou olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera a koná se v sobotu 8. listopadu od 15 hod. ve Stojanově gymnáziu
na Velehradě. V 16 hod. je vyhlášení výsledků a předání ocenění, v 17 hod. pak koštování a beseda s cimbálovkou. Vstupné
250 Kč.
Petr Hudec

Na Velehradě se sešli
bohoslovci
O druhém říjnovém víkendu se sešlo na Velehradě tři sta sedmdesát bohoslovců ze
dvou českých a z šesti slovenských seminářů. Spolu s nimi sem přijeli jejich představení, spirituálové a také brněnský biskup
Vojtěch Cikrle, který byl v bazilice hlavním
celebrantem mše svaté. Seminaristé z Česka a ze Slovenska se na Velehradě scházejí
každé dva roky.
(ps)

Olomoucká univerzita má nového mluvčího
Univerzita Palackého v Olomouci, nejstarší moravská vysoká škola, má nového
tiskového mluvčího. Stal se jím její kancléř PhDr. Rostislav Hladký.
(ps)

Zemřel Antonín Kříž
V Olomouci zemřel 19. září 2008 ve věku 83 let Antonín
Kříž, bývalý dlouholetý průvodce olomouckou katedrálou
a také dopisovatel našeho arcidiecézního zpravodaje.
Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 26. září v katedrále
sv. Václava v Olomouci. S bývalým obětavým dómským průvodcem se přišla rozloučit asi stovka lidí. Zádušní mši svatou
sloužil P. Bohumír Vitásek, dómský farář a probošt Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, za asistence jáhna Mgr.
Václava Dvořáka. Ve své promluvě vzpomněl několik životních
zastavení zesnulého. Do Olomouce se přistěhoval v roce 1953. Láska k hudbě ho přivedla do dómského pěveckého sboru (celou zádušní bohoslužbu doprovázel mužský pěvecký sbor). Jeho zálibou byla historie, z níž vybíral a sestavoval zajímavé populární články
pro veřejnost. Uveřejňoval je ve farním i arcidiecézním zpravodaji. Měl rád lidi, a proto
jim věnoval svůj volný čas jako průvodce v kryptě i v interiéru katedrály.
Josef Pala
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Olomoucká arcidiecéze
ve Svaté zemi
Místa spojená s životem Ježíše Krista navštívílo od 10. do 20. října asi 400 poutníků z olomoucké arcidiecéze vedených
svým duchovním pastýřem, arcibiskupem Janem Graubnerem. Byla to zatím
největší pouť tohoto typu v arcidiecézi.
První letadlo s poutníky odletělo z bratislavského letiště do Tel-Avivu 10. října dopoledne. Další dvě skupiny za nimi připutovaly 11. a 13. října. Přeprava po Izraeli
byla zajištěna osmi autobusy, které účastníky zavezly na nejdůležitější místa této
země, jež je tak úzce spjata s životem Ježíše Krista a počátky křesťanství.
Účastníky čekaly nejen prohlídky, ale i duchovní program s každodenní mší svatou.
Všech 400 poutníků se za dobu svého pobytu ve Svaté zemi třikrát setkali při slavení společné eucharistie, a to v Jeruzalémě,
Betlémě a Nazaretu. Rovněž se zde konala
také obnova křestních slibů u řeky Jordánu a pro manželské páry i obnova svátosti
manželství na místě prvního Ježíšova veřejného zázraku v Káně. Účastníci se podívali
na horu Tábor, do Ain Karem či Jericha,
a po dlouhé cestě Judskou pouští se osvěžili i v Mrtvém moři. MonikaVývodová

Žehnání nového zvonu
do kostela sv. Michala
v Olomouci
Svatý Michael Archanděl je jméno nového zvonu, který požehnal arcibiskup Jan
Graubner při mši svaté v neděli 5. října
v chrámu sv. Michala v Olomouci. Po bohoslužbě byl zvon nainstalován do zvonice a poprvé se rozezněl nad městem.
Reliéf archanděla Michaela byl vytvořen
podle předlohy obrazu nad hlavním oltářem kostela. Nový zvon váží 1920 kg, průměr věnce je 1460 cm. Byl vyroben ze zvonoviny, což je směs mědi a cínu, v proslulé
zvonařské dílně Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Autory umělecké výzdoby jsou umělečtí sochaři Věra Končarová, Radim Hanke (autor reliéfu archanděla Michaela) a Vojtěch Anderle.
Svatý Michael Archanděl se tak připojil
k již stávajícím zvonům v chrámu, Svatému Janu Sarkandrovi a Svaté Zdislavě.
V plánu je doplnit zvonici do roka ještě
o zvon čtvrtý, největší: Pannu Marii, na který mohou dárci stále přispívat na účet
1015505903/5500. Všechny příspěvky
jsou vítány! Jména sponzorů, jejichž finanční dar přesáhne částku 10 tisíc korun,
budou zvěčněna po obvodu zvonu.
MonikaVývodová
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X. svatohubertská pouť
na Svatém Hostýně
Jubilejní X. svatohubertská pouť na Svatém Hostýně se konala v sobotu 18. října. Byla pořádána jako závěrečná pouť
sezony na Svatém Hostýně k oslavě patrona české myslivosti, svatého Huberta,
jehož svátek je 3. listopadu. Mši svatou
celebroval olomoucký arcibiskup Jan
Graubner.

V Jurkovičově sále byla otevřena prodejní
výstava obrazů Karla Bubílka i jiných
autorů, také výstavky umělecké činnosti
myslivců a prodej mysliveckých potřeb.
Program byl zahájen na schodišti před bazilikou minor Nanebevzetí Panny Marie.
Tradičně se představili trubači OMS Přerov
se žáky Střední lesnické školy v Hranicích,
kteří předvedli ukázky loveckých signálů.

Snímky František Gajovský

Slavnostního průvodu, ve kterém byla
nesena trofej jelena k již zaplněné bazilice,
se kromě řádových myslivců zúčastnili
i členové Řádu Černých myslivců Pobeskydských a členové Řádu sv. Huberta,
patrona všech myslivců.
Slavnostní mší svatou program nekončil.
Na louce byly dále k vidění ukázky dravců
skupiny Vancoš z Ostravské ZOO, výcviku loveckých psů nebo si zájemci mohli
vyzkoušet střelbu z kuše. Rovněž byl pro ně
připraven poslech ukázek vábení či troubení jelenů i jiné zvěře.
Richard Vocel

Direktář vychází
již poosmé
Stejně jako v minulých sedmi letech i letos vychází Liturgický a pastorační
kalendář Arcidiecéze olomoucké
(2008/2009).
(ps)

AKTUALITY
Zemřel P. Cyril Juroška
V Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku zemřel 4. října 2008 ve věku nedožitých 87 let
salesiánský kněz P. Cyril Juroška.
Součástí parte zesnulého kněze byl i jeho životopis, který si sám sestavil, a my jej zveřejňujeme.
Narodil jsem se 29. června 1921 v Prostřední Bečvě.
Neradostné mládí jsem prožil doma i u cizích lidí. Když
přišel čas se rozhodnout, co budu dělat, pořádal jsem o přijetí k Baťovi do Zlína. Tehdy se přijímali jen ti, kdo měli
měšťanskou školu. V sousední Horní Bečvě byla právě taková postavena, a tak jsem ve svých 15 letech udělal zkoušky do druhé třídy a dva roky jsem chodil do školy vzdálené
8 kilometrů. Za dva roky jsem byl pro Baťu starý.
Mezitím moje sestra dostala místo služebné u učitelky ve
výslužbě Františky Burianové v Horní Vsi. V té době k ní
občas chodíval staříček P. Ignác Stuchlý a ona mu ze svého důchodu dávala nějaké peníze
pro chlapce. Když sestra přijela na dovolenou, řekla mi o ústavu ve Fryštáku. Pak zašla za
P. Václavem Mrtvým a on slíbil, že mne přijme. Tak jsem v roce 1938 v srpnu nastoupil do
Fryštáku do 3. třídy gymnázia a byl jsem zde 3 roky.
Po 5. třídě se nastupovalo do noviciátu, který trval jeden rok. Po noviciátu jsem měl studovat další třídy gymnázia, ale protože jsem měl věk vojenské služby, byl jsem poslán na nucené práce do Německa. Do Essenu. Tam jsem byl půl roku a až byl Essen značně rozbombardován, přeložili nás k Breslau. V lednu 1945, kdy už se blížila fronta, jsme se pěšky vydali
na cestu do Protektorátu
Byla to cesta plná utrpení a přímého ohrožení života. Po 2 dnech a nocích cesty jsem dorazili na naše území a vlakem mohli jet dále. Zůstal jsem v Pardubicích, ale brzy jsem byl
poslán do Ořechova, kde jsem dělal další třídy gymnázia. Pak jsem jel zpátky na dva roky
do Pardubic. V Oseku u Duchcova jsem studoval bohosloví do 13. dubna 1950. Klášter
o 22. hodině přepadla tajná uniformovaná policie, milice a další zastrašovací složky tehdejšího režimu. Vysvlekli nás do naha a podrobili sprosté ponižující prohlídce. Z kláštera
se stalo vězení. Ti, kdo neměli za sebou vojenskou službu, byli povoláni k pověstným pracovním jednotkám PTP. U těchto jednotek jsem byl 3 a půl roku. Na Silvestra v roce 1953
nás propustili a museli jsme si hledat civilní zaměstnání.
Studovat bohosloví bylo trestné. Každý z nás hledal nějaké místo u známých nebo příbuzných. Když už všichni moji spolubratři byli ve vězení, byl jsem pozván na pětihodinový výslech do Holešova. Bydlel jsem tehdy v Bystřici pod Hostýnem. Na konec mne nezavřeli.
Pracoval jsem jako dělník ve skladě OSP Holešov. Po 9 letech jsem odešel do ROMO Fulnek
a tam jsem 6 roků pracoval na strojích, hlavně na vrtačkách.
V roce 1966 mne biskup Trochta vysvětil na kněze a v roce 1969 jsem nastoupil jako kaplan
do Přerova. Tam jsem působil 4 roky a v roce 1973 jsem se stal farářem v Domaželicích u
Přerova.
Po 66 letech jsem se vrátil do Fryštáku. Jsem potěšen, že jsem tu našel mladé spolubratry,
které si vybral Don Bosco a přitáhla je Panna Maria Pomocnice. Žasnu nad dílem, které ke
slávě Boží vykonali a ještě vykonají.
Poslední rozloučení s P. Cyrilem Juroškou se konalo ve Fryštáku 10. října. Po mši svaté,
kterou sloužil pražský světící biskup Mons. Karel Herbst spolu s dalšími asi padesáti
kněžími, byl zesnulý pohřben do salesiánského hrobu na místním hřbitově.
Josef Pala

Setkání osamělých a rozvedených rodičů
Termín a místo: sobota 8. 11. 2008 od 10 do 13.30 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.
Marcela Řezníčková

DOPIS MISIONÁŘE
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Z Pákistánu nám píše misionář, který začínal své
působení v naší arcidiecézi
Milí přátele!
Domnívám se, že jsou v těchto dnech kvůli
atentátu a smrti českého velvyslance v Islamabádu noviny plné zpráv o Pákistanu.
Proto je jistě vhodné, když se konečně ozvu,
abyste věděli, že jsme zde v pořádku.
V naší oblasti je jak obvykle klid a nejsou
zde žádné pumové útoky. Máme jiné problémy. Křesťané jsou tu „občané 2. třídy“.
A právě toto jsme v posledních měsících
zde zakusili.
Dvě dívky (10 a 13 let) byly uneseny a teprve po necelých třech měsících – po mnoha
soudních jednáních - byla aspoň ta menší
vrácena. Policie a místní poslanec „drží“
naprosto s únosci.
V Azizabadu-Sadiqabadu, východní části
farnosti, se snaží vyhánět naše lidi, aby
uvolnili místo pro vojáky v důchodu. Bylo

pokáceno 3000 stromů, několik vodních
čerpadel bylo ukradeno a prameny byly zasypány, jeden dům byl spálen. Policie odmítá napsat zatykač. Když jim někdo vyčítá, že neplní svoji povinnost, policejní
důstojník odpoví: „Ty jsi křesťan – ty nám
nemůžeš udělat vůbec nic. Zároveň je ve
všem tomto trápení také vidět světlo a Boží
milost, protože naše křesťanská komunita
drží teď víc pohromadě.
Jinak se snažíme pokračovat ve své práci ve
farnosti a pro školy. Jsme tady tři obláti. Připojil se k nám jáhen. Shromažďujeme lidi
k modlitbě růžence a k bohoslužbě slova po
domech. Přináší to plody. Chodí pak více
lidí do kostela...
Zvláštní zkušenost jsem udělal v Mariamabadu, národním poutním místě. Sešlo se
tam letos na třídenní pouti 600 000 poutníků, mezi nimi také mnoho muslimů.
Samozřejmě tam bývá i obrovské množství
stánků… Zúčastnil jsem se bohoslužeb, ale
z ostatního programu (vystoupení dětí, divadlo atd.) nevím nic, protože buď jsem
zůstal na faře a bavil se s kněžími z různých
diecézí a nebo – když jsem šel ven, abych
se podíval na program – býval jsem během
krátké doby obklopen lidmi, kteří žádali
modlitbu a žehnání vkládáním rukou...
Sám cítím, že mi ta čeština tak automaticky „nepadá z pera“ jako dříve a musím hledat slova. Přesto moje srdce je s Vámi. Když
se mne někdo ptá na můj život, pak se zmiňuji vždycky o svém pobytu u Vás, takže

mnoho lidí si myslí, že jsem Čech. Například v těchto dnech mi zavolal jeden kněz,
aby mi vyjádřil soustrast nad smrtí „Vašeho“ velvyslance.
Nějak pociťuji teď více než dříve určitou
vzdálenost od Evropy, protože to jsou dva
velmi rozdílné světy, a vím, ze vlastně nemůžete rozumět, o čem jsem Vám vyprávěl či co Vám píši. Přesto zůstáváme v úzkém spojení, protože jsme spolu prožili
léta, která se nedají smazat, a také proto,
že se snažíme žít Evangelium každý na
svém místě.
Pán ať Vám na cestě žehná!
P. Günther Ecklbauer
misionář v Pákistánu
www.oblati.cz

Z VAŠICH DOPISŮ
Naše pomoc duším
v očistci
V Jubilejním roce 2000 jsem byl uchvácen
bulou Incarnationis mysterium. Od té doby
se snažím pomáhat duším v očistci. Uvědomil jsem si, že jsme všichni jedna rodina, která nemá hranice ani po smrti. Více
jsem si to uvědomil v Římě při setkání mládeže v bazilice svatého Kříže Jeruzalémského u hrobu Antonietty Meové, která zemřela v sedmi letech, když přišla o nohu a
tři žebra. Všechno utrpení nabídla Kristu
ke spáse druhých. Pro kolik lidí je taková
oběť z lásky ke Kristu neuskutečnitelná.
Myslel jsem zde na moji tetu Marušku, která též odešla ke Kristu, když dovršila sedm

let života. Když jsem přijel z Říma domů a
dověděl jsem se, že za Marušku nebyla sloužena mše svatá, dal jsem ji odsloužit. Vím,
že mi Maruška z nebe pomáhá... Otevřelo
mi to cestu pomoci radikálněji druhým dětem a mladým, kteří zemřeli.
Když položila vizionářka Lucie Panně Marii ve Fatimě otázku, jestli je Amélie v nebi,
dostala odpověď, že bude v očistci až do
konce světa. Dozvěděl jsem se o adopci na
dálku, která mě oslovila... Církev nemá hranice pro to, co platí pro živé, proč by to neplatilo pro zemřelé. Šel jsem tedy za knězem s otázkou adopce pro duše v očistci
– dávat za ně intence, odpustky a modlitby. Ale neuspěl jsem. Touha v srdci pomáhat duším intencemi byla silnější, za rok

byla sloužena první mše svatá za zemřelou
Moniku, která v té době zemřela. Vím, že kdybych nedal dar na tuto první mši svatou, nebylo by ani mnoho ostatních. Po letech zjišťuji, že dávání intencí na mše svaté je to
nejlepší, co mohu udělat. Přiblížit jen o píď
druhého ke Kristu je to nejkrásnější... Eucharistie je pouto lásky mezi Bohem a námi.
Obětujeme-li duším v očistci svaté přijímání
a mši svatou, navazujeme s nimi pouto přátelství a lásky. Vždyť nekonečná láska Krista
nám zprostředkovala svým utrpením, že můžeme udělit amnestii všem duším uvězněným
v očistci a vysvobodit je ze žaláře. Chci se stát
jejich přítelem a adoptovat je do svých modliteb...
Jan Zavadilík
Přerov
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Chráněná dílna Charity
na veletrhu hraček
Výrobky svých pracovníků prezentovala
chráněná dílna Oblastní charity Uherské
Hradiště na veletrhu hraček a dětských
potřeb ITEA v Praze od 2. do 5. října. Veletrh navštívilo velké množství návštěvníků,
kteří se zastavovali u stánků lákajících
svou nabídkou dřevěných, plastových i
elektrických hraček, různých her, stavebnic, dětského nábytku, autíček, kol, koloběžek, potřeb pro budoucí maminky a děti,

d ětského textilu a d al šího zb oží.
Bez povšimnutí nezůstal ani náš stánek
chráněné dílny. Návštěvníci obdivovali výrobky naší šicí dílny – polštářky, hrací deky.
Největší zájem a obdiv sklízely kapsáře
k válendám. Dostali jsme nabídky
k odběru do různých obchodů a také jsme
rozdali hodně kontaktů na náš internetový obchod.
Z Prahy jsme odjížděli unaveni, ale
s dobrým pocitem, že práce našich zaměstnanců je velmi obdivována.
Charita Uherské Hradiště

Týden s Charitou
v Luhačovicích
Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích podpořila celorepublikovou akci Den Charity
a uspořádala Týden s Charitou, který proběhl ve dnech 22. – 28. 9. 2008.
Této příležitosti a pestré nabídky Týdne
s charitou využilo celkem 145 návštěvníků, a to nejen domácích, ale i občanů
z okolních obcí. Měli možnost výběru ze
vzdělávacích programů, besedy s pracovnicí městské knihovny, kurzu na PC, společného setkání na zájezdu na Jablečnou
slavnost, seznámit se s činností dobrovolnické služby CHL, měření tlaku a hladiny
cukru v krvi a dnů otevřených dveří všech
služeb charity.
Mši svatou k příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly sloužil P. Hubert Wójcik za uživatele, pracovníky a za všechny lidi dobré
vůle, kteří podporují činnost Charity Svaté rodiny Luhačovice.
Regina Bittová

CHARITA
Osobní asistenční služba se zúčastnila Evropského týdne
mobility
Osobní asistenční služba se v rámci Evropského týdne mobility účastnila akce s názvem
Den bariér v nás a kolem nás, kterou každoročně pořádá vsetínská základní škola Integra ve spolupráci s dalšími organizacemi. Cílem akce je upozornit obyvatele města na každodenní problémy lidí s handicapem.
Samotná akce začala v kině Vatra promítáním norského filmu „Kurz negativního myšlení“, který byl zaměřen na
problematiku zdravotního postižení. Tento filmový snímek někdy až komicky ztvárnil, jak může
být pro některé lidi těžké
smířit se svým postižením.
Následně si mohli návštěvníci před vsetínskou
radnicí na vlastní kůži vyzkoušet chůzi se slepeckou holí a například také
to, jak je nelehké ovládat
invalidní vozík. Součástí
Dne bariér byla rovněž
prezentace práce organizací, které pomáhají lidem s handicapem. V průběhu celé akce
naši pracovníci poskytovali informace o službách Charity Vsetín a spolu s propagačním
materiálem rozdávali vlastnoručně vyrobené medové perníčky.
Služba osobní asistence je poskytována od roku 1998. Je dotována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Městského úřadu ve Vsetíně, od roku 2003 Zlínským
krajem a dalšími dárci.
Lenka Obrodovská

Romská pouť letos proběhla již podesáté
V sobotu 27. září proběhla na Svatém Kopečku u Olomouce tradiční Romská pouť.
Pouť zahájil mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie P. František Lízna. Po malém
občerstvení vystoupily taneční i pěvecké soubory. Představil se taneční soubor Devleskre
Čháve ze střediska volného času Domeček ve Valašském Meziříčí, tanci se prezentoval
i soubor Drom z Brna, dále své umění předvedli účinkující ze Společenství Romů na Moravě či občanského sdružení Vzájemné soužití z Ostravy a interpreti z dalších souborů.
V následujícím bloku jsme uvedli prezentaci fotografií, která mapovala činnost zúčastněných organizací. Kolegové ze zastoupených subjektů si tu také mohli vyměnit zkušenosti. Pouť jsme s úderem třetí hodiny odpolední zakončili v chrámu při závěrečném požehnání.
I dovádivé děti si
rozhodně přišly
na své. Odpoledne bylo připraveno plno zajímavých her a soutěží.
Velkou atrakcí
se bez pochyby
stal skákací hrad,
ale také dort, který k narozeninové
oslavě prostě patří. Velký ohlas
mezi téměř pěti
stovkami poutníků ze všech koutů
republiky měla i
působivá homilie otce Lízny či brilantní pěvecký výkon Jiřího Somsiho při liturgii.
Celá pouť se povedla a my doufáme, že s obdobným zájmem návštěvníků se setkáme
i u dalších akcí, na nichž se podílí Středisko Khamoro pro etnické menšiny a poradenství
Charity Olomouc.
Jana Březinová

CHARITA
Mezinárodní den
za snižování následků
katastrof
Strategie snižování následků katastrof se
odklání od dřívějšího pojetí přírodní katastrofy jako jevu, který nelze nijak ovlivnit
a nelze nijak předcházet jejím následkům.
Strategie si klade za cíl přesně určit, které
skupiny obyvatel jsou nejvíce ohroženy
a jaké jsou jejich možnosti a schopnosti reagovat na dané nebezpečí. Cílem je tedy
technická a dovedností vybavenost obyvatelstva schopného čelit následkům katastrofy. Strategie reaguje na tří zásadní skutečnosti.
• V důsledku klimatických změn dochází
k přírodním katastrofám stále častěji
• V důsledku socio-ekonomických změn
jsou obyvatelé některých oblastí více ohroženi devastující silou přírodní katastrofy
• Katastrofy a mimořádné události ohrožují výsledky rozvojové práce a postihují především nejchudší část populace
Úkolem strategie snižování následků katastrof je poskytnout organizacím a komunitám nástroje a znalosti, které povedou ke
snížení negativního dopadu katastrofy na
obyvatele postižených oblastí.
Více o Charitě ČR naleznete na stránkách
www.charita.cz
Dagmar Ostřanská

Výtěžek koncertu
podpořil Haiti
Charita Šternberk ve spolupráci s Městem
Šternberk pořádala 28. září II. benefiční
koncert, který se konal na Státním hradě
ve Šternberku. Výtěžek koncertu byl použit na pomoc Haiti a na podporu charitních
sociálních a zdravotních projektů.
Arcidiecézní charita Olomouc je patronem
vesnice Baie de Henne, kde dlouhodobě
působí český misionář P. Roman Musil,
OMI, rodák ze Zábřehu. Charita Šternberk
se zapojila do humanitární pomoci a z výtěžku koncertu odeslala na účet Haiti částku 25 000 Kč.
Na programu vystoupila BELLADONNA
TRIO – komorní soubor mladých hudebnic, účinkujících v dobových kostýmech
s interpretací barokní hudby. Dále byla připravena prezentace činností, aktivit a projektů Charity Šternberk.
Další formou podpory byl výtěžek z prodeje
výrobků klientů Charity.
Po koncertě bylo připraveno setkání se
sponzory a s Liborem Vojkůvkou – naivním malířem a cestovatelem.
Celkem se podařilo získat částku
175 500 Kč.
(iv)
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Charita Olomouc se opět podílela na programu
Týdne duševního zdraví
Ve dnech 6. až 12. října se v Olomouci konal Týden duševního zdraví, na němž i letos
participovalo Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním Charity Olomouc.
Program připravený střediskem proběhl v bezbariérové tréninkové kavárně Betreka a v
Domě sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním.
„Chceme se pokusit zbořit bariéry a potlačit mýty, které ztěžují vzájemný kontakt mezi
lidmi s duševním onemocněním a širokou veřejností. Také bychom takto zájemcům rádi
představili služby, které nabízíme v našich zařízeních,“ přiblížila cíle akce Miroslava
Koutská, vedoucí střediska sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním.
Aktivity v kavárně Betreka ve Wurmově ulici v Olomouci jsou zaměřeny na vzájemné
poznávání běžného života lidí s duševním onemocněním a lidí bez handicapu. Asistenti
klientů služeb střediska si budou moci vyzkoušet pracovní den v tréninkové kavárně a
vžít se do role duševně nemocného účastníka programu, zaměřeného na obnovování pracovních návyků klientů nebo na jejich začleňování do běžného života. Návštěvník kavárny také bude moci nahlédnout na svět očima duševně nemocných prostřednictvím
výstavy prací klientů, které vznikly v rámci programů sociální rehabilitace v Domě sv.
Vincence. Pořadatelé pamatovali i na děti a mládež, pro které připravili speciální besedy
o psychiatrii či duševních nemocech. Uživatelé služeb střediska rovněž vyrobili limitovanou edici různých výrobků určenou k prodeji pouze v rámci Týdne duševního zdraví.
V sociálně aktivizačním centru Dům sv. Vincence v Řezníčkově ulici v Olomouci-Hodolanech se široká veřejnost mohla seznámit s chodem zařízení a programy, které zde lidem s duševním onemocněním Charita poskytuje. Připraven byl rovněž Den otevřených
dveří, výtvarné dílny či speciální soutěž.
Podrobný program a informace o Středisku sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním naleznete na internetových stránkách Charity Olomouc www.olomouc.charita.cz
v sekci Aktuality a SDO středisko sv. Vincence.
Miroslava Koutská

Anetce stále pomáháme
Anetka (*3. 3. 2005) je mladá statečná dívenka, které byla do vínku dána takzvaná SMA,
odborně řečeno spinální svalová atrofie. V době, kdy děti začínají zvedat hlavičku a chtějí maminkám „utéci z podložky“ při koupání, si rodiče Anetky všimli, že do pohybu se jí
příliš nechce. A tehdy prvně uslyšeli o této genetické nemoci.
„Lékaři v Brně nás zařadili do terapeutického programu, ale protože se nejedná o standardní metodu hrazenou z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, musíme shánět finance jiným způsobem,“ vysvětluje maminka holčičky. Děti postižené touto
závažnou chorobou mají zcela normální intelekt a mentální schopnosti, nemohou však samostatně stát
a chodit pro slabost svalstva pánve
a dolních končetin. Onemocnění
bylo až do nedávné doby zcela neléčitelné. Díky léčebnému programu
nedochází u Anetky k rapidnímu
úbytku svalstva a imunity.
Za dva roky trvání sbírky se na jejím samostatném účtu podařilo nastřádat téměř 350 000
Kč. Doposud byly zakoupeny nejen léky (celkem za 177 526,40 Kč), ale i další potřebné
„maličkosti“. Více na www.zlin.charita.cz
Chcete-li podpořit léčbu této malé pacientky, budeme vám vděčni za jakýkoliv
obnos zaslaný na bankovní účet číslo: 179077146/0600.
Na závěr se sluší říci, že společně s vámi pomáháme nejen Anetce, ale i dalším třem stejně nemocným dětem ve Zlíně.
Proč o této pomoci nevíte?
Náhradní zdroj pro dýchací přístroj, odsavač hlenů s akumulátorem, matrace, rošt
a antialergická přikrývka byly totiž zakoupeny dětem z finančních zdrojů Tříkrálové sbírky
2008. Takže pokud jste jakoukoli částkou přispěli lednovým koledníkům do kasičky,
pomohli jste i těmto dětem. A za to patří velké poděkování jak vám, kteří otevíráte dveře
svých domovů, tak i koledníkům, bez nichž bychom my nemohli pomáhat!
Pavla Romaňáková
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CENTRUM PRO KATECHEZI

III. vědecká katechetická konference

Pavel, dobrodruh víry

Na začátku školního roku uprostřed měsíce září jsme se účastnili III. vědecké katechetické konference na Svatém Hostýně. Tématem byla křesťanská iniciace, to znamená svátosti křest, první svaté přijímání a biřmování. Obsahem konference v první její fázi byly
přednášky vyučujících na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prof. Ladislava
Tichého, Th.D., který o křesťanské iniciaci mluvil z pohledu biblistiky, a doc.
Dr. Františka Kunetky, Th.D., který se
iniciací zabýval z pohledu liturgiky, dále
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného,
Th.D. z Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, který mluvil o katechumenátu v naší zemi.
Druhá fáze konference se skládala ze
vstupů zaměstnanců katechetických
center, v nichž přednášející mluvili
Mons. Aleš Opatrný
o tom, jak v různých farnostech probíhají přípravy na křest, první svaté přijímání a biřmování. Celou konferenci moderoval
a tematickými vstupy provázel doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Nejvíce jsme mluvili na téma
Příprava na první svaté přijímání. V ne málo, ale ani ne
mnoha farnostech ostravské a
královéhradecké diecéze. Tato
příprava probíhá mimo výuku
náboženství, to znamená, že
děti různého věku, které chtějí
přistoupit k prvnímu svatému
přijímání, kromě toho, že chodí do náboženství, se ještě
scházejí na faře. Do této přípravy bývají často zapojováni rodiče. Toto zapojení rodičů může probíhat například takto: Paní katechetka a pan farář se setkají s rodiči na začátku a povídají si s nimi, aby se
vzájemně seznámili, aby lépe poznali rodinné zázemí dítěte a
mohli tomu následující setkání
přizpůsobit. Děti se pak každý
týden setkávají na faře a jednou
za měsíc přijdou i s rodiči. Pan
farář má připravený asi hodinový program pro rodiče a paní katechetka pro děti. Potom se obě
skupiny spojí a následuje společný program. Cílem přípravy na
první svaté přijímání v těchto
farnostech není, aby děti získaly
mnoho vědomostí, ale katecheP. František Kunetka
ta se při setkání s nimi snaží
podpořit růst jejich víry a jejich
osobního vztahu k Pánu Ježíši.
Tuto snahu pak podporují speciální bohoslužby pro tyto děti
a jejich rodiče, při kterých se
děti učí prožívat liturgii a vnímat její krásu.
Myslím si, že tyto zkušenosti
z jiných diecézí by mohly být inspirací i pro farnosti naší arcidiecéze. Martina Orlovská

Snímky Jiří Kopřiva

Tato útlá knížka, jejímž autorem je pedagog a scénárista Oldřich Selucký, barvitě
líčí životní příběh apoštola Pavla. Čtenář
v osmi poutavých příbězích prožívá významné epizody ze života sv. Pavla.
V úvodu se dozvídáme o Saulově dětství a
studiu ve
škole rabína Gamaliela, poté
je nám líčeno Saulovo horlivé pronásledování
k ř esťanů
až po jeho
obrácení u
Damašku
a následující příběhy vyprávějí o apoštolské činnosti obráceného Pavla (boj
s kouzelníkem Elymasem, loupežné přepadení, kamenování v Lystře, zemětřesení ve
Filipech, vzbouření zlatníků ve Filipech
nebo ztroskotání u ostrova Malta atd.).
Jde tedy v podstatě o část ze Skutků apoštolů, která se věnuje apoštolu Pavlovi, zpracovanou románovým způsobem tak, aby
tento příběh oslovil a zaujal dětského čtenáře a vtáhl ho tak do dobrodružných životních osudů sv. Pavla. Pokud k tomu připočteme i srozumitelnost a jednoduchost
textu, vyjde nám z toho knížka, která se
bude většině dětí určitě líbit. Jednotlivé
kapitoly jsou doplněny barevnými ilustracemi Zdeňky Krejčové.
Spolu s knihou je možné zakoupit také videokazetu (VHS), která obsahuje osm
krátkých animovaných snímků, jejichž obsah je totožný s obsahem kapitol knihy.
Sekvence jsou krátké – každá má má asi
osm minut, takže je možné využít tento filmový materiál ve výuce náboženství nebo
při katechezích pro děti. Stejně tak můžete využít i četbu jednotlivých úryvků
z knížky pro zpestření svého povídání
o sv. Pavlovi nebo tyto příběhy můžete číst
dětem na pokračování na různých táborech, chaloupkách apod. Cena knihy je
139 Kč, cena videokazety 190 Kč. Obojí si
můžete objednat buď na webových stránkách Karmelitánského nakladatelství:
www.ikarmel.cz nebo na webu Paulínek:
www.paulinky.cz
Vít Němec

CENTRUM PRO KATECHEZI
Svatý Pavel na internetu
V minulých dvou číslech jsme si představili webové stránky, speciálně zřízené pro
Rok svatého Pavla. Neměli bychom však
zapomínat ani na jiné stránky, jejichž tematický záběr je širší a apoštol Pavel je zde
pouze jedním z mnoha témat. Mezi takovéto stránky patří www.radiovaticana.cz

Zde v rubrice Svatý otec v podrubrice generální audience najdeme katecheze Benedikta VI. týkající se apoštola Pavla. V nich
Svatý otec podává základní historické údaje týkající se tohoto světce, a také vysvětluje, proč zvolil pro letošní rok právě apoštola Pavla, co má Pavel společného s naší
dobou a v čem nám může být vzorem.
Martina Orlovská

Aktuální nabídka
Angelo Scarano: Setkání se sv. Pavlem
ve všední den
Pastorační středisko Praha nedávno vydalo útlou brožurku, která má všem zájemcům posloužit jako praktická pomůcka
k intenzivnějšímu a hlubšímu prožití Roku
sv. Pavla. Obsahem knížky jsou krátká zamyšlení nad úryvky z listů apoštola Pavla
a také ze Skutků apoštolů. Tato zamyšlení
můžete využít ke každodennímu nebo
modlitbě. Texty jsou psány jednoduše
a srozumitelně a jsou určeny pro každý
všední den od poloviny října 2008 až do
závěru Roku sv. Pavla (červen 2009).
Autor Angelo Scarano vyučuje na katedře
biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze.
Pokud máte
o knížku zájem, s objednáváním neotálejte, protože první úvaha
má datum již
13. října tohoto roku. Přijímáme i objednávky většího
počtu k usů
(např. pro farnosti). Knížku si můžete objednat přímo na olomouckém katechetickém centru (katecheti@arcibol.cz,
tel.: 587 405 241), cena za kus je 28 Kč.
Vít Němec
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Diecézní katechetické setkání v Brně
Je zřejmé, že letošní diecézní setkání katechetů brněnské diecéze nemohlo mít jinou tématiku než apoštola Pavla, který je patronem této diecéze. Tomu výstižně odpovídalo
i motto setkání, které znělo: „Svatý Pavel a my“. Celá akce, jíž se zúčastnil také jeden
zástupce za olomoucké katechetické centrum, proběhla v sobotu 18. října v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici v Brně.
Na dopoledním
programu byly
dvě přednášky: tématem první, kterou přednesl P.
ThLic. Martin
Sedloň – oblát
z Klokot u Tábora,
byla otázka lidské
identity ve světle
teologie sv. Pavla.
Hlavní a nosná
myšlenka, která
zde k tomuto tématu zazněla, byla nutnost, aby si každý z nás, věřících křesťanů, uvědomil svou hlavní
identitu, kterou je vědomí, že jsem Boží syn, Boží dcera. Jsme tedy Někým stále milováni
a z toho vychází ten důsledek, že i my máme toho Někoho milovat. Milovat Boha je přece
hlavním úkolem každého křesťana. Ve druhé přednášce hovořil Doc. Dr. Ludvík Dřímal,
ThD. – vyučující katechetiky na CMTF UP v Olomouci, o katechetickém rozměru některých textů apoštola Pavla, přičemž určité otázky aplikoval na současnou dobu. Zajímavá
byla např. myšlenka, že základní součástí katechetického působení místní církve není
katechetická práce s dětmi, ale s dospělými (především s rodiči a kmotry děti, které jsou
ve farnosti katechizovány), což je někdy mnohem obtížnější činnost, než katechetická
formace dětí. V souvislosti s Pavlovou naukou o ospravedlnění doc. Dřímal zdůraznil ten
fakt, že spásy nedosáhneme svými vlastními výkony v náboženské oblasti a tedy zaměřením se jen na sebe
sama. Ještě větší chybou pak je, pokud
k takovémuto přesvědčení vychováváme i svěřené děti.
Tím, co nás ospravedlňuje, je vědomí
Božího synovství a
z toho vyplývající
i v ěd o m í n a š í
lidské důstojnosti.
Toto vědomí nám
často chybí.
Odpoledne proběhla
prezentace nejrůznějších projektů, ať už na farní nebo i diecézní úrovni. Se svými příspěvky vystoupili např.
Ing. Marie Zimmermannová z katechetického centra v Hradci Králové (projekt Vstupy
do škol), P. Jiří Rous z farnosti Brno-Zábrdovice (projekt Evangelizace ve městě) nebo
Zlata Součková z Pastoračního centra brněnského biskupství (projekt Noc kostelů)
a další. Celé setkání bylo zakončeno mší svatou, jíž celebroval brněnský biskup Mons.
Vojtěch Cirkle, který byl na této akci také přítomen. Na závěr nutno dodat, že setkání
probíhalo ve velmi přátelském duchu a rozhodně nezahrnovalo jen poslouchání příspěvků přednášejících, ale i prostor pro popovídání si o radostech i strastech, které každý
z účastníků během své služby zažívá. Každý, kdo se tohoto setkání zúčastnil, odjížděl proto
domů jistě vnitřně obohacen novými podněty, myšlenkami a impulzy pro činnost, které
se ve farnosti věnuje.
Vít Němec
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CENTRUM PRO KATECHEZI

Rok sv. Pavla dětem
Brněnské katechetické centrum vydalo k Roku sv. Pavla
omalovánky. Obrázky vystihují různé životní události apoštola Pavla. Ke každému si děti mohou přečíst krátký příběh a vyluštit jeden hlavolam. Tyto omalovánky si můžete
koupit nebo objednat na www.biskupstvi.cz/kc
Také nakladatelství Paulínky vydalo omalovánky s obrázky
a krátkými příběhy ze života apoštola Pavla. Ty si můžete
koupit nebo objednat v Matici cyrilometodějské v Olomouci: knihy@maticecm.cz
Naše katechetické centrum připravilo pro starší děti novou
internetovou hru s názvem Putujeme se sv. Pavlem. Hra je
tvořena z několika hlavolamů – skládaček obrázku, u nichž
je vždy přiložen krátký text. Ten hráče uvádí do nějaké události ze života apoštola Pavla,
která je vyobrazena na obrázku hlavolamu. Na stránce odkazující na vstup do hry si

Biblická soutěž na listopad

zájemci mohou přečíst také delší doprovodný text ze života sv. Pavla. Cílem webové skládačky je uspořádat jednotlivé
čtverečky posunováním tak, aby vznikl
ucelený obrázek. Čtverečky se posunou do
volného místa poté, co na ně hráč klikne.
Celou hru je možné hrát i na čas, takže

můžete pro děti uspořádat i soutěž s tímto
hlavolamem. Hlavolamů bude celkem pět
a budeme je postupně uveřejňovat na našem webu až do začátku příštího roku, vždy
každý měsíc jeden. První hlavolam jsme
uveřejnili již na začátku října. Tento i další
nové hlavolamy najdete na našich webových stránkách www.ado.cz/katechete
v rubrice Rok sv. Pavla.
Martina Orlovská a Vít Němec

S hrdiny Nového zákona se můžeme setkat
ve stejnojmenném pořadu každý první víkend
v měsíci v TV Noe.
Snímek Leoš Hrdlička

ROK BIBLE

OLDIN
13
11 / 2008

11. Další rady pro správné chápání Písma
V minulém čísle jsme si ukázali tři důležité momenty při studiu Písma (záměr autora, kontext, literární žánr). V zakončení našeho celoročního seriálu se dnes zastavíme u dalších čtyř.
Historické a kulturní pozadí
Bible vznikala v době a prostředí, které je
většině z nás málo známé. Chceme-li jí
však porozumět, je třeba číst ji jako současníci biblických autorů. Za příklad si zde
vezmu známý 23. žalm, který představuje
Hospodina coby pastýře. Je nám celkem
jasné, co dělá pastýř – stará se o své ovce,
vede je a ochraňuje je, pastýři se zkrátka

příliš nezměnili. Avšak v kulturním chápání Blízkého Východu v době vzniku tohoto
žalmu se jako „pastýři“ svého lidu často
označovali králové. Vezmeme-li toto
v potaz, získáme nový rozměr: Hospodin je
královský pastýř. Při objevování historického a kulturního pozadí nám opět pomohou
poznámky, vysvětlivky a komentáře.
Zkušenost vykládat ve světle Písma,
nikoli Písmo ve světle zkušeností
Až příliš často překrucujeme smysl Písma
tím, že svůj pohled na něj necháváme utvářet svou vlastní zkušeností a nikoli naopak.
Jak se to děje? Inu, jednoduše. Napadne
mě nějaká myšlenka, a při četbě Písma hledám oporu pro toto své tvrzení (které samozřejmě dříve nebo později samozřejmě
naleznu). Potom se takový úryvek odtrhne
od autorova záměru a připojí k záměru
mému – bez ohledu na to, co daná biblická
kniha či Písmo celé učí.
Tento způsob uvažování velmi jednoduše

vede též k tomu, že z bohatství, které se
nám v Písmu otevírá, si křesťan vybere to,
co je mu milé a blízké a jaksi vynechá to, co
je méně pohodlné. Takto se lze například
velmi jednoduše vyhnout jakémukoli učení, které se týká hříchu (zvláště mého hříchu), či konfrontaci s realitou.
Z různých důvodů zkrátka v Písmu snáze
nalezneme podporu pro své vlastní myšlenky a odsouzení postojů druhých, než naopak. Zde je jistě třeba spíše prosit Ducha
Svatého, aby nás usvědčoval v životě a na
stránkách Písma z hříchu a nedostatku lásky, než se s biblí v ruce rozohňovat (a třeba
i v modlitbě!) nad těmi, kdo mé názory nesdílejí. Písmo má vnášet světlo do naší situace, nikoli stav našeho života či církve do
nejasného místa v Písmu.
Evangelijní zvěst jako celek
Žádný úryvek bychom neměli číst bez ohledu na to, co nalézáme v celém Písmu a celé
zvěsti o Ježíši Kristu. Nikdy bychom tedy
neměli založit nauku či morální poučení
Písma na jediném málo známém či nejasném úryvku. To, co je v Písmu podstatné,
zde nalézáme obvykle více než jednou.
Pokud nalezneme cosi, co je pro nás obtížně pochopitelné a neznáme žádné jiné místo, které by náš závěr podpořilo, nemůžeme mu přikládat velkou závažnost.
Pokud jedna pasáž zdánlivě říká něco zcela jiného, než jiná místa v Písmu, je potře-

ba ji vykládat ve smyslu těchto jiných míst.
Co tím myslíme? Vzpomeňme například na
nauku o Kristově druhém příchodu: vždy
se našel někdo, kdo byl z Písma schopen
odvodit, kdy Pán přijde (ať už k tomu užíval obskurních či obskurnějších metod).
Avšak jediný další verš Písma stačí mít na
paměti, abychom se podobnými spekulacemi nezabývali – Mk 13,32: „O onom dni
či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani
Syn, jenom Otec.“
Číst ve společenství církve
Písmo je přijato jako celek církví – ona
v určitých dějinných okamžicích rozhodla,
které knihy do biblického kánonu patří,
a které nikoli, které je možné ve shromáždění církve předčítat, a které nikoli. Bible
je tedy knihou, která vznikla v církvi,
v církvi se čte, v církvi se vykládá. Dojdu-li
tedy při četbě Písma k úryvku, z něhož vyvodím cosi, co se zdá být v rozporu s tím,
co učí církev, je dobré podívat se blížeji na
danou problematiku, ptát se, studovat,
abychom byli schopni správně význam tohoto místa pro náš život nalézt – a neutíkat se ke zbrklým závěrům, které možná
pomíjejí některá důležitá hlediska.
Přeji všem nadšencům, kteří Písmo čtou
a zajímají se o ně, aby neztráceli odvahu
a trpělivost, když živí svůj život Slovem!
David Vopřada
Až příliš často překrucujeme smysl
Písma tím, že svůj pohled na něj necháváme utvářet svou vlastní zkušeností
a nikoli naopak.
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Dny křesťanské kultury v Kroměříži
V měsíci říjnu proběhl v Kroměříži 5. ročník Dnů křesťanské kultury, které společně organizují kroměřížské farnosti sv. Mořice, Panny Marie a Křesťanská akademie. Zahajovací koncert se uskutečnil za pěkného počasí na Velkém náměstí, na kterém vystoupil
soubor Základní umělecké školy v Kroměříži s duchovním programem světových mistrů a schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s bohatým repertoárem rytmických
písní. Vtipným slovem koncertem provázel P. Marek Adamczuk. Zahájení se zúčastnil
starosta města Miloš Malý. V krátkém výstižném slovu poukázal na mladé lidi, kteří jsou
nositeli křesťanské kultury. Se zájmem navštívili farníci nabídku dvou filmů: dokument
Slovo a obraz pojednával od působení kardinála Tomáše Špidlíka v Římě a film Ostrov
nás seznámil se současnou ruskou duchovní tvorbou. Mladé obecenstvo uvítalo v budově Arcibiskupského gymnázia rytmickou skupinu Betel, která předvedla bohatou nabídku svého repertoáru.
Na Rok Bible v naší arcidiecézi jsme reagovali třemi akcemi: děti Církevní základní školy v Kroměříži připravily v budově muzea výstavu Putování časem s Božím slovem, která
byla souhrnem výtvarných prací dětí jako odpověď na jejich práci s Písmem svatým.
V kostele Panny Marie proběhl Den Bible. Na svátek sv. Lukáše, věrného přítele sv. Pavla, apoštola, se střídali u ambónu lektoři obou farností v četbě listů sv. Pavla. Z Olomouce
z Rapsodického divadla k nám zavítala herečka Martina Pavlíková, která nám svou dramatizací přiblížila starozákonní knihu Ester.
Odborné přednášky byly věnovány různým žánrům. K 100. výročí postavení kostela
sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně v Kroměříži promluvil Mgr. Petr Pálka, který svým slovem vystihl jak historii, tak i současnost kostela a celé psychiatrické léčebny.
Hudební tématice byla věnována přednáška Mgr. Františka Macka Duchovní hudba, která
obsahovala hudební ukázky s odborným duchovním komentářem. Největší zájem projevili návštěvníci o duchovní koncerty. V kostele Panny Marie se uskutečnil koncert
Moravských madrigalistů, kteří provedli skladby na téma Ave Maria ve světové hudbě.
Perfektní provedení bylo umocněno slovním odborným komentářem k jednotlivým
skladbám, který si připravila PhDr. Ingrid Silná. Vyvrcholením byl duchovní koncert
v kostele sv. Mořice v podání sboru AVE z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, který
také zavítal do kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích.
P. Josef Říha
Kroměříž

Zahájili jsme nový akademický rok
V pondělí 29. září se kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně naplnil mladými tvářemi. Proběhlo zde totiž oficiální zahájení akademického roku 2008/2009 studentskou mší svatou,
kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Arcibiskup v kázání podpořil studenty v jejich životní cestě a poukázal na fakt, že při samotném studiu nejsou nikdy sami. Ve chvíli, kdy potkávají ve studijním prostředí své
přátele, tak je Kristus uprostřed nich, a proto by měli
svým svědectvím poukazovat
na jeho přítomnost.
Zástupci jednotlivých fakult
přinesli obětní dary v podobě
symbolů jejich budoucí profese; přímluvy přečetli studenti
z řad studentského Olympu.
Pozvání na mši svatou přijali
také studentský kaplan z Olomouce P. Pavel Bačo, z Brna
P. Josef Stuchlý, z Lidečka bývalý zlínský kaplan P. Karel
Hořák a z kostela Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve
Zlíně P. Ladislav Kozubík.
Mše svatá proběhla za účasti řady významných hostů; přítomen byl náměstek primátorky města Zlína Mgr. Miroslav Kašný a zástupci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Po ukončení mše svaté a závěrečném požehnání od otce arcibiskupa následovala hostina
Agapé v klubu Pod kánoí, kde měli mladí studenti možnost se navzájem poznat a promluvit s církevními a univerzitními představiteli.
Karolína Seeháková
Zlín

Farnost sv. Mořice
v Kroměříži slavila své
patrocinium
Slavnost sv. Mořice jsme v letošním roce
obohatili dalším rozměrem, který má význam jak pro duchovní, tak veřejný život
města Kroměříže. V sobotu 20. a v neděli
21. září se sešli svatomořičtí ministranti
všech generací, aby společně prožili čas při
vzpomínce na léta prožitá při oltářích
u sv. Mořice. Mladší ročníky se účastnily
fotbalového derby mezi kroměřížskými farnostmi. Zápas proběhl za deště. Ministranti Panny Marie vyhráli 5 : 0.
Starší ministranti se sešli s proboštem
P. Josefem Říhou v Bolestné kapli při modlitbě odpoledních chval. Program pokračoval prohlídkou farních objektů a proboštství, kde si všichni připomněli svá léta
ministrování. Ministranti vzpomínali na
kněze P. Vykopala, P. Kunce, P. Bordovského, P. Kašpara, P. Konvičku, probošta Krále, P. Hanáka, P. Pekárka a další. Odpočinutí věčné dej jim, Pane! Mezi žijící kněze,
kteří působili u sv. Mořice, patří ještě
P. Pavel Strejček, P. Jan Baščavský, P. Václav Haltmar a jiní. Současně bylo vyjádřeno poděkování současným kněžím
– P. Josefu Říhovi a kaplanovi P. Miroslavu
Bambuchovi. Další program pokračoval
v kostele, kde si ministranti prohlédli vystavené monstrance, kalichy a relikviáře.
Program obohatil varhaník Mgr. František
Macek svým malým koncertem. Na nádvoří Arcibiskupského zámku nás přivítala
paní Marta Zapletalová. Prohlídka vedla
těmi místy zámku, která nejsou v hlavním
okruhu veřejných prohlídek. Viděli jsme
nově objevený portál pod věží zámku a kapli sv. Šebestiána. Sobotní večer byl ukončen ochutnávkou vín v Arcibiskupských
zámeckých sklepech. Setkání ministrantů
vrcholilo při nedělní mši svaté. Při letošním
setkání byla vydána limitovaná série triček
s vyšitým logem Římskokatolické farnosti
sv. Mořice Kroměříž. Rozešli jsme se
s pozváním na další setkávání, a to vždy při
příležitosti patrocinia sv. Mořice.
Vedle liturgické slavnosti v kostele jsme
prožili odpoledne slavnost mimo kostel ve
sportovní hale Slávie. Mládež pod vedením
katechetek a katechetů dlouhodobě připravovala živou šachovou partii O přilbu
sv. Mořice. Obě soupeřící mužstva přivedl
na velkou šachovnici sám svatý Mořic, mučedník pro víru. Pod vedením dvou hráčů
se pohybovaly po šachovnici šachové figurky v životní velikosti, které byly oblečené do
bílých a černých oděvů. Králové nesli na
hlavách vavřínové věnce. Celá hra byla
okrášlena perfektní hudbou a zvukovými
efekty, která daly partii život.
Vít Pořízek
Kroměříž
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Byl odhalen a požehnán
rekonstruovaný kříž
u Čechůvek
V sobotu 13. září byl slavnostně odhalen a
požehnán kříž u Vrahovic – Čechůvek
(místní části Prostějova) ležící nedaleko
silnice Prostějov – Dub nad Moravou – Přerov. Tento kříž připomíná závěrečnou fázi
prusko-rakouské války, k níž došlo na
Hané. V prostoru mezi kapličkou sv. Otýlie a kralickým hřbitovem se 14. 7. 1866
střetla saská a pruská vojska. Kříž nechal
zhotovit neznámý dárce, účastník střetnutí. Když prý byl ve velkém nebezpečí, dal
slib Bohu, že pokud válku přežije, nechá
v těchto místech zhotovit kříž. Svůj slib
také splnil. V roce 1869 zaslal obci Čechůvky 20 zlatých na zhotovení kříže. Zbytek
doplatila obec.
Kříž byl postaven na místě původně stojícího dřevěného kříže a byl opatřen nápisy:
Nákladu obce čechuvské 1869 (vpředu),
S přispěním jednoho dobrodince (vzadu).
Podnět k opravě kříže dal Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Opravu hradilo město Prostějov.

Žehnání úrody ve farním kostele v Luhačovicích 5. října

(www.luhacovicefarnost.cz)

BUDE VÁS ZAJÍMAT
• 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
• V zimním období 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.

Uvedenou událost připomíná nápis na pamětní desce položené u paty kříže: V těchto
místech došlo 14. července 1866 ke srážce
pruských husarů se saskou jízdou, spojencem Rakouska ve válce prusko-rakouské.
Na památku této události zde stojí kříž, který je poděkováním účastníka bitvy za boží
ochranu. Kralický kronikář ( Ignác Grydil):
… na sebe stříleli a pak se sekali a až ke krchovu honili, takže úzko na to hleděti bylo.
Opravilo město Prostějov 2008.
Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé města Prostějova v čele s místostarostou Miroslavem Pištákem, zástupci Komitétu pro udržování památek z války roku
1866 vedeni technickým referentem pro
Moravu Jiřím Jemelkou,členové historických jednotek v dobových uniformách, vojáci z prostějovského 42. průzkumného
praporu a další hosté. Součástí obřadu byly
projevy hostů, střelba z pušek a kanónů a
položení věnců. Kříž požehnal duchovní
správce farnosti Povýšení sv. Kříže
v Prostějově a místoděkan prostějovského
děkanátu P. Dan Žůrek.
PhDr. Hana Bartková
Prostějov

• Nabídka duchovních cvičení v Exercičním domě v Českém Těšíně
ČT 4. 12. – NE 7. 12. 2008 – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. Pavel
Koudelka, SJ
ČT 11.12. – NE 14. 12. 2008 – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. Jan
Adamík, SJ
ČT 8. 1. – NE 11. 1. 2009 – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. Jan Adamík, SJ
NE 18. 1. – SO 24. 1. 2009 – I. týden duchovních cvičení „Poznat hloubku vlastního
hříchu a velikost Božího milosrdenství“, vede P. František Lízna, SJ
ČT 29. 1. – NE 1. 2. 2009 – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. Josef Čupr,
SJ
Přihlášky na adresu: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail:
ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel.: 558 761 421, 737 930 713
• Plán akcí Moravskoslezské křesťanské akademie Olomouc na zimní semestr 2008
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
• Schola Drahotuše vás zve na benefiční koncert na podporu centra pro rodinu Jitřenka, který se uskuteční v neděli 9. listopadu v 15 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Hranicích. Více informací na: www.drahotuse.mitranet.cz

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
LISTOPAD 2008
1. 11. sobota
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých
• arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 11. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – vzpomínka věrných
zemřelých • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Velké Karlovice – vzpomínka věrných
zemřelých • biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
(AKS) • biskup Josef
3. 11. pondělí
9.00 hod. • Újezd u Valašských Klobouk – mše svatá za
zemřelé kněze děkanátu a kněžská konference
• arcibiskup Jan
6. 11. čtvrtek
9.00 hod. • Kyjov – mše svatá za zemřelé kněze děkanátu
a kněžská konference • arcibiskup Jan
8. 11. sobota
10. 00 h od . • Vel k é Opa t o v ice – b iř m ov ání
• arcibiskup Jan
14.00 hod. • Dub nad Moravou – pouť myslivců
• biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Vsetín) • arcibiskup Jan
16.30 hod. • Velehrad – zahájení výstavy mešních vín
• arcibiskup Jan
9. 11. neděle
10.00 hod. • Charváty – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Šilheřovice – hubertská pouť • arcibiskup Jan
9. 11. neděle až 11. 11. úterý
Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan
a biskup Josef
12. 11. středa
8.30 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá za zemřelé
kněze děkanátu a kněžská konference • arcibiskup Jan
13. 11. čtvrtek
9.00 hod. • Zlín – mše svatá za zemřelé kněze děkanátů
Zlín a Vizovice a kněžská konference • arcibiskup Jan
15. 11. sobota
10.00 hod. • Radiměř – pastorační návštěva
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (AKS) • biskup Josef

16. 11. neděle
10.30 hod. • Valašské Klobouky – biřmování
• biskup Josef
10.45 hod. • Domanín – 220 let od posvěcení kostela
• arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory
(sestry) • arcibiskup Jan
17. 11. pondělí
9.00 hod. • Konice – kněžská konference děkanátu Konice
• arcibiskup Jan
18. 11. úterý
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef
19. 11. středa
9.00 hod. • Hranice – kněžská konference děkanátu
Hranice • arcibiskup Jan
20. 11. čtvrtek
9.30 hod. • Fryšták – Dům Ignáce Stuchlého – kněžský
den • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Hradec Králové – mše svatá u příležitosti
celostátního setkání animátorů seniorů • biskup Josef
22. 11. sobota
10.00 hod. • Litoměřice – biskupské svěcení nového
sídelního biskupa • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Olomouc – kapucíni – jáhenské svěcení
br. Petra Petřivalského • biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – sestry SSJ – mše svatá a volba
generální představené • arcibiskup Jan
23. 11. neděle
10.00 hod. • Lidečko – svěcení oltáře a vložení ostatků
• arcibiskup Jan
10.15 hod. • Uherský Brod – svěcení oltáře • biskup Josef
25. 11. úterý
9.30 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České
biskupské konference • arcibiskup Jan
28. 11. pátek až 30. 11. neděle
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice
svatohostýnské • arcibiskup Jan
Velehrad – Stojanov – duchovní cvičení pro akolyty
a pastorační pomocníky • biskup Josef

Uzavřeno k 22. 10. 2008
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

