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Tři králové na koních přijeli do Zlína uvítat olomouckého arcibiskupa.
Cesty katecheze
– nový časopis
pro katechety
Bude mít charakter
revue pro katechetiku
a náboženskou pedagogiku. Jeho realizační
tým je mezidiecézní,
složení má rozmanité co
do vzdělání, zkušeností
z praxe a zaměření jednotlivých členů.

letošní rekordní
tříkrálová sbírka
Více než 19 milionů korun nasbíraly do kasiček
skupinky tří králů při
koledování v olomoucké arcidiecézi.

centrum pro školy
informuje
Blíží se termín odevzdávání přihlášek ke studiu
na středních školách,
a proto si vám dovolujeme nabídnout pár tipů
a kontaktů na církevní
střední školy na území
naší arcidiecéze.

Snímek Leoš Hrdlička

soutěž
matice
velehradské
Matice Velehradská už
nyní hledá způsoby, jak
za několik let přispět
k důstojné oslavě 1150.
výročí příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Velehrad (roku 863).
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Historie arcikněžství

Vývoj arcikněžství v olomoucké arcidiecézi
Dne 6. srpna 2008 tomu bylo 230 let, co byla olomoucká arcidiecéze rozdělena na
arcikněžství. A pojem „arcikněžství“ máme v paměti, protože zanikla teprve v minulém desetiletí. S arcikněžími se setkáváme však už dříve. Nejspíše první duchovní
správce ustanovený v 9. století pasovským biskupem na Moravě měl titul arcikněze
a arcikněží byli až do 12. století faráři raně středověkých velkofarností. Zavedení
arcijáhenství za biskupa Jindřicha Zdíka strukturu arcikněžství odstranilo. Opět
se setkáváme s termínem arcikněz v polovině 18. století - známý arcikněz byl farář
u Panny Marie v Olomouci Matěj Šťáva, jaký význam zde mělo arcikněžství, nikdo
nezkoumal. Na dlouho pak vstoupili arcikněží do dějin Moravy právě v roce 1778.
Označením „arcikněz“ byl ale také označován děkan ve staré vratislavské diecézi, ale také třeba ve Francii či v Itálii.
Ve 20. století byl arcikněz prvním prelátem nových litevských kapitul, například
v Panevežys, dodnes jsou arcikněží římských bazilik předsedy kapitul při těchto
bazilikách a jsou to vesměs kardinálové,
abychom alespoň částečně uvedli, kde se
všude pojem arcikněz vyskytuje.
Když byla Morava rozdělena na dvě diecéze a vzniklo olomoucké arcibiskupství,
místo rozrušené sítě stejně nefunkčních
arcijáhnů byla celá arcidiecéze rozdělena
na arcikněžství, jednak aby se zpřehlednila správa arcidiecéze, jednak aby měl
kdo uvádět děkany do úřadu a každoročně je vizitovat. Tehdejší význam byl tedy
organizačně správní a kontrolní. Onoho
6.  srpna 1778 vznikla tedy tato arcikněžství:
1. Arcikněžství Olomouc, s děkanáty
Olomouc, Velká Bystřice, Lipník, Přerov, Dub, Kralice a Prostějov
2. Arcikněžství Kroměříž s děkanáty
Kroměříž, Holešov, Vizovice, Uherský
Brod, Uherské Hradiště, Strážnice,
Bzenec
3. Arcikněžství Mohelnice s děkanáty
Mohelnice, Moravská Třebová, Šumperk, Rýmařov, Branná a Uničov
4. Arcikněžství Vyškov s děkanáty Vyškov, Švábenice, Bučovice, Pozořice
a Boskovice
5. Arcikněžství Mikulov s děkanáty Mikulov, Židlochovice, Podivín, Hustopeče a Milotice
6. Arcikněžství Příbor s děkanáty Příbor,
Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Odry
a Místek
7. Arcikněžství Opava s děkanáty Opava,
Krnov, Bruntál, Osoblaha a Bílovec
8. Arcikněžství Ketř s děkanáty Ketř,
Opavice a Hlučín
V následujících letech pokračovalo dělení
Moravy ve prospěch brněnské diecéze,
roku 1783 a 1786 se posouvala hranice
až téměř do dnešní podoby, a tak 17. prosince 1787 byla celá arcidiecéze nově rozdělena na arcikněžství, a sice Olomouc,
Kroměříž, Holešov, Boskovice, Mohelnice, Příbor, Opava a Ketř, vznikla také
řada nových děkanátů a drobné úpravy
probíhaly i nadále, tak třeba vznikl v roce
1794 děkanát Valašské Klobouky, děka-

nát soběchlebský byl přenesen do Kelče,
vznikl děkanát Hlubčice, tedy měnily se
i hranice arcikněžství, a tak v roce 1796
vzniklo arcikněžství Velká Bystřice. Další
změna nastala od 1. ledna 1863, kdy došlo
ke změně diecézních hranic, Boskovice
s okolím připadly k Brno a vrátil se Vyškov.
To vyvolalo i další změny, takže od 1. ledna 1864 místo velkobystřického arcikněžství bylo vytvořeno arcikněžství šternberské a ještě toho roku zrušeno arcikněžství
i děkanát Olomouc i děkanát Kralice a vytvořeno arcikněžství prostějovské. Výrazná změna nastala pak až za druhé světové
války, kdy hranice protektorátu přeťaly
dosavadní hranice děkanátů a arcikněžství, což si vyžádalo například dočasný
vznik arcikněžství Valašské Meziříčí, po
osvobození se vrátily původní hranice,
arcikněžství Ketř však připadlo v Polsku
pod správu diecéze opolské, do které bylo
definitivně začleněno v roce 1972.
Rok 1952 přinesl celkovou reorganizaci
děkanátů i arcikněžství, podle hranic krajů byla vytvořena arcikněžství Olomouc,
Ostrava, Gottwaldov a Vyškov s arcikněžími Otakarem Trtílkem, Janem Vážanským, Františkem Kutalem a Rudolfem
Šimonem. Po deseti letech, od 1. ledna
1963, byla provedena nová reorganizace
děkanátů a arcikněžství, která byla nadále
čtyři, Olomouc, Ostrava, Kroměříž a Prostějov. Biskup Josef Vrana reorganizoval

správu arcidiecéze, především obnovil
některé děkanáty (Vizovice, Zdounky),
ne vždy našel pochopení, například o jeho
plán na děkanát Uherské Hradiště – Kunovice neměli kněží na velkém hradišťském děkanátě zájem, zasáhl také do
arcikněžství. Jednak v roce 1978 do sítě
arcikněžství byly začleněny děkanáty
českotěšínské apoštolské administratury, jednak k 31. prosinci 1978 zrušil arcikněžství Prostějov. Tak měla arcidiecéze
tři arcikněžství, a sice Olomouc (arcikněz
František Vymětal), Ostrava (Jaroslav
Kúřil) a Kroměříž (Vojtěch Král). Po roce
1989 činnost arcikněžství ustala a vznik
ostravsko-opavské diecéze v roce 1996
vedl k faktickému zániku arcikněžství.
Po olomouckém vzoru vznikala arcikněžství i jinde. Duchovní bohatství a kvality
olomouckého kněžstva se projevily i tím,
že kněží olomoucké arcidiecéze obsazovali řadu cizích biskupských stolců a tam
uplatňovali své domácí zkušenosti. Tak
v roce 1790 byla na arcikněžství rozdělena diecéze brněnská a diecéze českobudějovická, ve 20. letech 19. století královéhradecká a 1909 arcidiecéze pražská.
I v současnosti ve světové církvi existují
církevně správní jednotky mezi děkanátem a celkem arcidiecéze. Spíše než
o správní jde o pastorační oblasti, protože je třeba dbát na regionální specifika
a tomu uzpůsobit organizaci práce. Tak
vídeňská arcidiecéze se dělí na tři biskupské vikariáty, ve Francii jsou pastorační
zóny, podobně v USA, v Polsku mají arcikněžství (Przemyśl), rajónové děkanáty
(Lomža, Opole) či regionální biskupské
vikariáty (Toruń). I olomoucká arcidiecéze má své odlišné pastorační regiony s odlišnými modely práce, mentalitou i potřebami, jde o Slovácko, Valašsko, Hanou
a Horní Pomoraví, ale v organizaci práce
a struktuře arcidiecéze to žádný výraz nenašlo.
P. Vladimír Teťhal

Diecézní pouť po stopách sv. Pavla (Turecko – Řecko – Řím)
MALÝ OKRUH: Soluň, Filipy, Trója, Efes, Laodicea, Pamukale, Hierapolis,
Kolosy, Antiochie, Ikonium, Lystra, Perge, Antalya
Termín: 19. až 26. 5. 2009, cena: 19 700 Kč
VELKÝ OKRUH: Antalya, Perge, Lystra, Ikonium, Antiochie, Kolosy, Hierapolis, Pamukale, Laodicea, Efes, Trója, Filipy, Soluň, klášter Meteora, Atény,
Korint, Mykény, Patras, Bari, Řím
Termín: 26. 5. až 8. 6. 2009, cena: 29 700 Kč
Cena zahrnuje: jednosměrnou letenku včetně poplatků, dopravu klimatizovaným
autobusem, trajekty, ubytování s polopenzí nebo snídaní, odborného průvodce
(kněz), pojištění proti úpadku, dopravu autobusem na letiště a zpět
Cena nezahrnuje: vízum, vstupy do muzeí a archeologických areálů, komplexní cestovní pojištění
Přihlášky a program pouti s dalšími informacemi získáte u všech kněží olomoucké
arcidiecéze.
Podrobné informace: Arcibiskupství olomoucké, Mgr. Štěpán Sittek, tel.:
587 405 434, 731 600 020, e-mail: Sittek@arcibol.cz

List z kalendáře
LEDEN a ÚNOR 2009
24. 1. 1917 se narodil ve Štramberku P. Alois Dominik Marek, dominikánský kněz
žijící v Olomouci (92. narozeniny)
11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla  II.
24. 2. 1984 zemřel v Olomouci Otto František Babler, básník, překladatel, knihovník,
který žil v Samotiškách u Olomouce (25 let)			
(jpa)
Naše blahopřání
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Nebývá zvykem, abychom na stránkách našeho arcidiecézního zpravodaje uveřejňovali
nějaké blahopřání. To musí být vždy nějaká významná výjimka. A právě dnes ji chceme
udělat.

Centrum pro školy............................. 9

  
  
  
  
  

Centrum pro rodinný život............... 12

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
zůstanou šťavnatí a svěží,
aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin.
(Ž 92,14-16)

Slova tohoto žalmu jistě v těchto dnech napadnou
mnohého z přátel Ing. Vladimíra Výlety, obětavého organizátora nábožensko-osvětového života
v Kyjově a okolí, který se dožívá v neděli 15. února
sedmdesáti let.
Náš milý jubilant – rodák z nedalekých Strážovic – který patří k dlouholetým pravidelným dopisovatelům našeho arcidiecézního zpravodaje, je předsedou občanského sdružení Omega plus v Kyjově, které se stará o sbírání, třídění a expedici věcí pro sociálně
potřebné občany u nás i v zahraničí. Navíc zastává funkci jednatele regionální pobočky
Moravskoslezské křesťanské akademie v Kyjově.
Před šesti lety začal organizovat ruční pletení obvazů pro malomocné, do kterého je
v současné době zapojeno již šedesát skupin seniorek z olomoucké arcidiecéze a dalších
dvacet skupinek, které obvazy pletou v Čechách a v dalších dvou moravských diecézích.
Neuvěřitelných 620 pletařek se zapojilo do této záslužné práce a své balíky posílají do
Afriky a Indie.
Ke gratulantům, kteří v tyto dny myslí v modlitbách na jubilanta, se připojuje i naše
redakce. Svědectví jeho života stojí před námi jako příklad, ale také jako vzor – podle
biblické knihy Kazatel: Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera.
(Kazatel 11,6)		
Josef Pala

úmysly apoštolátu modlitby
ÚNOR 2009
Úmysl všeobecný
Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a službě Božímu lidu.
Úmysl misijní
Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru
podle závěrů biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro Afriku.
Úmysl národní
Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbližších i od všech, kteří o ně pečují.

Centrum pro katechezi............ 10 – 11

Hlasy a ohlasy.................................. 13
Přečetli jsme za vás.......................... 14
Bude vás zajímat.............................. 15
Z diáře arcibiskupství...................... 16
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Změna ve vedení teologické
fakulty
K 1. 12. 2008 byl jmenován nový proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, a to
pro oblast vnějších vztahů. Této funkce
se ujal PhDr. L. Chvátal, odborný asistent
Katedry filozofie a patrologie a vědecký
pracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.
(žup)
Kněžské svěcení
V řeckokatolické katedrále svatého
Klimenta v Praze přijal 9. ledna 2009
z rukou apoštolského exarchy Mons.
Ladislava Hučka svátost kněžství jáhen
Mgr. Jaroslav Huljak, který bude působit v Apoštolském exarchátu Řeckokatolické církve v České republice.

Aktuality
Tříkrálová sbírka v olomoucké
arcidiecézi letos rekordní
Více než 19 milionů korun nasbíraly do kasiček skupinky tří králů při
koledování v olomoucké arcidiecézi.
Výtěžek sbírky byl letos rekordní.
Tříkrálovou sbírku 2009 zahájil olomoucký arcibiskup Jan Graubner
požehnáním, které se konalo 2. ledna
ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba
ve Zlíně.
Do ulic obcí a měst olomoucké arcidiecéze se letos vydalo 4331 skupinek
Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Milionovou hranici překonaly charity ve Zlíně, Zábřehu, Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Vloni koledníci vybrali v celé arcidiecézi
17,8 mil. korun.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České republice. Letos se v olomoucké arcidiecézi konala již podesáté, ve zbytku republiky podeváté.
(jpa)
Výstava Svatý Václav – ochránce České země
Návštěvníky našeho hlavního města upozorňujeme na pozoruhodnou výstavu s názvem
Svatý Václav – ochránce České země, která byla slavnostně zahájena 18. prosince 2008
v klášteře sv. Anežky České. Výstava, kterou v rámci Svatováclavského roku uspořádalo
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií, potrvá do 8. března 2009.
Vernisáže výstavy se zúčastnilo mnoho významných osobností společenského a kulturního života. Kardinál Miloslav Vlk ve svém projevu mimo jiné připomněl předsednictví
České republiky v Evropské unii a v této souvislosti zdůraznil, že tradice sv. Václava ukazuje, čím může naše země přispět do společného projektu EU. „Výstava v malém připomíná naše velké kulturní bohatství a křesťanské kořeny, jimiž jsme do Evropy vrůstali
a uprostřed ní vždy zaujímali a i dnes můžeme zaujímat důstojné místo pod vlajkou Evropské unie se zřetelně křesťanskými symboly jejích kořenů,“ připomněl mj. pražský
arcibiskup. 		
(jpa)
Manželské právo v přehledu

Novokněz se narodil v roce 1980, je ukrajinské národnosti a teologii studoval v letech 2000 až 2006 na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci s duchovní formaci v olomouckém kněžském semináři.
(exarchat)
Nový Katalog
Koncem loňského roku byl vydán nový
Katalog arcidiecéze olomoucké, který
zaznamenává údaje k 1. 11. 2008.
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří
celkem 419 farností, z nichž je 223 neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem
372 kněží, z nichž je 106 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 28
trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři se připravuje na kněžství 25 bohoslovců z naší
arcidiecéze a dva bohoslovci studují v cizině. V přípravném ročníku Teologického
konviktu v Olomouci studuje šest studentů z olomoucké arcidiecéze.
(jpa)

Pro potřeby duchovních i dalších zájemců z řad laiků Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve vydal brožurku Manželské právo v přehledu - pro pastorační potřeby
Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České
republice (Kán. 776 – 866 CCEO s přihlédnutím ke kán. 1055
– 1165 CIC 1983).
Autoři práce jsou: P. ICDr. Libor Botek, Th.D., odborný asistent
CMTF UP Olomouc, obhájce spravedlnosti ostravsko-opavské diecéze, viceoficiál Interdiecézního soudu v Olomouci, ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, odborný
asistent CMTF UP Olomouc, akademický pracovník na Justiční akademii v Kroměříži,
a Mons. Mgr. Milan Hanuš, protosyncel a kancléř Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR. Náklady na jeden výtisk činí 50 Kč. Knihu je možno objednat na
adrese: Apoštolský exarchát v ČR, Haštalské nám. 4, 110 00 Praha 1, tel.: 222 312 817.
		
(exarchat)
Nový web pro děti – www.deti.vira.cz
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo v rámci internetových
stránek Víra.cz nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním,
kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.
Na adrese www.deti.vira.cz jsou k dispozici
stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např.
výroba svíček, šablony k malování na sklo
aj.), dále i Bibli pro děti a obrázkové příběhy
s omalovánkami ke každé liturgické době.
Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.
Aleš Pištora

Aktuality
Autorská soutěž Matice Velehradské
Matice Velehradská už nyní hledá způsoby, jak za několik let přispět k důstojné
oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad (roku 863).
Jednou z forem je připravovaná autorská písňová soutěž s námětem slovanských
věrozvěstů a jejich následovníků. Termín zasílání příspěvků je do 1. neděle adventní (29. 11.) roku 2009.
Předseda Matice Velehradské P. Jan Peňáz upřesňuje podmínky soutěže: „Víme, že píseň Ejhle, oltář již navždy zůstane velehradskou ‚velepísní‘ a píseň Bože, cos ráčil místní hymnou. Dokáže se však k tomuto tématu vyslovit i naše generace jazykem dnešní
doby? Rádi bychom probudili dosud dřímající talenty, a proto vyzýváme všechny nadšené sestry a bratry, aby nám zaslali texty nových písní ke cti svatých apoštolů Cyrila
a Metoděje. Ty potom budou zhudebněny renomovanými autory. Kdo však chce, může
poslat vlastní text i se svým nápěvem, nebo nápěvem, který napsal některý z jeho známých či kolegů. Chtěl bych ještě upozornit, že při psaní textu je třeba brát v úvahu
řadu skutečností, například, že oba bratři byli jmenováni patrony Evropy, že navázali
na iroskotskou misii, která působila před nimi, že v jejich díle pokračovali jejich žáci
sv. Gorazd a druhové, že u ostatních Slovanů jsou uctíváni jako Svatí sedmipočetníci
(zakladatelé od počátku), a podobně.“
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií:
a) všeobecná píseň do kostela s doprovodem varhan
b) píseň pro společenství s doprovodem kytary
c) píseň pro pěší poutníky, která by se dala zpívat bez doprovodu
d) mešní píseň
U mešní písně je ještě třeba přihlédnout k dalším požadavkům:
– strofy by měly mít sedm až deset sedmi až desetislabičných veršů
– před evangeliem by měla být jedna strofa, v které se bude opakovat Aleluja s použitím textu verše před evangeliem ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (možno
parafrázovat apod.)
– k obětnímu průvodu dvě strofy, k přijímání 2 až 3 strofy, jedna na díkůvzdání
a dvě na závěr
Všeobecné podmínky k mešní písni:
1. Mezi verši nebudou přesahy – jde o text pro zhudebnění, ne o báseň.
2. Autor bude ochotný ke korekturám textu, které se ukážou jako nutné při zhudebnění.
Průběh soutěže
Soutěžní příspěvky je potřeba zaslat do 29. listopadu 2009 na adresu: Matice Velehradská, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad, e-mail: info@maticevelehradska.cz
Texty písní bez přiloženého nápěvu budou rozeslány skladatelům, kteří jej doplní.
Základní kritéria pro přijetí práce jsou: dosud nezveřejněný vlastní text, dodržení rozsahu a tématu, dodržení termínu a zaslání pravdivých údajů o autorovi.
V adventu roku 2010 budou kompletní písně předloženy k církevnímu schválení a pak
nabídnuty farnostem i společenstvím k praktickému využití.
Martina Jandlová
Hromniční pouť matek ve Šternberku
Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek pořádají v sobotu 7. února ve farním
kostele Zvěstování Páně ve Šternberku Hromniční pouť matek spojenou s duchovní obnovou pro matky.
Ženy a matky ve Šternberku obnovily starobylý zvyk obětování svíce, který pochází
z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. Dne 1. února 1741
přinesly do klášterního (dnes farního) kostela Zvěstování Panny Marie dvě ženy voskovou svíci o váze asi 10 kg jako oběť Matce Boží, aby skrze její přímluvu byly uchráněny
od nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok. Následně pak byla svíce
obětována každoročně vždy v čase Hromnic.
I letos přinesou šternberské matky do farního kostela velkou obětní svíci, aby opětovně prosily Matku Boží za ochranu, dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin.
V roce 2005 poprvé připutovaly i matky z Hnutí modlitby matek, a tak se Hromniční
pouť ve Šternberku stala jedinečnou v naší zemi, na kterou dnes přichází již stovky maminek, aby se modlily za své děti.
Letošní pouť bude zahájena v 9.30 hod. modlitbou radostného růžence, bude také příležitost ke svátosti smíření. V 10 hod. je na programu mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře. Hlavním celebrantem bude P. Adam Rucki, biskupský vikář
pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Po společném obědě je připraven
duchovní program opět s P. Adamem Ruckim na téma Panna Maria – Matka Naděje.
Pouť bude zakončena adorací před Nejsvětější svátostí v 15 hod. Monika Vývodová
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Turzovka uznána biskupem
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vydal 18. září 2008 prohlášení o poutním
místě Turzovka na Slovensku:

Aby bolo vhodne postarané o duchovné
dobro Božieho ľudu, ktorý prichádza na
horu Živčáková do farnosti Korňa, využívajúc moje riadne právomoci dané kánonom 381, § 1 kanonického práva a v duchu
52 článku Lumen Gentium, dogmantickej
konštitúcie II. vatikánského koncilu, od 19.
oktobra vyhlasujem horu Živčáková za mariánske pútnické miesto a miesto modlitby.
Mons. Tomáš Galis
žilinský biskup
Nové internetové stránky
pro seniorské aktivity
Od začátku letošního roku jsou
v provozu nové internetové stránky
www.animatori.cz v jednoduchém a přehledném provedení.
Web je zaměřen na formaci animátorů
křesťanských společenství seniorů a slouží jim jako zdroj informací a inspirace pro
jejich práci. Zároveň jsou také oficiálními
stránkami Celostátního setkání animátorů seniorů.
Vedle informací a novinek týkajících se
tohoto setkání nabízejí také pozvánky na
další akce určené animátorům seniorů,
seniorům, lidem středního věku i ostatním zájemcům, články, fotogalerie, materiály ke stažení, zajímavé odkazy. (čbk)
Světový den nemocných
v   Olomouci
Při příležitosti Světového dne nemocných se bude konat ve středu 11. února
od 18 hod. v prostorách dominikánského kostela a kláštera v Olomouci setkání pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.
Program zahájí mše svatá celebrovaná
biskupem Josefem Hrdličkou. Následuje
krátký program s promluvou MUDr. Jitky Krausové z pastorálně teraupetické poradny a diskuze s biskupem Josefem Hrdličkou. Program bude moderovat P. Pavel
Mayer, OP, nemocniční kaplan Fakultní
nemocnice v Olomouci.
Monika Vývodová
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Nový pravoslavný biskup
Na eparchiálním shromáždění olomoucko-brněnské eparchie, které se
konalo v Olomouci 17. listopadu 2008,
byl navržen na pomocného biskupa
a následně také zvolen archimandrita
Jáchym, vlastním jménem Mgr. Roman
Hrdý (1973), představený monastýru
(pravoslavného kláštera) svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce.
Nově jmenovaný pravoslavný biskup,
který bude pomocným biskupem arcibiskupa Simeona pro olomoucko-brněnskou
eparchii, přijme biskupské svěcení v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci v sobotu 14. února 2009. Josef Pala
Sborník k šedesátinám
olomouckého arcibiskupa
Vydávat počet ze své naděje je název sborníku, který koncem minulého roku vydala Univerzita Palackého v Olomouci
k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Na více než 200 stránkách se čtenář setká
se čtrnácti odbornými příspěvky akademických pracovníků teologické fakulty.
Tento pestrý soubor studií, z nichž některé vykazují také rysy poněkud osobněji
laděných vyznání křesťanské víry, má být
povzbuzením k naději nejen pro našeho
oslavence, otce arcibiskupa Jana Graubnera, ale také pro všechny, kdo se hlásí ke
Kristovu kříži, čteme v závěru publikace.
Josef Pala
Hořící dítě a jiné básně
Roberta Southwella
Nakladatelství Refugium Velehrad
– Roma vydalo v Edici Slovo a obraz publikaci Hořící dítě a jiné básně. Jedná se
o výběr básní anglického jezuity Roberta Southwella, které přeložil olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička.
Publikace obsahuje celkem 17 překladů
básní tohoto kněze – mučedníka, jehož
lyrickou poezii oceňoval i Shakespeare.
Básně doprovází několik studií o autorovi, včetně předmluvy kardinála Tomáše
Špidlíka. V knize jsou použity reprodukce
mozaiky Marka Rupnika, SJ, které v našem prostředí dosud nebyly publikovány.
Robert Southwell, mladý kněz jezuita
z konce 16. století, dobrovolně přijal rozhodnutí působit v zemi, kde nutně musel
skončit v mučírnách a na popravišti. I pod
nejkrutějším náporem násilí a v neobvykle
barbarském zacházení zůstal nezlomen ve
své věrnosti Kristu, Církvi a řádu. Tu jsem
pochopil, že mi vstoupil do cesty nebeský
přítel, který zanechal úchvatnou, protrpěnou, ohnivě krvavou stopu lásky na Boží
vinici a na cestách, po kterých i my dnes
kráčíme. (Z doslovu otce biskupa Josefa
Hrdličky)
Monika Vývodová

Aktuality
Velká kopaná – o pohár arcibiskupa
Koncem minulého roku se konalo v Kozojídkách v děkanátu Veselí nad Moravou finále
ve Velké kopané. Do finále se probojovala mužstva Olomouce a Veselí nad Moravou. Po
celkem vyrovnaném utkání, plném bojovného nasazení, nakonec vyhrálo mužstvo Veselí nad Moravou.
Stav utkání byl
také těsný (3:2).
Veliké poděkování
patří pořadatelům
a všem, kteří se
zasloužili o průběh
všech utkání, tedy
i těm, kteří se do
finále neprobojovali.
Další ročník se
prozatím neotvírá. Rozhodli jsme se dát přednost jinému sportu, a to florbalu. Uvidíme,
jestli u něj zůstaneme, nebo se vrátíme k fotbalu.
Josef Jelínek
Biblická soutěž na únor

Aktuality
Restaurování gobelínu z počátku 18. století
V Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí se dokončují restaurátorské práce na vzácném gobelínu nazvaném Odpočinek na útěku do Egypta, který pochází z mobiliáře arcibiskupské rezidence v Olomouci a je řazen mezi špičky
tkalcovského řemesla v celé České republice.
Realizace tohoto restaurátorského počinu byla možná za významné finanční pomoci
Olomouckého kraje, konkrétně z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2008 a Ministerstva kultury ČR, z programu Restaurování movitých
kulturních památek. Finančně se na projektu značně podílí také Muzeum umění v Olomouci – Arcidiecézní muzeum, které poskytlo i odborné vedení restaurátorského zásahu a zařadilo gobelín do svého výstavního programu. Díky tomuto projektu budou mít
návštěvníci mimořádnou příležitost poprvé zhlédnout doposud veřejnosti skrytý textilní
skvost. Majitel gobelínu, Arcibiskupství olomoucké, taktéž finančně přispěl na restaurátorské práce.
Tento unikátní gobelín o rozměrech 340 x 435 cm byl pravděpodobně vytvořen ve Franci v první třetině 18. století na žádost tehdejšího arcibiskupa olomouckého. Špičková
kvalita díla poukazuje na důležitost a významnost Arcibiskupství olomouckého v souvislosti s kulturním dědictvím země. Odpočinek na útěku do Egypta je součástí souboru
dvou gobelínů s novozákonními výjevy (druhý gobelín má název Útěk do Egypta), což
je tématika na gobelínech velmi ojedinělá. Hlavním motivem je odpočinek Svaté rodiny
situovaný uprostřed rajsky krásné středomořské zahrady s rozmanitou zahradní architekturou obklopenou tropickou vegetací. Jako materiál byly při výrobě použity vlněné
a hedvábné příze.
Gobelín bude po restaurování vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci a Kroměříži
jako součást výstavy cenných historických textilií ze sbírek Arcibiskupství olomouckého. Kurátorkou výstavy bude PhDr. Simona Jemelková, která v současné době zpracovává také historické údaje o tomto gobelínu.
Monika Vývodová
Soška madony z Choliny se po třinácti letech vrátila zpět do České
republiky
Soška Panny Marie s Ježíškem, která byla 10. 7. 1996 ukradena z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, se koncem ledna vrátila zpátky do České republiky.
Toto dílo pochází z konce první čtvrtiny 15. století, autor je neznámý. Je to kvalitní
dřevořezba v gotickém stylu o rozměrech 120 x 50 cm, její hodnota dosahuje přibližně čtyř milionů korun.
Celý příběh začal před 13 lety, kdy byla madona odcizena z kostela v Cholině. Za její
krádež stáli před soudem tři muži, kteří byli pro nedostatek důkazů zproštěni viny. Socha se asi před třemi lety, pouhé dva měsíce před koncem desetileté lhůty, po které by se
již podle zákona nemohla navrátit původnímu majiteli, našla u vídeňského starožitníka
Alfreda Kolhammera, který ji údajně koupil v dobré
víře od překupníka z Innsbrucku. Starožitník nechal
sošku zrestaurovat, čímž jednal proti českým zákonům, jelikož podle památkového zákona mohou naše
umělecká díla restaurovat pouze restaurátoři s platnou českou licencí. Podle expertů byla navíc velmi necitlivě odstraněna barokní polychromie, tedy barevný
povrch, a to louhem, což je velmi nestandardní postup.
Došlo tak k poškození původní gotické polychromie
a tím i znehodnocení významné kulturní památky.
Po více než dvouletých soudních jednáních u Zemského trestního soudu ve Vídni mezi původním majitelem, tedy Římskokatolickou farností Cholina a starožitníkem Kolhammerem bylo na základě důkazů
zjištěno, že se jedná právě o Cholinskou madonu. Dne
26. 9. 2008 bylo rozhodnuto, že soška náleží původnímu majiteli a bude se moci vrátit zpět do České republiky. Českou stranu u vídeňského soudu zastupovalo
Ministerstvo kultury České republiky.
Soška bude v neděli 1. února ve 14 hod. slavnostně
znovu uvítána farníky v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Cholině při mši svaté, kterou bude sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. V nejbližší
době pak bude Cholinská madona znovu restaurována, což je po neodborných zásazích nezbytně nutné.
Monika Vývodová
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Valná hromada
Matice Velehradské
Zveme všechny členy Matice Velehradské i všechny zájemce o dění na Velehradě na III. valnou hromadu našeho
občanského sdružení.
Setkání se uskuteční v neděli nejbližší
úmrtí sv. Cyrila – 15. února 2009 – ve Slovanském sále, který byl v minulosti svědkem mnoha významných velehradských
setkání.
Program
10.00 Pontifikální mše svatá v bazilice
12.00 Oběd pro členy a hosty Matice Velehradské v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad
12.30 Prezentace ve vestibulu Stojanova
gymnázia
13.00 Zahájení valné hromady ve Slovanském sále
15.00 Závěrečné požehnání

Vstup do Stojanova gymnázia a Slovanského sálu se nachází napravo od průčelí
velehradské baziliky.
P. Jan Peňáz
předseda Matice Velehradské
a farář ve Křtinách
Papež Benedikt XVI. navštíví
v září Českou republiku
Na závěr 75. plenární zasedání České
biskupské konference, které se konalo
koncem ledna v Praze, čeští a moravští
biskupové pak na tiskové konferenci
potvrdili zářijovou cestu papeže Benedikta XVI. do České republiky.
O přesném datu se ještě jedná. Předpokládá se, že návštěva potrvá dva až tři dny,
během nichž by Svatý otec měl zavítat do
Prahy, kde se setká s prezidentem republiky a navštíví katedrálu sv. Víta. Uvažuje
se také o místě setkání s věřícími na Moravě (v Brně). O vývoji příprav papežské
návštěvy informoval biskupy apoštolský
nuncius v ČR Diego Causero. Novinářům
to potvrdil předseda České biskupské
konference, olomoucký arcibiskup Jan
Graubner, který uvedl, že hlavním koordinátor aktivit je pražský pomocný biskup
Václav Malý.
Biskupové zvali papeže na loňskou oslavu 1100. výročí narození sv. Václava a tradiční zářijové svatováclavské slavnosti.
„Je pravda, že papeže zvali biskupové
již v roce 2007 na svatováclavské výročí
a pro letošní rok rovněž navrhovali 28.
září,“ potvrdila tisková mluvčí ČBK Irena
Sargánková. Oficiální potvrzení data ale
biskupové zatím z Vatikánu nemají. (ps)
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Zemřel P. Josef Botek
V nemocnici v Uherském Hradišti zemřel 11. prosince 2008 ve věku 60 let
P. Josef Botek, který žil od roku 2005
v Domově pokojného stáří v Boršicích
u Buchlovic.
Rodák z Velkých Losin (1948), kněžské
svěcení přijal v Olomouci 26. června 1976.
Působil jako kaplan v Přerově a v Kyjově, později jako administrátor v Mistříně (1978-1991). V letech 1991 až 1998
byl farářem ve Velkém Týnci. Pohřben je
v Ostrožské Nové Vsi. Pohřební obřady za
zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner.
Josef Pala
Zemřel P. František Beníček
Ve věku 39 let tragicky zahynul 7. ledna
2009 P. ICLic. František Beníček, administrátor v Hustopečích nad Bečvou
a v okolních farnostech.
P. František Beníček se narodil 13. 11.
1969 v Uherském Hradišti. Kněžské svěcení přijal 18. 6. 1994 v Olomouci. Kněžskou službu vykonával jako kaplan v Luhačovicích, později byl administrátorem
ve Šternberku, dále ve farnostech Chropyně, Břest, Kyselovice. Od 1. 7. 2006 působil v Hustopečích nad Bečvou, Bělotíně, Černotíně a ve Špičkách. Pohřben byl
17.   ledna 2009 na hřbitově v Suché Lozi.
Zemřel převor maltézských
rytířů Josef Zlámal

(jpa)

P. Josef Zlámal, převor Českého velkopřevorství Suverénního řádu sv.
Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty
(maltézských rytířů) zemřel dne 22. 12.
2008 ve věku 93 let v 68. roce kněžské
služby.
P. Josef Zlámal se narodil 1. 7. 1915 v Halenkovicích na Zlínsku. Kněžské svěcení
přijal 5. 7. 1941 v Olomouci. V roce 1949
byl zatčen za veřejné čtení pastýřského
listu biskupů. Vězněn byl do roku 1963
v Liberci, Praze-Pankráci, na Borech,
v Kutné Hoře, Mírově, Mladé Boleslavi
a Valdicích. V roce 1972 byl vybrán řádem
za budoucího představeného pražského
konventu, od roku 1989 působil v Praze. V letech 1997 až 2002 byl farářem
farnosti u kostela Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně. V roce 2004
P. Josefa Zlámala vyznamenal prezident
Václav Klaus Řádem Tomáše Garrigua
Masaryka.
Se zesnulým se věřící rozloučili při mši
svaté 2. ledna 2009 v řádovém kostele
Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé
Straně. Pohřben byl následující den v rodných Halenkovicích. Irena Sargánková

Zemřela sestra Mária Karlíková
Uprostřed svých sester, doprovázena modlitbou a láskou, zemřela ve Šternberku
26. listopadu 2008 řeholní sestra Marie Veronika od Božské Tváře, OSCcap. (Mária Karlíková). Zemřela ve věku 84 let, v 59. roce svého řeholního života. Po bohoslužbě 3. prosince 2008 bylo její tělo uloženo na hřbitov v zahradě sester klarisek
–kapucínek ve Šternberku.
Zesnulá sestra Veronika od Božské Tváře vzpomíná ve svých memoárech na těžká padesátá léta: V dubnu 1950, kdy jsme čekaly asi přes hodinu na otce ke mši svaté, když nepřicházel, matka představená běžela ke kapucínům, co se stalo. Otcové byli v noci odvlečeni
a klášter byl plný státních příslušníků, jeden jí řekl: „S vámi si též poradíme.“ Za tři měsíce přišli, naložili nás na nákladní auto, zatáhli plachtu, aby nás nebylo vidět, a vezli nás
do Turnova do františkánského kláštera. Tam nás dobře hlídali a postarali se, abychom
neměly plné žaludky. Za rok nás stěhovali do továrny do Varnsdorfu a tam se také postarali, abychom se neměly moc dobře. Bylo tam už asi 500 sester, tři církevní tajemníci a jejich spolupracovníci si nás měli převychovat, např. mimo cestu do továrny jsme musely mít
dovolení, přísná cenzura dopisů a balíků (dostávaly jsme je otevřené a často v nich chyběly
věci…). Musely jsme chodit na přednášky, tam jsme všechny seděly se sklopenými hlavami
a úplně potichu, přednášející na tribuně rudnul vzteky, třikrát se to opakovalo, po čtvrté
už nepřišel nikdo. Tak nás nutili do kina a vyhrožovali, že když se nepodrobíme, stáhnou
nám lístky na potraviny…
Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie žádná z 500 sester nešla pracovat, tak
nám zakázali jít do kostela, ale my jsme stejně šly, povyskakovaly jsme oknem… V práci
nám dali tak vysoké normy, že bychom musely pracovat ve dne v noci, abychom je splnily.
To jim posloužilo, aby nám nedali víc peněz, než co by stačilo na stravné. V jedné hale
nás bylo 350 sester a u stropu byla prosklená místnost, ze které nás pozorovali. Když se
u některé sestry víckrát objevovaly jiné sestry, byla odvolána od práce na vrátnici a už se
nevrátila. Ztratila se. Ve Varnsdorfu jsme se staly nebezpečné, kostel se plnil mládeží,
tak jsme byly předány charitě a „mocipáni“ si s námi nakládali dle libosti. V zimě 1952
nás přidělili do domova důchodců v Kadani. Tam byli hodně těžcí pacienti, kteří nám dali
zabrat. Za 2,5 roku nám dali rozkaz k přestěhování do Chotělic, tam jsme také pracovaly
v domově důchodců. Bylo tam 130 pacientů a my jsme na ně byly čtyři sestry. Bylo to pro
nás moc náročné, služba ve dne v noci, volno žádné, nechali nás tam sedm let. (Po nás tam
dostali 16 civilních zaměstnanců.) Pak nám nařídili, že se musíme přestěhovat do Onšova
u Pelhřimova. Také tam jsme pracovaly v domově důchodců. Byly jsme tam 16 let. Kadaň,
Chotělice a Onšov - byly to ústavy v hrozném stavu - prolezlé hmyzem, pacienti, když jsme
přišly, byli proležení, špinaví, zavšivení… No nepředstavitelná hrůza…
(kap)
Zemřel P. Bohumír Konečník
V Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži zemřel 22. prosince 2008 ve věku 91 let P. Bohumír Konečník, jeden z nejstarších kněží olomoucké arcidiecéze.
Rodák z Němčic u Holešova (1917), kněžské svěcení přijal v Olomouci 5. července
1942. Během svého dlouhého života působil téměř ve dvaceti farnostech, nakonec jako
farář v Žalkovicích (1992–2006). Pohřben je na hřbitově v Kostelci u Holešova.
Josef Pala
Zemřel bývalý dómský varhaník
V pondělí 17. listopadu 2008 zemřel ve věku 82 let dlouholetý varhaník katedrály
sv. Václava v Olomouci Mgr. Karel Komárek.
V katedrále působil od počátku sedmdesátých let do poloviny devadesátých let minulého století. Nejprve spolupracoval s dómským sborem jako varhaník v době, kdy
byl ředitelem kůru profesor Stanislav Vrbík, později pak
s dómskou schólou, kterou založil a v prvních letech vedl
P. Mag. Josef Olejník. Právě s ním napomáhal zavádět
v katedrále liturgický zpěv v duchu liturgické reformy
II. vatikánského koncilu. Kromě varhanického působení v katedrále působil rovněž jako varhaník v chrámu
sv. Michala v Olomouci a v kostele sv. Vavřince v Přerově.
Karel Komárek byl rovněž autorem liturgických skladeb,
jako např. Svatodušního propria, responzoriálních žalSnímek Josef Pala
mů k různým slavnostem liturgického roku, Velikonoční
sekvence, Svatebního propria aj. Všechny tyto skladby byly uvedeny (i opakovaně) při
liturgických slavnostech v katedrále i v dalších chrámech olomoucké arcidiecéze.
Vzpomeňme na něho v modlitbách.		
Jan Kupka

Centrum pro školy
Blíží se termín odevzdávání přihlášek ke studiu na středních školách, a proto si
vám dovolujeme nabídnout pár tipů a kontaktů na církevní střední školy na území
naší arcidiecéze. Připomínáme, že od letošního roku přihlášky ke studiu na střední
školy odesílají rodiče žáka (nikoli škola). Přihlášky je nutné školou nechat potvrdit
a škola k ní přiloží hodnocení žáka. Hodnocení není povinnou součástí přihlášky,
ale střední školy si jej mohou vyžádat. Přihlášky musejí být na střední školy doručeny nejpozději do 15. března 2009.
Přejeme vám šťastnou volbu a vašim dětem hodně studijních úspěchů!
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého
www.skolstvi@arcibol.cz
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Střední vzdělání v osmiletém studijním oboru s všeobecným zaměřením poskytuje také
Cyrilometodějské gymnázium. Zvláštní důraz klade na výuku jazyků, informačních
technologií a na celkový osobnostní rozvoj každého studenta. Cílem jsou absolventi,
kteří nejen že uspějí při přijímacích zkouškách na vysoké školy
(95% úspěšnost), ale dokáží uspět
i v praktickém životě, být opravdovou osobností s pevnými postoji
a morálním kreditem. Proto byl vytvořen a metodicky zpracován program „Doopravdy“, jehož záměrem
je představit nejdůležitější psychologické a sociální principy, které
pomáhají ke komplexnímu rozvoji
osobnosti a dosažení osobních cílů.
Od loňského školního roku se začal
vyučovat nový předmět „Strategie
osobnostního rozvoje“, který by měl vést studenty k poznání sebe sama a jak být „manažerem svého času“. Nabízí se prožití volného času ve školním klubu, informačním
centru pro mládež a ve středisku volného času. Žáci se setkávají k modlitbě a mši svaté
ve školní kapli. Pro zájemce o studium je určen bezplatný přípravný kurz k přijímacím
zkouškám.
www.cmg.prostejov.cz
Stojanovo gymnázium Velehrad
Stojanovo gymnázium navazuje na osmisetletou kulturní tradici cisterciáckého kláštera a na tradici jezuitského gymnázia, které v areálu kláštera působilo v první polovině
20. století. Škola sídlí v prostorách nově rekonstruovaného kláštera, kde má rovněž jak
domov mládeže, tak i kuchyni a jídelnu. Škola připravuje žáky nejen ke studiu na vysoké
škole, ale také je vychovává k úctě k obecně lidským hodnotám s důrazem na jejich křesťanské kořeny. Gymnázium je otevřené pro věřící i nevěřící žáky, kteří mají předpoklady
ke studiu. Zajišťuje od prvního ročníku výuku nejméně dvou světových jazyků a vyučuje
i latinský jazyk. Organizuje v rámci výuky exkurze i studijní zahraniční výjezdy, připravuje pro studenty lyžařské a sportovní kurzy. Nabízí možnost ubytování v domově mládeže, uchazeči přijati v prvním kole budou mít při ubytovávání přednost. Studenti mají
možnost obědů i celodenní stravy v jídelně školy. Přijímací zkoušky budou prominuty
žákům s výborným prospěchem.
www.sgv.cz
Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc
Cílem gymnázia Německého řádu je vytvořit školu s klidným a rodinným prostředím
(motto: „Škola plná slunce“), bez stresujících situací a se vzájemným respektem studentů a pedagogů. Od veřejných škol se liší nižším počtem žáků ve třídách, liberálním
a přátelským přístupem pedagogů a zaváděním netradičních metod a forem výuky, které vyžadují více samostatnosti a rozvíjejí aktivitu a zodpovědnost. Každý jeho absolvent
by měl být připraven se plnohodnotně zařadit do společnosti jako zralý, zdravě sebevědomý, houževnatý, vzdělaný a kultivovaný člen. Škola má velmi vysokou úroveň, vybavení výpočetní technikou a komunikačními technologiemi, každý žák je po nástupu
do školy vybaven vlastním notebookem. Gymnázium nabízí dvě profilace: „Humanitní
předměty“ a „Tělesná výchova“. „Tělesná výchova“ je určená především aktivně sportujícím zájemcům. Organizace a filozofie výuky umožňuje efektivně kombinovat sportovní tréninky a vzdělávání.
www.cgnr.cz
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Církevní střední odborná škola
Bojkovice
Škola, jejímž zřizovatelem je Česká kongregace sester dominikánek, poskytuje
vzdělání v čtyřletých maturitních oborech
„Sociální činnost - sociální pečovatelství“,
„Sociální činnost – sociální vychovatelství“ a v tříletém učebním oboru „Ošetřovatel s výučním listem“. Absolvent se
uplatní jako pečovatel nebo vychovatel
v různých sociálních zařízeních, osobní
asistent postižených, v práci se seniory,
jako pracovník sociální péče obecních
úřadů a charitativních organizací nebo
v domácí ošetřovatelské péči a hospicích.
Absolventi maturitních oborů mohou
pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ
(zejména v oborech sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika
a v oborech sociálně zdravotních). Studentkám je možné zajistit ubytování v domově mládeže. Škola vlastní sportovní
areál a výtvarnou a keramickou dílnu.
www.csos.op.cz
Arcibiskupské gymnázium
Kroměříž
Gymnázium je určeno pro všechny zájemce o všeobecné vzdělání, kteří úspěšně zakončili sedmou nebo devátou třídu
základní školy a kteří mají studijní předpoklady. Studuje zde 500 mladých lidí
a 250 i bydlí. Kromě předmětů obvyklých
na gymnáziích se tu vyučuje náboženská
výchova a etika. Na škole působí známý
pěvecký sbor „Ave“, nabízí se možnost
zapojit se do některého z mnoha kroužků
a v neposlední řadě lze prožít chvíli ticha,
setkání a modlitby v kapli. Jednou za rok
probíhá „Projektový týden Arcibiskupského gymnázia“, který dává zájemcům
prostor např. pro pěší pouť do Santiaga
ve Španělsku, navštívit Řím, sjet některou z českých řek, zkoumat v laboratoři

vlastnosti světla nebo se naučit fotografovat. Mimoškolní aktivity zajišťuje školní
klub. Pravidelně jsou pro žáky pořádány
víkendové duchovní akce.
www.agkm.cz
Připravila Kamila Pattermanová
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Centrum pro katechezi

Nabídka nového časopisu kněžím a katechetům
Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě!
V prvním pololetí tohoto školního roku pokračovaly intenzivní přípravy nového
časopisu, který ponese název Cesty katecheze. Bude mít charakter revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. Jeho realizační tým je mezidiecézní, složení
má rozmanité co do vzdělání, zkušeností z praxe a zaměření jednotlivých členů.
To by mělo být předpokladem toho, aby časopis oslovil vás, kteří v pastoraci a zvláště v katechezi či náboženském vzdělávání působíte různě intenzivně a s odlišnou
odpovědností. Vydávání časopisu podpořila Katechetická subkomise Komise pro
katolickou výchovu ČBK, jejímuž předsedovi biskupu Mons. Karlu Herbstovi, a řediteli Národního katechetického centra P. ThDr. Pawlu Nowatkowskému se bude
realizační tým zodpovídat.
Časopis začne vycházet jako čtvrtletník
a naší snahou je nabídnout jeho první
číslo vám všem, kteří působíte v pastoraci
i ve školách v oblasti katecheze a náboženského vzdělávání, ale též odborníkům.
Distribuci prvního čísla nabídla katechetická centra pro kněze a katechety svých
diecézí. Chápejte ho, prosíme, jako nabídku, proto ho obdržíte koncem února
2009 zdarma.
Tématem prvního čísla bude „Pozvání
na cestu“, a to v různých souvislostech.
Jednak bude uvádět celý první ročník věnovaný projevům Boží lásky k nám lidem,
a jednak bude zvát ty, kdo katechizují, na
cestu nového objevování Boží lásky skrze
naši katechetickou službu. Dále nabídne
inspiraci a podněty, jak pozvat k témuž
účastníky našich katechezí.
Snahou tvůrců časopisu bude, aby jeho
články nabízely přístupy podporující
katechezi, která bude pro lidi nejenom
přínosná, ale i přitažlivá. Časopis bude
reagovat na situace a problémy, které se
dlouhodobě vyskytují v praxi; zprostředkovávat poznání a osvědčené zkušenosti
od nás i ze zahraničí a poskytovat konkrétní podněty pro různé katechetické
a vzdělávací aktivity přiměřené situaci
v našich farnostech (vzhledem k rozličné
situaci nepůjde o univerzální návody, proto každý z nich bude obsahovat komentář
pro koho a v jaké situaci je určen a jaký
sleduje účel).
Domníváme se, že můžeme nabídnout
nové cesty v katechezi, které se rýsují na
základě pokoncilního obnoveného pojetí
katecheze, z nových poznatků pastorální
teologie a jejích pomocných oborů, z pas-

toračních postupů, které odpovídají pokoncilnímu pojetí evangelizace, kde má
katecheze svoji nezastupitelnou úlohu.
Z předchozího vychází i nabídka nového
časopisu: rádi bychom šli kousek cesty ve
vaší katechetické službě s vámi. Máte-li
o takové sdílení zájem, můžete to vyjádřit
přihlášením se k odběru časopisu.
Aktuální informace se dočtete od
1.  února 2009 na internetových stránkách www.cestykatecheze.cz
Přihlášky a předplatné:
1) Nejprve je třeba poslat přihlášku k odběru časopisu, a to počínaje 1. únorem
2009, kdy začnou být níže uvedené elektronické kontakty plně funkční. K zaslání
přihlášky můžete použít jeden z těchto
způsobů:
a. e-mailem (predplatne@cestykatecheze.cz),
uveďte vaše jméno, adresu a počet kusů
b. vyplněním přihlašovacího formuláře na
www.cestykatecheze.cz
c. sms zprávou na tel.: 739 344 194 – ve
tvaru: CK Vašejméno, Vašeadresa, ks
početkusů (Např.: CK Mgr. Alena Nováková, Hornická 22, 530 02 Pardubice, ks 1)
d. poštou na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi, Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc
– v dopise uveďte: Vaše jméno, adresu,
počet kusů časopisu, který chcete odebírat
2) Na Vaši e-mailovou (v případě a,b)
nebo telefonní číslo (v případě c) nebo
poštovní adresu (v případě d) dostanete
z redakce časopisu čtenářské číslo, které
použijte jako variabilní symbol pro za-

III. arcidiecézní setkání katechetů
Uskuteční se na Velehradě (Stojanov) od pátku 6. do neděle 8. února 2009 a bude
mít téma: Předáváme Boží Slovo. Přednáší: otec arcibiskup Mons. Jan Graubner,
otec biskup Mons. Josef Hrdlička a doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Zveme kněze a katechety na tyto dny na Velehrad. Začínáme ztišením při mši svaté, kde
se setkáme s živým Kristem. Večer budeme pokračovat duchovní přednáškou. Během
setkání si vyslechneme přednášky, budeme pracovat ve skupinkách, naši práci odevzdáme v modlitbě a ve mši svaté Bohu.
Přijeďte, abychom zažili společenství místní církve.
Přihlášky: poutní dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531,
e-mail: velehrad@stojanov.cz

placení předplatného. To můžete zaplatit
složenkou, která bude vložena v prvním
čísle, nebo převodem z účtu. Údaje pro
platbu:
Číslo účtu: 5304779730/2700 (jde o účet
ČBK)
Konstantní symbol: 0558 (platba převodem z účtu)
Variabilní symbol: Vaše čtenářské číslo
Specifický symbol: 161616
Částka: 190 Kč běžné předplatné, 250 Kč
dárcovské předplatné, 100 Kč snížené předplatné (po domluvě s redakcí
ze sociálních důvodů)
Po uhrazení předplatného budete pravidelně dostávat časopis na vaši adresu. Preferujeme zasílání na individuální
adresy (vzhledem k ceně poštovného).
Distribuční službu bude zajišťovat Matice
cyrilometodějská z Olomouce.
Kontakty
šéfredaktorka: Ing. Mgr. Marie Zimmermannová, zimmermannova@diecezehk.cz
nebo redakce@cestykatecheze.cz, tel.:
737 215 335, 495 063 420
redakce (předplatné): Ludmila Berková, predplatne@cestykatecheze.cz, tel.:
739 344 194
Marie Zimmermannová
Cena pobytu na Velehradě:
dvoulůžkový pokoj – společné
sociální zařízení – strava..... 640 Kč
jednolůžkový pokoj – společné
sociální zařízení – strava..... 700 Kč
dvoulůžkový pokoj s vlastním
soc. zařízením – strava........ 800 Kč
jednolůžkový pokoj s vlastním
soc. zařízením – strava........ 900 Kč

Centrum pro katechezi
Lidé Bible
V každé rodině se nepochybně najde nějaká zajímavá encyklopedie: o člověku, přírodě, dinosaurech nebo o vesmíru. Ale co tak nějakou poutavou encyklopedii o životě lidí
z Bible? Knihu, která by zaujala svými obrázky ty nejmenší a zajímavými informacemi
i ty větší? Snad by se vám mohla líbit tahle.
Ke konci kalendářního roku 2008 vydalo nakladatelství Kalich zajímavou knihu autorky Claire Musattiové Lidé Bible s podtitulem
Život a zvyky. Kniha je určena především pro
děti a práci s dětmi, potěšit však může i dospělého čtenáře.
Kniha je vytvořena ve stylu encyklopedie, kdy
základní text je doprovázen pestrými ilustračními obrázky, doplňován mapami a komiksy,
které čtenáře nepochybně zaujmou. Na svých
stránkách tato kniha nás seznamuje se starozákonním životem Izraelitů. Její obsah je rozčleněn do třech základních okruhů. V první části
„Každodenní život“ se dozvídáme o kočovném
životě Izraelců, rodině v Izraeli, o stravování,
řemeslech, obchodu nebo cestování. Druhá
část „Víra a náboženský život“ nás provází šabatem, židovskou modlitbou a izraelskými svátky, představuje proroky, židovské skupiny aj.
Poslední část „Místa, fakta a představy“ nám
přibližuje např. podnebí v Izraeli, tehdejší kalendář, ale i války nebo otroctví.
Tuto knihu můžete jako vhodný doplňující materiál využít i při hodinách náboženství
nebo při setkání různých skupin. Úkolem této publikace není nahrazovat učebnice, ale
spíše ji doplňovat a poskytovat ilustrační materiál.
Knihu si můžete objednat na internetové adrese: www.ikarmel.cz, cena 220 Kč
Martina Orlovská
Příběh Abraháma, syna Terachova
Nakladatelství Paulínky vydalo koncem roku 2008 na DVD čtyřdílný dokument o Abrahámovi. Režisér Alberto Castellani při pátrání po tomto praotci využívá biblických
i mimo biblických pramenů. Co se týká Bible, vychází převážně z knihy Genesis, a z mimobiblických využívá především Korán a Midraš. Místy zmiňuje také zápisky židovského historika Josefa Flavia. Hojně využívá výsledků archeologického zkoumání,
poskytuje historické a zeměpisné informace.
Dokumentem s krásnou biblickou krajinou
nás provází slovo režiséra i křesťanských, židovských a muslimských odborníků.
DVD se nepochybně může stát užitečnou
pomůckou pro učitele náboženství, dějepisu
nebo pro katechety, avšak v těchto souvislostech je nelze jenom pustit a s dětmi nebo
katechizovanými sledovat. Hlavně z první
části by měly být promítány pouze úryvky filmu jako doplnění výkladu nebo katecheze, to
především pro velkou hutnost textu a nesčetnost informací. Vyučující či katecheta by se
měl připravit také na to, že především islámská tradice uvádí příběhy a souvislosti, které
v Bibli nejsou zaznamenány.
Každý ze čtyř dílů trvá 30 minut. První je
úvodní, a jak už bylo řečeno, naplněný mnoha informacemi, ale také nádhernými obrazy.
Každý z dalších dílů zpracovává dvě až tři různá témata, která je vhodné sledovat zvlášť, aby
učitel či katecheta mohl vyzvednout konkrétní myšlenku z daného úseku Abrahámova
života a také proto, aby se setkání s dětmi či farníky neproměnilo pasivním sledováním
dokumentu, ale bylo k užitku všem přítomným, aby je neunavilo, ale spíše povzbudilo
v jejich osobním duchovním životě.
DVD si můžete objednat na adrese: www.paulinky.cz, cena 270 Kč Martina Orlovská
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Postní rekolekce
s apoštolem Pavlem
Opět zveme všechny katechety, animátory a vedoucí různých skupinek ve farnosti na postní rekolekce, které budou
probíhat od 13. do 15. března 2009 na
Velehradě na Stojanově. Toto duchovní
cvičení povede otec biskup Pavel Posád
a ve svých promluvách se bude zabývat
postavou a listy apoštola Pavla.
Proto bychom vás chtěli povzbudit využít této jedinečné možnosti seznámit se
s osobou teologií apoštola Pavla a hlouběji s konkrétními postřehy pro váš osobní
každodenní život porozjímat. Rekolekce
začínají v pátek 13. března v 17 hod.
Své přihlášky posílejte nebo volejte přímo
do exercičního domu Stojanov: Poutní
dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.:
572 571 531
Vít Němec
Kvarteto Svatý Pavel
Od nového církevního roku máme na
katechetickém centru k dispozici novou
katechetickou pomůcku a hru v jednom
– Kvarteto Svatý Pavel. Hra nás provází
Pavlovým životem a seznamuje
s některými listy,
a to prostřednictvím obrázků na
kartičkách a krátkých textů pod
těmito obrázky.
Kvarteto Svatý
Pavel může být
využito jako hra,
jednotlivé kartičky mohou posloužit také jako
výchozí materiál
pro
katechezi
nebo
povídání
o Pavlovi. Využít
je můžete v rodině, ve společenství
rodin, v hodinách
náboženství, při
schůzkách schóly, ministrantů,
nebo farních společenství pro děti.
Kvarteto Svatý
Pavel si můžete koupit nebo objednat
v našem centru. Cena je 38 Kč.
Martina Orlovská
Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete
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Centrum pro rodinný život

V minulém roce byl dlouholetý vedoucí Centra pro rodinný život Lubomír Nágl jmenován otcem arcibiskupem sekretářem pro pastoraci. Novým vedoucím centra se stal
Josef Záboj, který jako pastorační asistent v Centru pro rodinný život pracoval od roku
1999. Nejvýznamnější událostí posledních let, vycházející z činnosti centra, je vznik děkanátních center pro rodinu, které díky otci arcibiskupovi a příslušných děkanů vznikly
a působí ve více než polovině děkanátů naší arcidiecéze. Tímto počinem se naše místní
církev svojí pastorační praxí přiblížila tisícům farníků, v jejichž blízkosti nyní tato děkanátní centra pro rodinu působí. Jejich prvořadým úkolem je pečovat o křesťanské rodiny ve farnostech děkanátu, a to formou přednášek, vzdělávání, podporou manželských
společenství, organizováním duchovních obnov a různých společných pobytů tak, aby
tyto aktivity posilovaly a upevňovaly křesťanský život v rodinách a aby rodiče s láskou
přijímali a vychovávali své děti a prohlubovali svoji manželskou lásku. Jednotlivá centra
se také podílí spolu s kněžími na přípravě snoubenců i biřmovanců. Opomíjená není
ani pastorace seniorů, naše centra jsou připravena pomoci se založením společenství
seniorů i s jejich programem.		
Josef Záboj

V současné době působí tato centra ve
dvanácti děkanátech arcidiecéze.
(Seřazena jsou chronologicky tak, jak
vznikala, z nichž poslední tři byla založena na přelomu roku 2008 a 2009.)
• Zlín
• Uherský Brod
• Valašské Klobouky
• Přerov-Pavlovice
• Strážnice
• Veselí nad Moravou
• Šumperk
• Vizovice
• Hranice
• Uherské Hradiště
• Kroměříž
• Vyškov
V dalším čísle Oldinu najdete kompletní seznam děkanátních center
včetně všech kontaktů.

Pracovníci Centra pro rodinný život pro rodinu a děkanátních poboček
Zleva: Pavel Osoha – Zlín, sedí: Miroslava Šonová – Vizovice, Anna Blahušová – Uherské Hradiště, Alena Večeřová – Olomouc, Josef
Záboj – Olomouc, Marcela Řezníčková – Olomouc, Marie Kaňovská – Hranice, Lenka Špatná – Šumperk, zprava stojí: Jitka Šenkeříková – Valašské Klobouky, Marcela Kořenková – Olomouc, Marie Vaňková – Valašské Klobouky, Lucie Jurigová – Uherský Brod, Jarmila
Škrdlíková – Uherský Brod, Lenka Zemanová – Veselí nad Moravou, Hana Školoudová – Přerov, Blažena Bučková – Strážnice
Chybí: Petr Školoud – Přerov, Magdalena Navrátilová a Helena Župková – Kroměříž, Hana Marková – Vyškov
Kurz přípravy na manželství – jaro 2009
V březnu až květnu letošního roku se uskuteční další kurz přípravy na manželství. Je určen pro snoubence, kteří plánují církevní
sňatek, nebo o něm letos uvažují. Termíny kurzu: březen – květen (začátek 20. 3.). Kurz bude probíhat každých 14 dní, vždy v pátek
od 17.30 do 19.30 hod. v sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, v Olomouci. V průběhu šesti setkání se snoubenci seznámí
a společně se budou spolu sdílet nad těmito tématy: komunikace a partnerský dialog, krize vztahu a řešení problémů, odpuštění, city
a pozornosti, společný čas, rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, svátost manželství, manželský slib, přičemž svátostná příprava zůstává na oddávajícím.
Zájem o kurz je třeba nahlásit dopředu do 6. 3. 2009 na adresu: Centrum pro rodinný život, e-mail: zaboj@arcibol.cz, tel.: 587 405 250,
na požádání poskytneme bližší informace. 		
Josef Záboj

Hlasy a ohlasy
Naše pouť do Tištína
Chci se s vámi podělit o krásnou pouť plnou vzájemné blíženské lásky s Pánem
uprostřed nás, kterou naše farnost ve
Valašských Kloboukách vykonala do Tištína. Za vším stojí především Rok svatého
Pavla. Mládež v naší farnosti se svatým
Pavlem nechává vést každý měsíc v rámci
mší svatých pro mládež, která je otevřená
samozřejmě všem. A ostatní? Proč nevyužít možnosti získání plnomocných odpustků v Roce svatého Pavla, které nám
církev nabízí? Jednou z možností je také
návštěva kostela zasvěceného sv. Pavlovi
a vykonání veřejné pobožnosti ke cti Apoštola národů ve dny, které stanoví místní
biskup – k těmto místům patří i rodiště
našeho jáhna Františka Dostála – Tištín.
Na konci loňského listopadu jsme se vydali na pouť. Tři autobusy farníků spolu
s naším kaplanem P. Stanislavem Zatloukalem, ministranty, schólou a dechovkou
pod vedením organizátora pouti pana
jáhna Františka. Po cestě naplněné z velké části modlitbou, zpěvy, ale i družným
rozhovorem a radostí jsme dorazili z Valašska na Hanou. O co nevlídnější bylo
počasí, o to srdečnější bylo naše přijetí
místními lidmi – panem farářem P. Miroslavem Hřibem, dojíždějícím z farnosti
Nezamyslice, trvalým jáhnem Mgr. Stanislavem Horákem a rodinou pana jáhna. Za
zpěvu písně Bože, cos ráčil, doprovázeni
dechovkou, jsme průvodem vešli do kostela sv. Petra a Pavla. Myslím nikdo z nás
nečekal to, co uviděl. Nádhera! Překrásný
barokní kostel se skvostnými obrazy, kde
člověk i skrze díla umělců viděl za vším
ruku Stvořitelovu, nechal se prostoupit
krásou, prostoupit samotným Bohem.
Po modlitbě svatého růžence následovala
slavná mše svatá, vyvrcholení naší pouti,
kdy jsme pokorně a toužebně přijali Pána
v eucharistii pod obojí způsobou. Celebroval ji náš otec Stanislav, koncelebroval
P. Tomáš Káňa, který spolu se svými farníky přišel pěšky z nedalekých Němčic na

OLDIN
1–2 / 2009

13

„Výroba energie – ekologické otazníky“ – prezentace projektu
studentů Arcibiskupského gymnázia
Na podzim roku 2008 skupina 23 studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vytvářela výukový program a materiály pro nástěnné tabule pro dva pedagogické výstupy
určené primě a sekundě šestiletého gymnázia. Tématem byla aktivita z června, kdy během jednoho týdne postupně navštívili vodní dílo Nové Mlýny, Jadernou elektrárnu Dukovany, přečerpávací elektrárnu Malešice, muzeum nafty - Moravských naftových dolů
v Hodoníně, tepelnou
elektrárnu v Hodoníně
a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně
a společně s vyučujícími hledali odpovědi na
ekologické a energetické otázky kolem výroby a spotřeby energie.
V prosinci pak proběhly v primě a sekundě
šestiletého studia výukové hodiny, ve kterých studenti vyšších
ročníků, kteří absolvovali červnovou aktivitu „Výroba energie –
ekologické otazníky“,
seznamovali mladší spolužáky formou peer programu s tím, co poznali a k čemu pod
vedením vedoucích projektu dospěli. Hlavním tématem byla tedy opět výroba energie
a její spotřeba. Studenti mladším spolužákům představili jednotlivé typy výroby energií.
Srovnávali klasické a obnovitelné zdroje energií. Hovořilo se o rizicích ekologických,
ekonomických i bezpečnostních. Účastníci projektu při přípravě výstupu systematizovali své poznatky a upravili je do materiálů, ze kterých je následně prezentovali. To
u nich přispělo k výrazně lepšímu vhledu do celé problematiky. Uplatnil se efekt, kdy
plně pochopím úskalí problému, až když s ním seznamuji druhého. Studenti z primy
a sekundy se seznámili s uvedenou tematikou a získali výrazně lepší vztah k ekologickým aspektům spotřeby i výroby energií. Velkou zásluhu na úspěchu celé akce pak mají
profesoři Viktor Pluhař a Ludmila Váňová, kteří vše společně se studenty připravili.
Mgr. Štěpán Bekárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
Hané, u oltáře byli i dva jáhnové, náš jáhen František a místní trvalý jáhen Stanislav. Mše svatá měla texty ze svátku Obrácení svatého Pavla. Řada lidí také využila
možnost svátosti smíření. Úsměv vyvolal
okamžik, kdy se na začátku kázání ozvalo
zcela nečekaně „Chvála Kristu!“ odněkud shůry. Byl to hlas
místního pana faráře,
který pronášel kázání
z kazatelny – to u nás
nemáme.
Po mši svaté jsme byli
pozváni na faru na
chutné, bohaté občerstvení, které pro nás
připravila maminka
pana jáhna s rodinou.
Díky! Ale jelikož nás
bylo hodně a na faru
bychom se najednou
nevešli, museli jsme
jít nadvakrát. Vždy
polovině lidí, která zůstala v kostele,
Snímek Stanislav Vrtal

jáhen Mgr. Horák dělal průvodce chrámem a dějinami. Také jsme si prohlédli
budovu Obecní besídky, která byla původně postavena jako kaple sv. Josefa, za
císaře Josefa II. byla odsvěcena a přeměněna na kontribuční sýpku. Dále sloužila
různým účelům, posléze byla v havarijním stavu a na konci 20. století prošla celkovou rekonstrukcí. Nyní se v přízemí nachází knihovna a v prvním patře výstavní
galerie věnovaná historii obce.
Odpoledne jsme se opět sešli v kostele
k pobožnosti ke cti svatého Pavla a svátostnému požehnání. Po písni, modlitbě
k sv. Pavlovi, litaniích k sv. Pavlovi a modlitbě k získání odpustků následovalo uctívání ostatků sv. Pavla. Pan farář nás upozornil, že jako jedni z mála kostelů mají
relikvie sv. Petra i sv. Pavla. Naši pouť
v Tištíně jsme zakončili adorací a svátostným požehnáním. Na památku z pouti
jsme dostali obrázek se svatým Pavlem,
na kterém je i logo naší pouti.
Růžena Foltýnková
Valašské Klobouky
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Přečetli jsme za vás
Stará Voda – Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny
Koncem loňského listopadu vyšel v edici Církevní památky, vydávané Historickou společností Starý Velehrad, již 43. svazek. Je věnován devastovanému a dnes obnovovanému poutnímu chrámu sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě u Města Libavé.
Autorka Jana Krejčová z úcty k tomu místu, ale také k oběma světcům, v den jejichž památky se sama narodila, se trvale věnuje s neobyčejnou důkladností studiu všech písemných dokladů týkajících se historie poutního místa známého již na počátku 16. století.
V minulých letech se podílela sama, nebo spolu s historikem Janem Bomberou na několika publikacích a rozsáhlých studiích věnovaných Staré Vodě. Nejnověji získané poznatky z archivních materiálů uveřejnila Krejčová posledně ve dvou ročnících časopisu
Poodří, 9/2006/ a 10/2007/. Z bohatého poznámkového materiálu v tomto časopisu
uvedeného je zřejmé, kolik archivů, církevních i vojenských institucí navštívila, a z kolika desítek pramenů potřebné informace získala. Vše nyní zúročila v nejnovější publikaci,
o které pojednáváme. V jednotlivých kapitolách se věnuje architektuře, dřívější výzdobě
a inventáři chrámu, zvláště však historii milostné sošky sv. Anny. Dále píše o ambitu,
o piaristické koleji, o tzv. Královské studánce, o plastikách rozmístěných v okolí. Jedna
z kapitol je věnována dřívějším duchovním správcům. Neopomenula pojednat o osudech Staré Vody po roce 1945 do současnosti. Velmi cenná a kvalitně reprodukovaná je
obrazová dokumentace na šestnácti samostatných stránkách.
Publikace byla vydána za významné podpory krajského úřadu Olomouckého kraje,
s předmluvou hejtmana I. Kosatíka k 420. výročí dokončení dnešní chrámové stavby
(1688). Její vydání bude uvítáno četnými poutníky přicházejícími na toto oblíbené poutní místo každoročně v poslední červencovou sobotu a neděli.
Bohuslav Smejkal

Poklad v naší péči
Lékař a pedagog Josef Kořenek vydal novou, již sedmou knížku veršů s názvem Stabilní
kolotoč (Sursum Tišnov, 2008). Tomuto titulu můžeme porozumět jako obrazu něčeho,
co je v neustálém pohybu, jako podobenství života, v němž se bez ustání střídá jeden zážitek za druhým. Ten, kdo do takového kolotoče nasedl nebo tam byl usazen, nedokáže
se soustředit na to vskutku důležité, neboť je unášen stále dál. Autor to vyjádřil takto:
„... kvapík vyzvání k rychlejšímu / a rychlejšímu maření času...“ (Kvapík)
Důsledkem toho je, že „topíme sebe i druhé v letícím moři / soucit se málo nosí volání
o pomoc / často přehlíženo“ (Naše) a „promenádní koncert / falešných slov / seje plevel
/ na milostné stezce“ (Promenádní koncert).
Existuje vůbec nějaký způsob, jak seskočit z tohoto nebezpečného kolotoče? Odpověď
přináší motto knížky, jehož původcem je německý básník HerBěhem
mann Hesse: Hluboko v duši víš,
že existuje jen jediné kouzlo, jediná
Během noci či dopoledne
síla, jediný prostředek záchrany...
královna zima rozbalila zbraně
a jmenuje se láska. – Skok do nárua divize za divizí útočí
če lásky je vskutku jediná možnost,
Sněžná mlha znejisťuje obzor
jak se z rozjetého kolotoče života
a ze silnice překážková dráha
dostat bezpečně na pevnou zem.
vysmívající se lidské obětavosti
Nejde ovšem o ledajakou lásku, ale
jak ocenit starosti těch
o dar, který člověk dostává shůry
abych dobře dojel
a na který má odpovědět láskou ke
a jejich konkrétní odhánění
Stvořiteli a k lidem. Josef Kořenek
nadílky starostí mezi startem
dobře porozuměl, že taková láska
a cílem
se nevyčerpává nějakým obdivným citem, ale je poslušnou služI nejkratší úsek může tvořit
bou týkající se všech mezilidských
nejkritičtější bod života
vztahů, k nimž patří samozřejmě
starosti rodičů i dalších blízkých
i manželství. V této souvislosti čtevytrvale pečují o průjezdnost silnic
me: „Láska / Písně Písní / poklad /
i dálnic a srdce je silnější
v naší péči.“ (Tvá slova)
v několikaměsíční extralize
A zde jsme u základní myšlenky,
překvapivých porážek
k níž se autor ve svých sbírkách
nečekaných vítězství
vrací, že totiž posláním člověka je
na cestě k jaru
dát se bezvýhradně do služeb lásce,
Josef Kořenek
neboť tudy „protéká život“.
Zdeněk Svoboda

Čestný sloup Nejsvětější
Trojice v Olomouci
Takový je název útlé barevné brožury, kterou v minulém roce vydala Jednota Orel
Olomouc. K tisku ji připravila Milada
Čechmánková, fotografickou část zhotovila Monika Čechmánková. Jak čteme
v předmluvě P. Štěpána Filipa, tento sloup
mluví beze slov, ale velmi výrazně k obyvatelům Olomouce i k jejím návštěvníkům.
Mluví svou vysokou uměleckou krásou;
hovoří jako historická památka a svědek
minulých časů; vypráví o tom, čeho je znamením a symbolem – o Nejsvětější Trojici,
tajemstvích víry, Panně Marii a svatých...
Olomoucký sloup je pozoruhodný tím, že
je jediným známým sloupem mající uvnitř
kapli.
Josef Pala

Bude vás zajímat
Duchovní cvičení na Velehradě 2009
13. 2. – 15. 2.
20. 2. – 22. 2.

Duchovní cvičení pro akolyty a pastorační pracovníky, P. J. Szkandera
Duchovní cvičení pro členy a příznivce Matice Svatoantonínské,
Mons. Jan Graubner
15. 3. – 19. 3.
Postní duchovní obnova, P. S. Peroutka, SJ
20. 3. – 22. 3.
Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu), P. S. Peroutka, SJ
22. 3. – 25. 3.
Příprava na velikonoční liturgii, P. M. Kabrda, SDB
27. 3. – 29. 3.
Rekolekce pro katechety, Mons. Pavel Posád
14. 4. – 18. 4.
Duchovní cvičení pro pracovníky charit, Mons. J. Šich
6. 5. – 9. 5.
Duchovní cvičení pro všechny, P. M. Kabrda, SDB
26. 5. – 30. 5.
Exercicie s Pannou Marií, P. J. Hladiš, SJ
7. 6. – 13. 6.
Exercicie pro řeholnice, P. J. Čupr, SJ
26. 6. – 28. 6.
Duchovní cvičení formou večeřadla, P. Š. M. Filip, OP
10. 7. – 13. 7.
Duchovní cvičení pro mladší manžele, P. P. Šustáček
14. 7. – 18. 7.
Příprava na manželství - snoubenci, P. P. Šustáček
19. 7. – 23.7.
Duchovní cvičení pro katechety
23. 7. – 26. 7.
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky, P. A. Krasucki, OP
26. 7. – 30. 7.
Duchovní cvičení pro všechny (Františkánská spiritualita), P. A.
Dabrowski, OFM
4. 9. – 8. 9.
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky, P. M. Altrichter, SJ
13. 10. – 17. 10. Exercicie s Pannou Marií, P. J. Hladiš, SJ
23. 10. – 25. 10. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu), P. S. Peroutka, SJ
25. 10. – 28. 10. Duchovní cvičení pro všechny, P. M. Kabrda, SDB
28. 10. – 31. 10. Duchovní cvičení pro akolyty a pastorační asistenty, P. P.Vaculík, SDB
5. 11. – 8. 11.
Ignaciánské exercicie pro všechny, P. S. Peroutka, SJ
29. 11. – 3. 12. Adventní duchovní cvičení pro všechny, P. A. Dabrowski, OFM
3. 12. – 6. 12.
Duchovní cvičení pro manžele, Mons. V. Šíma
30. 12. – 1. 1.
Duchovní cvičení formou večeřadla, P. Š. M. Filip, OP
Bližší informace: www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62,
687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz
Duchovní cvičení ve Vranově v roce 2009
Setkání začínají většinou první den večeří v 18 hod., končí poslední den obědem. Podrobné informace na tel.: 541 239 264 nebo na www.dc-vranov.katolik.cz
Pro skupiny věřících
27. 2. – 1. 3.
Duch. obnova pro mládež (od 16 let) se sv. Františkem z Assisi, sestry a bratři františkáni
19. 3. – 22. 3.
Duchovní obnova pro seniory, nemocné, invalidní, Mons. Josef Žák
27. 3. – 29. 3.
Postní duch. obnova pro všechny – I půst je čas chvály
21. 4. – 24. 4.
Duchovní obnova – O důstojnosti člověka (Ž 8,5), S. Veronika Barátová
29. 4. – 3. 5.
Duchovní obnova – Vnitřní uzdravení – P. Adam Rucki
10. 5. – 16. 5.
Exercicie podle sv. Ignáce (pro všechny) – P. Josef Čupr, SJ
28. 5. – 31. 5.
Duchovní obnova pro všechny – Přijď, Duchu Svatý, S. Dominika
Konečná, OSF + tým
18. 6. – 21. 6.
Duchovní obnova pro manžele – P. Karel Moravec
30. 6. – 4. 7.
Exercicie pro mládež, P. Pavel Havlát, OM
6. 7. – 10. 7.
Exercicie pro mládežP. Pavel Havlát, OM
6. 8. – 9. 8.
Duchovní obnova pro ženy, P. Pavel Konzbul
3. 9. – 6. 9.
Duchovní obnova pro zdravotníky, P. Antonín Krasucki, OP
1. 10. – 4. 10.
Duchovní obnova – Velikonoce v říjnu – P. Jakub Holík
27. 11. – 29. 11. Adventní duchovní obnova pro všechny
Pro mládež hledající své životní povolání
Setkání se konají druhou sobotu v měsíci (není-li určeno jinak), začátek 9.30, zakončení 17 hod., vede P. Pavel Havlát, OM
Termíny: 14. 2., 14. 3., 9. 5., 13. 6., 10. 10., 14. 11. a 12. 12.
4. 4. – Diecézní setkání mládeže v brněnské katedrále – vede SM. Zdislava Nosková, OSF
Přihlašujte se na tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz
Více informací najdete na www.dc-vranov.katolik.cz
Na některé akce vybíráme zálohu.
Ubytování: jadnolůžkové až čtyřlůžkové pokoje; ceny (včetně DPH): 400, 300, 250
a 200 Kč/noc; jedna a dvě noci příplatek 50 Kč/os/noc
Strava 150 Kč na osobu a den.
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Mše svaté na Svatém Hostýně
v zimním období
     všední dny – 7.00, 9.15
     soboty a neděle – 7.15, 9.15, 11.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné
požehnání.

Snímek Ivo Buráň

Přehled poutních slavností na
Svatém Hostýně v roce 2009
NE 22. 3. Svatojosefská soukromá pouť
mužů
SO 28. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
SO 25. 4. Šestnáctá hasičská pouť
NE 3. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
Pouť Klubu křesťanských žen
NE 17. 5. Sedmá pouť včelařů
SO 23. 5. Čtrnáctá pouť Radia Proglas
NE 24. 5. Sedmá pouť podnikatelů
PO 1. 6. Devátá pouť píšících křesťanů
SO 6. 6. Společná pouť Sdružení žáků
a žákyň Dona Boska
SO 13. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý
Hostýn
PÁ 19. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 27. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 11. 7. Pouť obce Slavkov
NE 16. 8. Hlavní pouť
SO 22. 8. Pouť pedagogů
NE 23. 8. Tradiční orelská pouť
SO 29. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 5. 9. Sedmnáctá muklovská pouť
NE 13. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 18. 9. První den františkánské pouti
SO 19. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 4. 10. Růžencová pouť
SO 10. 10. První den dušičkové pouti
NE 11. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 17. 10. Jedenáctá svatohubertská pouť
ČT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci
roku

Z diáře arcibiskupství
únor 2009
1. 2. neděle
9.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá a přednáška pro konferenci Ackermann
- Gemeinde • arcibiskup Jan
14.00 hod. • Cholina – mše svatá k slavnostnímu navrácení cholinské madony do farnosti • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan
2. 2. pondělí
10.00 hod. Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan
6. 2. pátek
17.15 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a přednáška pro setkání katechetů • biskup Josef
7. 2. sobota
9.30 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a přednáška pro setkání katechetů • arcibiskup Jan
14.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium
– přednáška pro lektory • biskup Josef
9. 2. pondělí až 11. 2. středa
Záhřeb (Chorvatsko) – setkání biskupských konferencí postkomunistických zemí • arcibiskup Jan
14. 2. sobota
10.00 hod. • Sandomierz (Polsko) – mše svatá a konference o sv. Cyrilu a Metodějovi • arcibiskup Jan
15. 2. neděle
10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť – výročí úmrtí
sv. Cyrila • arcibiskup Jan

16. 2. pondělí
8.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá a
zasedání vedení Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého • arcibiskup Jan
20. 2. pátek až 22. 2. neděle
Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Matice svatoantonínské • arcibiskup Jan
21. 2. sobota
15.00 hod. • Velké Opatovice – žehnání orlovny
• biskup Josef
22. 2. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• biskup Josef
24. 2. úterý
9.30 hod. • Rajnochovice – setkání kaplanů pro mládež
• arcibiskup Jan
25. 2. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa
• arcibiskup Jan a biskup Josef
26. 2. čtvrtek
9.00 hod. • Újezd u Uničova – konference kněží děkanátu Šternberk • arcibiskup Jan
27. 2. pátek až 1. 3. neděle
Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Orla
• arcibiskup Jan

Uzavřeno k 28. 1. 2009
Změna programu vyhrazena
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
Pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

Placeno převodem 706 037

