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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

Snímek Vít Němec

Setkání katechetů 
na Velehradě

Slova otce arcibiskupa 
k  současné  situaci  naší 
společnosti  a  jejím  dů-
sledkům  nás  postavila 
před  „zrcadlo“  a  při-
vedla  k  zamyšlení.  Jed-
na  z  nejnaléhavějších 
otázek  zněla,  zda  děti 
a  mladé  učíme  i  tomu, 
jak  si  udržet  živou  víru 
i ve společnosti bez víry.

Postní pastýřský 
list olomouckého 
arcibiskupa

Vstupujeme  do  doby 
velkého postu, abychom 
doprovázeli  Ježíše,  kte-
rý strávil 40 dní na pouš-
ti. Vstupujeme do postní 
doby,  abychom  se  při-
pravili  na  Velikonoce, 
svátky  našeho  vykoupe-
ní.

centrum pro školy 
informuje

Počet  dětí  na  církev-
ních školách stále roste. 
Církevní  školy  si  díky 
pečlivé práci pedagogic-
kých pracovníků zvyšují 
prestiž. 
Vstupy do škol s nábožen-
skými tématy jsou  další 
významnou  aktivitou 
Centra pro školy.

iii. valná 
hromada matice 
Velehradské

V neděli nejbližší výročí 
úmrtí sv. Cyrila 15. úno-
ra 2009 se  sešli  členové 
Matice  Velehradské  na 
své třetí valné hromadě. 
Setkání zahájilo slavení 
liturgie  v  bazilice,  kte-
rou  vedl  olomoucký  ar-
cibiskup Jan Graubner.

Na Velehradě se konalo III. arcidiecézní setkání katechetů.
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úmySly aPoštolátu modlitby

kRoměřížSká kaPitula
kde se vzali čestní kanovníci 
kroměřížští?

Jmenování dvou čestných kanovníků kro-
měřížských na jaře 2008 navodilo otázku, 
kdo to jsou a kde se vzali čestní kanovníci 
kroměřížští. Co to jsou kapituly, to víme. 
Jsou to kolegia kněží, kteří mají v kated-
rálních a tzv. kolegiátních kostelech konat 
slavné bohoslužby a plnit úkoly svěřené 
kanonickým právem nebo biskupem. 
Do  nedávné doby katedrální kapituly byly 
senátem biskupa a volili kapitulního viká-
ře, který byl administrátorem uprázdněné 
diecéze. Dnes charakter kapitul je spíše 
čestný. Kapituly tvoří kanovníci, z nichž 
někteří mají titul prelátů, ke kapitulám 
jsou přičleněni též ryze čestní členové, 
tedy čestní kanovníci. Nemají ani práva 
a ani povinnosti skutečných kanovníků, 
ale mají jen titul a právo a povinnost nosit 
kanovnický oděv, pokud nastane potřeba 
liturgická či reprezentativní. Jde výhrad-
ně o církevní vyznamenání udílené za-
sloužilým kněžím.
Kroměřížská  kolegiátní  kapitula  se 
poprvé připomíná v roce 1262 a čestní 
kanovníci se v ní objevují až na samém 
konci 18. století, kdy vznik čestných ka-
nonikátů „nesla doba“. Dříve zasloužilí 
kněží dostávali jiné tituly, ale většinou se 
o ně starali sami. Tak známý moravský 
historik Jan Jiří Středověký, farář v Pav-
lovicích, byl apoštolským protonotá-
řem, rytířem Zlatistého voje a hrabětem  
Posvátného lateránského paláce. Vůbec 
v 18. století moravští kněží si potrpěli na 

Kolegiátní  kapitula  u  sv.  Mořice 
v Kroměříži má v současné době tři 
kanovníky činné a devět kanovníků 
čestných.
Kanovníci činní:
P. Josef Říha, probošt, farář farnosti 

sv. Mořice v Kroměříži
P. Mgr. Arnošt Červinka, kaplan Vizo-

vice, učí na Arcibiskupském gym-
náziu v Kroměříži

P. Alois Jargus, důchodce v Kroměříži
Kanovníci čestní: 
P. František Adamec, farář ve Vaceno-

vicích
P. Radim Hložánka, farář v Mistříně
P. Alois Kotek, farář ve Vrchoslavicích
P. Mgr. Blažej Müller, SDB, důchodce 

ve farnosti Vřesovice
P. Jaroslav Nesvadba, Vídeň
P. Jan Mareček, důchodce ve farnosti 

Boršice u Buchlovic
Mons. Erich Pepřík, notář arcibiskup-

ství a kanovník Metropolitní kapi-
tuly v Olomouci

P. Stanislav Vaněk, důchodce ve far-
nosti Šternberk

Mons. Josef Veselý, Opava

titul apoštolského notáře či protonotáře, 
navíc když byl spojen s právem nosit mi-
tru. Nejčastěji však odměnou pro kněze 
byla lepší farnost, farnosti se totiž obsazo-
valy konkurzem, teoreticky v konkurzním 
řízení měl uspět ten nejzbožnější, nejuče-
nější a nejschopnější z řady uchazečů.
První čestný kanovník kroměřížské ka-
pituly byl jmenován v roce 1798 a stal se 
jím sekretář arcibiskupa Antonína Col-
loreda Vavřinec Jan Wolf (1735 – 1820), 
bývalý velehradský cisterciák. Pro arcibis-
kupa byl Wolf nepostradatelný jako doko-
nalý rádce, důvěrník i nejbližší úředník. 
Byl už sice apoštolským protonotářem, 
nemohl však vejít do kapituly olomoucké, 
která byla vyhrazena šlechticům, ani kro-
měřížské, kde by musel trvale sídlit a ne-
byl by arcibiskupovi kdykoli po ruce. A tak 
se stal prvním čestným kroměřížským 
kanovníkem. Další byl jmenován v roce 
1803, byl to Jan Gabriel, který se vzdal 
sídelního kanonikátu a odešel na faru, 
následujícího roku byl jmenován Kaš-
par Sommer, představený olomouckého 
kněžského semináře. Vůbec prvními čest-
nými kanovníky se spíše stávali ti sídelní, 
kteří odcházeli na bohaté fary. Za dobrou 
práci v duchovní správě se stal čestným 
kanovníkem František Loserth (1764  
– 1847), duchovní správce dómské far-
nosti v Olomouci, ale teprve arcibiskup 
Ferdinand Chotek v roce 1834, v sou-
vislosti s reformou kapituly, zahájil zvyk 
jmenovat čestnými kanovníky zasloužilé 
faráře, případně i jiné vynikající kněze. 
Prvním takovým zasloužilým venkov-
ským farářem, kterému se dostalo toho-
to vyznamenání, byl Jan Pšenčík (1755 
– 1840), vizovický rodák a farář v Senici 
na Hané. Od roku 1798 do  současnosti 
bylo  jmenováno  celkem  asi  250  čest-
ných kanovníků kroměřížské  kapituly. 
Je to jedinečná galerie kněží, kteří vynikli 
nejrůznějším způsobem, a to nejen v pas-
toraci, ale také jako mecenáši, dobrodinci 
chudých, spisovatelé či v různých civilních 
oborech. Hledají-li se v dějinách úctyhod-

né kněžské osob-
nosti, sáhne se 
nejprve po se-
znamech kanov-
níků. Osobností 
světového jména 
je mezi nimi pro-
fesor Harvardské 
univerzity Fran-
tišek Dvorník 
(1893 – 1975), 
je třeba zmínit 
také vídeňského 
arcibiskupa a kardinála Jana Kutschkera 
(1810–1881), sanktpoeltenského bisku-
pa Ignáce Feigerla (1795 – 1863), litomě-
řického biskupa Augustina Vahalu (1802 
– 1877), kteří až do smrti mezi vysokými 
tituly uváděli, že jsou i čestnými kanovní-
ky kroměřížskými. A pochopitelně v ne-
dávné době arcibiskup František Vaňák.
Čestní kanovníci jsou i v jiných kapitulách 
a v různém počtu. V Kroměříži se přešlo 
ke zvyku, který byl kdysi běžný ve Fran-
cii, že počet je neomezený a pohybuje se 
v řádu desítek. V Uhrách se držel počet 
šesti, dnes v řadě diecézí počet dvanácti, 
na Litvě například vedle devíti gremiál-
ních bývá devět čestných, jsou kapituly, 
kde je jich několik desítek, tak katalog 
lublinské arcidiecéze na rok 1995 uvádí 
na 170 čestných kanovníků.
Proč vůbec něco takového v církvi je, proč 
není pro kněze jen odměna věčná? Před-
ně Bůh sám vložil do srdce člověka touhu 
po uznání a čestný  kanonikát  je  legiti-
mace ze strany biskupa, že za životem 
a  úsilím  kanovníka  něco  je,  výsledky 
pastorační,  stavební,  intelektuální,  vy-
soká  osobní  kultura  a  dobrý  příklad. 
Kanovníci mají být vzorem a příkladem 
pro ostatní kněze i laiky. Je to nejen uzná-
ní, ale i projev vděčnosti, a tomu učil sám 
Pán Ježíš. V osobě kanovníka je pak často 
poctěna i celá farnost, která spolu s ním 
usilovala o dosažení něčeho, co si zaslouží 
úctu a uznání. A všichni víme, že nevděk 
připravuje o Boží pomoc a požehnání.

P. Vladimír Teťhal

Prof. František
Dvorník

březen 2009
Úmysl všeobecný 
Aby úloha žen byla více uznávána a respektována 
v každé zemi světa. 
Úmysl misijní
Aby se biskupové, kněží, zasvěcené osoby a laici 
věrní katolické církvi v Čínské lidové republice 
odhodlali stát se znamením a nástrojem jednoty 
společenství a míru v duchu poselství, které jim 
zaslal papež Benedikt XVI.
Úmysl národní
Aby pravdivá snaha o obrácení nás vedla také k úctě a ochraně počatého života.
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biblická soutěž na březen

březen 2009
6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Bartoloměj Josef Kulhavý, dominikánský kněz 

žijící na odpočinku v Uherském Brodě (88. narozeniny) 
15. 3. 1939 konec československé samostatnosti (70 let)
19. 3. 1609 přijal v Brně v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svě-

cení z rukou olomouckého biskupa kardinála Františka Dietrichsteina Jan Sar-
kander, o čtyři dny později (22. 3. 1609) obdržel v Brně v tehdejším kolegiát-
ním kostele sv. Petra a Pavla svěcení kněžské z rukou olomouckého  světícího 
biskupa Jana Křtitele Civalliho (400 let)

21. 3. 1942 přijal kněžské svěcení P. Antonín Kryl, kněz – důchodce ve farnosti sv. 
Michala v Olomouci  (67. výročí kněžského svěcení)

23. 3. 1959 zemřel v leopoldovské komunistické věznici blahoslavený Dominik Meto-
děj Trčka, první  redemptoristický kněz na Slovensku, mučedník, oběť komu-
nistického pronásledování katolické  církve v bývalém Československu (50 let)

(jpa)
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Prohlášení předsedy české 
biskupské konference

Prohlášení  předsedy  České  biskupské 
konference  ke  zrušení  exkomunikace 
Bratrstva Pia X. ze dne 28. 1. 2009 
Rozhodnutí papeže Benedikta XVI. vyho-
vět žádosti exkomunikovaných biskupů 
o zrušení trestu, který nastoupil automa-
ticky po tom, co přijali biskupské svěcení 
z rukou arcibiskupa Lefébvra bez souhla-
su papeže, chápu jako výsledek papežova 
úsilí o jednotu Církve. Zrušení trestu ještě 
neznamená církevní schválení Kněžské-
ho bratrstva sv. Pia X. a jeho názorových 
postojů, ani zařazení těchto biskupů do 
biskupského sboru. Je to však důležitý 
krok k řešení i těchto otázek. Zrušení 
trestu nemá nic společného s nevhodným 
vyjádřením jednoho z omilostněných 
o plynových komorách v Osvětimi. To  je 
třeba řešit samostatně. Jak zdůraznil 
mluvčí Vatikánu, jde o významný příspě-
vek k jednotě Církve a je dobře ho vidět 
i v souvislostech s vatikánským přístu-
pem k Církvi v Číně, zatím rozdělené na 
část uznávanou státem, která není v plné 
jednotě s papežem, a část v ilegalitě, která 
je věrná Římu.  Mons. Jan Graubner 

arcibiskup olomoucký 
předseda ČBK 

arcibiskupský palác olomouc  
– zpřístupnění významné 
kulturní památky veřejnosti

Arcibiskupství  olomoucké  získalo 
z Evropského  fondu pro  regionální 
rozvoj  (ROP  Střední  Morava)  částku 
24 990 000 Kč na projekt zpřístupnění 
Arcibiskupského  paláce  pro  cestovní 
ruch.
Arcibiskupská rezidence je výjimečnou 
církevní památkou na území města Olo-
mouce, která je přístupná veřejnosti pou-
ze výjimečně, nicméně zájem o navštívení 
Arcibiskupského paláce je obrovský a to 
nejen ze strany domácích návštěvníků, 
ale i zahraničních turistů. Arcibiskupský 
palác v Olomouci není pouze jedinečnou 
historickou a kulturní památkou, ale je to 
stále „živé“ sídlo úřadujícího olomoucké-
ho arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. 
Realizací projektu dojde poprvé v celé his-
torii církve v České republice ke zpřístup-
nění rezidence arcibiskupa veřejnosti. 
Úpravy budou pouze stavebního rázu tý-
kající se především exteriérů. V nejbližší 
době bude plán konkretizován a finalizo-
ván a chystají se výběrová řízení na doda-
vatele projektu. Očekává se, že by objekt 
paláce mohl být otevřen pro veřejnost do 
dvou let, tedy na sezonu 2011.

Monika Vývodová

Poslání církve ve střední a východní evropě 20 let po pádu 
komunistického režimu

Při příležitosti dvacátého výročí pádu Berlínské zdi a desátého výročí blahořečení 
záhřebského arcibiskupa kardinála Alojzije Stepinace, mučedníka komunistické-
ho režimu, se konalo ve dnech 9. až 11. února v Záhřebu v Chorvatsku setkání kar-
dinálů a předsedů biskupských konferencí států střední a východní Evropy. Českou 
biskupskou konferenci na setkání zastupoval její předseda, olomoucký arcibiskup 

Jan Graubner.
Každý z účastníků setkání před-
nesl příspěvek k tématu z pohledu 
své země. Na závěr se kardinálové 
a předsedové biskupských konferen-
cí účastnili slavnostní mše svaté při 
příležitosti svátku blahoslaveného 
Alojzije Stepinace v záhřebské ka-
tedrále, které předsedal záhřebský 
arcibiskup kardinál Josip Bozanić.
Setkání v Záhřebu je v pořadí třetím 
setkáním kardinálů a předsedů bis-
kupských konferencí zemí střední 

a východní Evropy. První se konalo v Budapešti roku 2004, druhé v Praze v roce 2007.
Bl. Alojzij Stepinac (1898 – 1960) pocházel z Chorvatska a od roku 1937 až do své smr-
ti byl arcibiskupem záhřebským. V roce 1946 byl odsouzen k 16 letům vězení, po pěti 
letech byl propuštěn a internován ve své rodné vesnici Krašić, kde také v roce 1960 ze-
mřel. Papež Pius XII. ho v roce 1952 jmenoval kardinálem. Blahořečen byl 3. 10. 1998 
papežem Janem Pavlem II. Je uctíván jako mučedník, svátek připadá na den jeho úmrtí 
10. února.  Irena Sargánková

iV. cyrilometodějské sympozium v polské Sandoměři
Dne 14. února 2009 ve svátek spolubratrů Evropy sv. Cyrila a Metoděje se konalo 
IV.  vědecké sympozium pod heslem V duchu sv. Cyrila a Metoděje. Sympozium bylo 
zaměřeno  k  tématu  „křesťanská  demokracie,  výzva  pro  sjednocenou  Evropu“. 
Po  přednáškách následovala v místní katedrále mše svatá za jednotu v Evropě, kte-
rou celebroval kardinál Marian Jaworski. 
Na sympoziu odezněly tři přednášky. První z nich se týkala křesťanské kultury v součas-
né demokracii. Tu přednesl maršálek polského Sejmu Marek Jurek. Druhou přednášku 
na téma Vize křesťanské demokra-
cie v učení Jana Pavla II. vyslovil 
metropolita lvovské arcidiecéze 
Mieczyslaw Mokrzycki. Jako třetí 
byla přečtena přednáška Tade-
usza Zasepy, rektora Katolické 
univerzity v Ružomberku – Křes-
ťanská demokracie a média. 
Sympozia se účastnili zástupci 
místní vlády, zástupci polských 
i zahraničních univerzit spolu se 
svými biskupy. Českou republi-
ku na sympoziu reprezentoval 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner, další zahraniční hosté přijeli z Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. 
Na závěr mše svaté v katedrále byly uděleny plakety sv. Cyrila a Metoděje ukrajinskému 
emeritnímu kardinálovi Marianu Jaworskému (na snímku) a exprezidentu Slovenské 
republiky Michalovi Kováčovi. Plakety byly uděleny za zásluhy o duchovní sjednocení 
národů Evropy v duchu sv. Cyrila a Metoděje. Předával je metropolita moravský, arci-
biskup Jan Graubner.  Jiří Kopřiva

experti na rozvojovou  
a humanitární pomoc z čR i zahraničí v caritas-Vošs olomouc

V prvním únorovém týdnu se v prostorách auly Caritas-VOŠs Olomouc vystřídala řada 
odborníků z oblasti rozvojové a humanitární práce. Patrně nejvýraznějším bodem pro-
gramu byla návštěva jezuity Orville de Silva z Indie, který promluvil na téma Sociální 
problémy Indie v kontextu globalizovaného světa. Přednášející jezuita je mimo jiné za-
pojen do organizace studentských praxí u kmene Kathkaris, kam pravidelně jezdí se 
studenty školy.   Dita Palaščáková
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Předseda Matice Velehradské P. Jan Peňáz

iii. valná hromada matice Velehradské

V neděli  nejbližší  výročí  úmrtí  sv.  Cyrila  15.  února  2009  se  sešli  členové Matice  
Velehradské  (MV)  na  své  třetí  valné  hromadě.  Setkání  zahájilo  slavení  liturgie 
v bazilice, kterou vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V promluvě zdůraznil 
potřebu nové evangelizace,  jejímž nositelem mají být nejen kněží, ale především 
laici. Křesťané mají mluvit  k  lidem dneška  srozumitelným  jazykem,  jak  to  činili  
sv. Cyril a Metoděj a nikoli „jazykem cizích kněží“.
Vlastní setkání se uskutečnilo v nově opraveném Slo-
vanském sále. Na Velehrad přicestovalo 137 ze sedmi 
set členů Matice Velehradské. Nechyběli ani zástupci 
ze Zlínského kraje, starostové okolních obcí a zástup-
ci spřátelených Matic. V úvodu pozdravil přítomné 
protektor MV Mons. Jan Graubner, který ocenil tři 
roky trvající rozvoj díla občanského sdružení. Dále 
upozornil na důležitost mezilidských vztahů při obnově Velehradu. Současně vyjádřil 
přání, aby se MV zapojila do obnovy poutního areálu více.
„Velké věci rostou pomalu, ale neznamená to, že můžeme říkat: Ono to počká!“ V této 
souvislosti byl schválen konkrétní způsob, jakým se MV bude na obnově podílet. Jednak 
dokončí dílo Poutní cesty růžence a jednak vybuduje v areálu sochařskou připomínku 
návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě, 
která má nahradit plechový papežský kříž. 
Konkrétní řešení bude hledáno v následují-
cích měsících. Míra vlastních investičních 
akcí MV odvisí od šíře členské základny 
–  a tedy i výše finančních prostředků, které 
bude mít k dispozici. Proto vyzval předseda 
Matice Velehradské P. Jan Peňáz k dalšímu 
rozvoji členské základny.
„Nelze nikoho lámat a nutit ke vstupu, ne-
lze však ani lámat hůl nad nízkým počtem, 
ale zlomit v sobě jakýsi odpor ke spolkům 
a sdružením. Zabolelo mě, když mi moji 
mladší spolubratři řekli, že do žádného 
sdružení nevstoupí, že mnoho sdružení 
v církevních dějinách bylo problematických. Je však zajímavé že každá totalita, i ta hně-
dá i ta rudá nejprve rozpustila spolky.“ 
Sekretář Matice Velehradské Petr Hudec zhodnotil činnost sdružení v loňském roce 
a představil plán pro letošní rok. Ing. Háblová, předsedkyně kontrolní komise, sezná-
mila detailně účastníky valné hromady s hospodařením MV. P. Petr Přádka, SJ, zrevi-

doval v obrazové 
prezentaci již usku-
tečněné práce na 
obnově poutního 
areálu a seznámil 
přítomné také s tím, 
co by se mělo v pout-
ním areálu vybudo-
vat do roku 2013. 
P. Ambros tlumočil 
pozdravy kardiná-
la Tomáše Špidlíka 
a vyzval k modlit-
bám za brzké uzdra-
vení apoštolského 
nuncia Diega Cau-
sera. Účastníky val-

né hromady pozdravili zástupci Matice svatohostýnské a Matice svatokopecké. 
V závěru schválila valná hromada nové logo a plán činnosti v letošním roce a drobné 
změny ve stanovách.
Nejbližší akce Matice Velehradské na Velehradě: 
13. března ve 14.15 hod. – Křížová cesta vedená členy Matice Velehradské  
3. až 5. dubna – Víkend gregoriánského chorálu pod vedením J. Hodiny.
Více informací o činnosti Matice Velehradské je možné získat na internetové adrese: 
www.maticevelehradska.cz   Petr Hudec        
     

matice Velehradská  
vydala ročenku

Již  podruhé  od  svého  založení  v  roce 
2007 vydala Matice Velehradská (MV) 
svoji  ročenku,  ve  které  podává  zprávu 
o své činnosti v roce 2008.
Padesát stránek (s barevnou obálkou) in-
formací – s úvodním slovem předsedy MV 
P. Jana Peňáze – tvoří mozaiku událostí 
a informací o činnosti nejmladší z pěti 
moravských Matic. Významné osobnosti 
Antonínovi Cyrilu Stojanovi věnuje me-
dailonek jezuitský kněz P. Michal Altrich-
ter, zajímavý je také článek o Kongregaci 
sester sv. Cyrila a Metoděje, která oslavila 
osmdesát let svého trvání. Dalším odbor-
ným článkem je příspěvek jezuity P. Pavla 
Ambrose Dýchat oběma plícemi – krátký 
přehled tradic křesťanského Východu se 
zajímavou statistikou katolických i neka-
tolických východních církví. Každého čte-
náře sborníku jistě osloví pozoruhodná 
netradiční křížová cesta s názvem Čtrnáct 
velehradských zastavení.
Ročenku občanského sdružení Matice 
Velehradská – 2008 sestavil její jednatel 
Mgr. Petr Hudec, který pro ni připravil 
také několik svých příspěvků – Čin-
nost Matice v roce 2008, Projevy úcty ke 
sv.  Pavlovi ve velehradské bazilice, Obje-
vuji pro sebe Velehrad v čase (rozhovor 
s akademickým malířem Milivojem Husá-
kem), Kontroverze velehradského oltáře 
a také rozhovor s velehradským duchov-
ním správcem P. Petrem Přádkou.
Matice svatohostýnská vydává svůj 
čtvrtletník Listy svatohostýnské, Matice 
Velehradská se rozhodla pro ročenku. 
Obě cesty jsou správné a také důležité 
–  v dnešní mediální době lidé totiž čekají 
na informace, a právě časopis nebo ročen-
ka plní tuto důležitou funkci v životě obou 
významných moravských poutních míst.

Josef Pala 

zemřela řeholní sestra loreta
Ve  věku  78  let  a  v  57.  roce  řeholního  
života  zemřela  16.  ledna  2009  sestra 
voršilka Loreta Kašná.
Poslední rozloučení se zesnulou se konalo 
26. ledna 2009 
v bazilice Na-
vštívení Panny 
Marie na Sva-
tém Kopečku 
u Olomouce. 
Pohřební ob-
řady vykonal 
o l o m o u c k ý 
arcibiskup Jan 
Graubner. Pohřbena byla do řádové hrob-
ky na hřbitově v Olomouci. (jpa) 
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nalevo, napravo – cesta k oživení Velehradu
„Nejprve se podívej nalevo, pak napravo,“ říkali nám, když nás připravovali na sa-
mostatnou cestu životem a my jsme měli bez úhony přejít rušnou silnici a v pořád-
ku dojít do školy. 

zemřel P. Rudolf adámek
Ve  věku  85  let  zemřel  29.  ledna  2009 
v nemocnici ve Zlíně P. Rudolf Adámek, 
čestný  kanovník  Kolegiátní  kapituly 
v  Kroměříži  a  dlouholetý  děkan  got-
twaldovského (zlínského) děkanátu.
Narodil se 1. listopadu 1923 ve Staré Bělé 
u Ostravy. Kněžské svěcení přijal v Olo-
mouci 5. července 1947. Jako kaplan pů-
sobil postupně v Hradčovicích, Hulíně 
a v Lidečku. Po vojenské službě u PTP na-
stoupil v roce 1954 jako administrátor ve 

Všemině, odkud 
po patnácti le-
tech přešel jako 
administrátor 
do Nedašova 
(1969 – 1973). 
V letech 1973 
až 1995 byl du-
chovním správ-
cem farnosti 
G o t t w a l d o v 
(Zlín) – Male-

novice a současně byl děkanem gottwal-
dovského (zlínského) děkanátu (1973  
– 1990). V letech 1995 až 1999 byl fará-
řem v Mysločovicích, poté sedm let vypo-
máhal v duchovní správě ve farnosti Na-
pajedla. Od  března 2006 sloužil starých 
a nemocným lidem v Domově pokojného 
stáří v Otrokovicích, kde také bydlel.
Poslední rozloučení s otcem Rudolfem 
se konalo 4. února ve farním kostele sv. 
Vojtěcha v Otrokovicích za přítomnosti 
40  kněží v čele s olomouckým arcibisku-
pem Janem Graubnerem a velkého po-
čtu věřících z celého zlínského regionu. 
Druhé rozloučení se zesnulým se konalo 
v jeho rodišti, kde byl také pohřben do 
kněžského hrobu.  Josef Pala 

Když se ve většině na-
šich kostelů podíváme 
nalevo a napravo od 
oltáře, uvidíme obrazy 
či sochy svatých Cyrila 
a Metoděje (někdy prav-
da přehozené). Většinou 
je tam dali naši předkové 
před sto až sto padesáti 
lety ke kulatému výročí 
jejich příchodu k nám. 
Není to jen výzdoba, ale 
i výzva.
Člověk se musí dívat 
nalevo i napravo, aby 
bezpečně přešel ruš-
nou silnici. Křesťan se 
v dnešním uspěchaném 
světě musí dívat nale-
vo i napravo od oltáře 
a prosit o pomoc oba 
bratry sv. Cyrila i Me-
toděje, protože oni pro 
nás mají pochopení. 
Přišli sem v době, kdy 
místní lidé křesťanství 
už jakž takž znali díky 
iroskotské misii, ale ješ-
tě pro něj nebyli získáni. 
Dneska lidé křesťanství 
ještě jakž takž znají, ale 
někdy na něj už moc ne-
dají. Jak je to podobné. Proto potřebujeme 
příklad a přímluvu obou věrozvěstů, kteří 
se pustili do díla přes všechny překážky 
a beze všech výmluv. 
U silnice i v kostele je potřeba dívat se na 
levou i pravou stranu. Na druhou stranu 
se člověk nesmí dívat napravo ani nale-
vo, když jde o následování Krista, právě 
po vzoru obětavých soluňských bratří. 
Opustili rodné Řecko s mírným podnebím 
a vydali se na divoký sever a do neznáma. 
A nelitovali. To nám vzkazují z hloubi 
věků dnes, když často ve svém okolí sly-
šíme: „Hlavně nic nepřehánět, vždyť se to 
nemusí brát tak vážně. Církev také v mi-
nulosti neudělala všechno dobře.“ Při-
tom víme, že bez obětavých křesťanských 
mužů a žen by nevznikla naše evropská 
(a potažmo i světová) civilizace. 
Naši apoštolové se podřídili církvi, nevá-
hali a vždy poslechli a my jim nepřestá-
váme děkovat. Na znamení vděčnosti dá-
vali naši předkové do kostelů jejich sochy 
a obrazy. 
Dnes jim můžeme poděkovat tím, že udě-
láme něco pro zdůraznění Velehradu. Od 
útlých školních let toto místo připomí-
ná každému našemu občanovi sv. Cyrila 
a Metoděje. Bude-li zde živo, může jim 

připomenout, že i jejich dědictví je živé 
a že se o ně máme dbát. 
A jedna z možností jak oživit Velehrad, je 
doputovat sem pěšky. Proto zveme všech-
ny na hvězdicovou pěší pouť v předpo-
sledním týdnu prázdnin. Jdeme pěšky 22 
až 36 km denně s doprovodným vozidlem, 
které veze velká zavazadla (i unavené 
poutníky).
Úplně první etapa začala již v sobotu 
14.  února mší svatou na Levém Hradci. 
Už po deváté vycházíme v pondě-
lí 17.  srpna v 15.15 hod. z Netína, ve 
středu 19.  srpna z Brna nebo Olomouce, 
ve čtvrtek 20. srpna v 9 hod. ze Slavkova 
u Brna, v pátek 21. srpna ráno z Ratíško-
vic a z Ostrožské Lhoty, v sobotu 22. srp-
na ve 4 hodiny ráno z Uherského Brodu. 
Kdo nemůže pěšky celý týden, ať přijede 
v sobotu 22. srpna autobusem do Buchlo-
vic nebo Boršic – společně pak vycházíme 
na posledních 8 km v 8 hod. V 11 hodin je 
sraz na Velehradě a obnova zasvěcení na 
nádvoří, ve 12 hodin slouží v bazilice slav-
nou mši svatou otec biskup Tomáš Gális 
ze Žiliny, který svou novou diecézi dal pod 
ochranu svatých Cyrila a Metoděje. 
Srdečně vás všechny zve P. Jan Peňáz 
(www.poutnik-jan.cz, tel.: 736 529 221).
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biskupství královéhradecké  
– diecézní centrum pro seniory 
pořádá:

30. března – 2. dubna – duchovní obno-
va s P. Janem Rybářem, SJ, pro senio-
ry a seniorské manželské páry, Maria-
num – Janské Lázně

20.  –  27.  dubna – duchovní obnova 
pro seniory a lidi středního věku 
s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem., 
Marianum – Janské Lázně

18. – 21. května – duchovní obnova pro 
seniory a osamělé seniory s Mons.  
ThLic. Bohumilem Kolářem; Maria-
num – Janské Lázně

Informace a přihlášky:
Biskupství královéhradecké – Diecéz-
ní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 
500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 
737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz, 
web: http://seniori.diecezehk.cz

arcidiecézní pouť  
Po stopách sv. Pavla

Arcibiskupství  olomoucké  ve  spolu-
práci  s  CK  Awertour  organizuje  další 
arcidiecézní pouť nazvanou Po stopách 
sv.  Pavla. 
Arcidiecézní pouť se koná při příležitosti 
Roku sv. Pavla a měla by účastníky za-
vést na místa spojené s tímto „apoštolem 
pohanů“. Připraveny jsou dvě varianty, 
kratší od 18. do 26. 5. a delší od 26. 5. do 
9. 6. Druhý termín zahrnuje všechna mís-
ta působení sv. Pavla či adresování jeho 
listů, např. Efez, Atény, Korint, Antiochie 
a Řím.
Přeprava v prvním termínu je zajištěna do 
Istanbulu autobusem a zpět letecky. Dru-
há skupina naopak přiletí do Istanbulu 
a bude se vracet z poslední destinace pou-
ti, Říma, do České republiky autobusem.
Více informací naleznete na: 
http://www.ado.cz/obsah/po-stopach-sv-pavla
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpán Sittek, tel.: 
587 405 434, 731 600 020,
e-mail: Sittek@arcibol.cz 

Monika Vývodová

zemřel františek Sklenář 
V katedrále  sv. Václava  v Olomouci  se 
30. ledna 2009 konalo poslední rozlou-
čení s Františkem Sklenářem, bývalým 
vrátným arcibiskupské kurie, který ze-
mřel 23.  ledna 2009 ve věku 75 let. 
Zádušní mši svatou sloužil P. Bohumír 
Vitásek, dómský farář a probošt Metro-
politní kapituly u sv. Václava v Olomou-
ci, za asistence jáhna Mgr. Karla Berky. 
Přítomen byl také bývalý generální vikář 
Mons. Erich Pepřík.  (ps)

Postní pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do doby velkého postu, abychom doprovázeli 
Ježíše, který strávil 40 dní na poušti. Vstupujeme do postní 
doby, abychom se připravili na Velikonoce, svátky našeho 
vykoupení. Spása a odpuštění jsou nezaslouženým Božím da-
rem, ne výsledkem našeho snažení, ale my se musíme připra-
vit na jejich přijetí.

Pán nás vyzývá: Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. 
Obraťte se a věřte evangeliu. Obrácení je klíčem ke vstupu 
do Božího království a znamená obrat od sebe k Bohu, od se-
bedůvěry k důvěře v Ježíše Krista, od vlastních cest k cestám 
evangelia. (Srov. komentář misálu) Proč je obrácení potřebné? Kdo spoléhá na sebe, 
nemůže čekat záchranu od Boha. Kdo touží po daru spásy a odpuštění, obrací se k tomu, 
který je jejich dárcem. 

K hlavním problémům naší doby patří, že jsme příliš soustředěni na sebe. Hledáme, co 
se líbí nám, a ne co chce Bůh. Vybíráme podle příjemnosti, a ne podle pravdy. Milujeme 
hlavně sebe a prosazujeme svá práva, zatímco málo hledáme dobro druhých, či nedoká-
žeme milovat věrně, i když je to těžké, když láska vyžaduje oběť. Bez obětí z lásky ovšem 
nejsou možné kvalitní rodiny. Oběť z lásky je nutná k přijímání dětí a jejich dobré výcho-
vě. Společnost bez oběti z lásky a bez dětí nemá budoucnost, nemá naději. 

Bůh nabízí řešení skrze ty, kteří se obrátí k němu. Obrátit se a uvěřit evangeliu je nejen 
cesta k věčné blaženosti, ale i k záchraně světa.

Proč se postit, proč dělat pokání? V postních prefacích slyšíme odpovědi: Ty chceš, aby-
chom se připravovali ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. 
V nich jsme dostali počátek života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství. Když nás 
hřích zavádí na scestí, ty nás vždy znovu k sobě obracíš, abychom se neuzavírali ve svém 
sobectví, ale otvírali se tobě, Bože, neboť jen v tobě je naše budoucnost. Jestliže se sami 
sebe zříkáme a z lásky se vydáváme druhým, podobáme se tobě. Když se postíme, obno-
vuješ v nás kázeň a obracíš nás k sobě a dáváš nám sílu, abychom nad zlem vítězili. Skrze 
spasitelné umučení našeho Pána Ježíše Krista zjevuješ celému světu, v čem záleží tvá 
moc; vždyť kříž tvého Syna znamená soud nad světem, křížem začíná Kristova vláda.

Jak se postit? Tak, aby nás to něco stálo, abychom si dělali násilí. Jste celí nervózní, když 
jeden den nejíte, když si odřeknete mlsání, alkohol, cigaretu, kávu, televizní program či 
brouzdání po internetu? Je těžké jíst méně, nebo jídlo prostší a levnější, nevzít si další 
kousek? Je těžké zřeknout se hracích automatů či internetového sázení? Nekritizovat, 
když se někomu nedaří, a taktně pomlčet? Dodržet zdravotní dietu či potřebné cvičení? 
Neskákat do řeči a nechat druhého mluvit? Je těžké jednat tak, abychom se líbili Bohu, 
když za to sklidíme posměch některých lidí? To všechno je užitečné k cvičení vůle, kte-
rou potřebujeme k úspěšnému přemáhání pokušení. To jsou chvíle, kdy ovládáním sebe 
stavíme do pozadí své já, abychom se mohli svobodně soustředit na dobro druhého, dát 
přednost Bohu. Náš neklid, naše pokoření a znejistění nás vedou ke spolehnutí na toho, 
který nabízí spásu.

Skutkem pokání může být modlitba, almužna, skutky milosrdenství, služba bližnímu, 
dobrovolná zřeknutí se něčeho, sebezápory a především trpělivé nesení kříže, který stej-
ně musíme nést. Takové skutky pokání nám pomáhají připodobnit se Kristu, který sám 
podal smír za naše hříchy jednou provždy. Umožňují nám stát se spoludědici vzkříše-
ného Krista, když trpíme spolu s ním. (Srov. KKC 1460)

Postní doba nás zve ke kajícím pobožnostem, k rozjímání Kristova utrpení při křížové 
cestě, k nabídnutí svého času farnímu společenství či dobrovolné službě potřebným. Je 
to doba velké milosti pro ty, kdo ji umějí využít. Nebojme se mluvit mezi sebou v rodi-ně 
o tom, jak  se v postě snažíme, jaké máme zkušenosti a jak nám to pomáhá. Povzbu-
zujme navzájem jeden druhého k tak horlivému prožití doby svatého postu, abychom se 
postem osvobodili i posilnili, abychom se připravili na velikonoční obnovu svého křtu 
a mohli se radovat z krásných plodů obrácení, aby Velikonoce pro nás byly novým začát-
kem radostné cesty s Vítězným Kristem.

 K tomu všem ze srdce žehná
 arcibiskup Jan 
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Počet dětí na církevních školách stále roste
Církevní  školy  si  díky  pečlivé  práci  pedagogických  pracovníků  zvyšují  prestiž. 
Přestože jejich dobré hodnocení v podstatě od začátku jejich existence podává Čes-
ká školní  inspekce, do veřejnosti začalo pronikat až nyní. Projevuje se zvýšeným  
zájmem o církevní školy. 
Pro církevní školy je sa-
mozřejmostí kvalitní vý-
uka, její přidanou hodno-
tou je duchovní rozměr, 
v rámci kterého jsou děti 
vychovávány v prostředí 
komponujícím Boží účast 
do každodenního života 
dítěte. Z tohoto postoje 
vyplývá další přednost 
církevní školy, a tou je 
individuální přístup ke 
každému dítěti současně 
rozvíjený se schopností 
spolupracovat. Církevní 
školy děti s handicapem, stejně jako děti nadané, nevyčleňují z kolektivu, ale umožňují 
jim jejich individuální rozvoj v rámci celé třídy. 
Větší akcent na výchovný aspekt působení školy dává rodičům jistotu nejen v tom, že je 
o jejich dítě řádně postaráno, ale že jsou u něho rozvíjeny vlohy pro život ve společnosti, 
včetně společenství církve. 
Přes výše zmíněné výhody se církevní školy nespoléhají na samozřejmost účasti dětí vě-
řících rodičů v tomto výchovném procesu, ale svou nápaditostí nejen nabízejí křesťan-
ské hodnoty, ale také formují rodičovskou veřejnost. 
Uvedené počty žáků nejsou konečné, protože rodiče žádající o odklad školní docházky 
ještě nemají vyjádření z pedagogicko-psychologických poraden:
Církevní základní škola v Kroměříži – k zápisu přišlo 30 dětí, 8 má zažádáno o odklad
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou – k zápisu přišlo 44 dětí, 10 má zažádáno 

o odklad
Církevní základní škola ve Zlíně – k zápisu přišlo 29 dětí, 1 má zažádáno o odklad
Katolická základní škola v Uherském Brodu – k zápisu přišlo 24 dětí, 6 má zažádáno 

o odklad
Základní škola Salvátor ve Valašském Meziříčí – k zápisu přišlo 24 dětí, 5 má zažádáno 

o odklad
Blahopřejeme církevním školám k úspěšnému zápisu dětí do prvních tříd.

Zdislava Vyvozilová

k + m + b + 2009
Stalo se již dobrou tradicí, že se církev-
ní školy zapojují do Tříkrálové sbírky.  
Některé děti koledují v doprovodu dospě-
lých v místě svého bydliště i v místě školy, 
studenti obcházejí internáty a označu-
jí pokoje symboly Tří králů. Důležitější 
než písmena jsou však tři křížky, kterými 
se dává jasně najevo, že obyvatelé tak-
to označeného příbytku chtějí žít spolu 
s Kristem. Děti i studenti se učí odříct si 
něco ze svého života a symbolickou část-
ku odložit do kasičky na pomoc potřeb-
nějším. A  to s přáním toho nejhezčího, co 
si mohou křesťané přát – Božího požeh-
nání. 

Církevní školy stále intenzivněji spolu-
pracují s místními charitami a tímto způ-
sobem si vzájemně pomáhají ve výchově 
budoucích charitních dobrovolníků, jako 
například v Kroměříži. V den slavnos-
ti Zjevení Páně si osobně paní ředitelka 
místní charity vyzvedla tři děvčata, se kte-
rými navštívila radnici, a která zazpívala a 
koledovala také na ulici. 
Všem církevním školám touto cestou dě-
kujeme za aktivní pomoc, kterou nabídly 
místním charitám při organizaci Tříkrá-
lové sbírky. Zdislava Vyvozilová

Plesová sezona na církevních školách
Církevní školy poskytují nejen kvalitní vzdělání, ale snaží se zároveň vést mladou gene-
raci ke kvalitní zábavě. V tomto směru rozšiřují své pole působnosti nejen na žáky a stu-
denty, ale také na rodiče a přátele. Plesy na církevních školách mají velmi dobrou úro-
veň díky bohatým kulturním programům a dávají tak příklad široké veřejnosti k zábavě, 
která podporuje radost z přátelských vztahů a rozvíjí je. Zapojením se všech do přípravy 

plesu, od výzdoby sálu až po přípravu po-
hoštění, škola vytváří a podporuje souná-
ležitost v křesťanském společenství. 
Pro svou příjemnou atmosféru a zajímavý 
program se stávají plesy mnohých církev-
ních škol již tradicí. Na Církevní základní 
škole ve Zlíně se například těší na „Papu-
čový bál“, zatímco Arcibiskupské gymná-
zium v Kroměříži již chystá kroje na kro-
jovaný ples. Svým programem vždy také 
překvapí Cyrilometodějské gymnázium 
v Prostějově, např. studenty provedenou 
módní přehlídkou. Na své si přijdou také 
příznivci „Večeru rozmanitosti“, který 
je pořádán olomouckou Vyšší odbornou 
školou sociální Caritas, jenž je zvláštní 
i tím, že se v jeho programu vždy promí-
tají vybraná sociální témata. Pořádáním 
plesů do zahájení postní doby navíc cír-
kevní školy transparentně prezentují sou-
náležitost s životem církve. 

Zdislava Vyvozilová
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Vstupy do škol s náboženskými tématy
V minulém čísle OLDINu jsme vás seznámili s novou aktivitou Centra pro školy, 
kterou jsou Vstupy do škol s náboženskými tématy. Semináře s tímto názvem nabízejí 
všem zájemcům teoretické i praktické proškolení s náboženskými tématy, jako jsou 
Vánoce, Velikonoce, Bible, Svatý Václav a další. Takto proškolení spolupracovníci 
potom dané programy realizují na školách ve svých farnostech. 

Pozvánka
Srdečně zveme všechny zájemce z řad učitelů, katechetů, pastoračních asisten-
tů a kněží na školení s tématem Vstupy do škol s náboženskými tématy I, které se 
uskuteční v sobotu 28. března od 9 do 15 hod. v budově kurie, Biskupské nám. 2, 
Olomouc. Seminář je určen pro nové zájemce, kteří se ještě neúčastnili žádného ze 
seminářů na toto téma. Na programu bude představení projektu a praktická ukázka 
s tématem Velikonoce pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Na závěr obdrží účastníci CD s materiá-
ly a letáčky. Absolventi obdrží potvrzení o účasti na semináři, které mohou předložit 
na svých školách. Programy jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Občerstvení zajištěno, obědy si vezměte s sebou.
Přihlášky zasílejte na adresu: Centrum pro školy, Helena Polcrová, Biskupské 
nám.  2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 219 (243), e-mail: polcrova@arcibol.cz

Od letošního roku jsme v realizaci tohoto 
projektu pokročili o kousek dále a zažá-
dali jsme o akreditaci vstupů na Minis-
terstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
Tuto akreditaci jsme 13. 1. 2009 obdrželi, 
a proto Arcibiskupství olomoucké jako 
instituce má akreditaci ke vzdělávání pe-
dagogů. Výše jmenované programy jsou 
akreditovány v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogů. Absolventi těchto seminářů 
od nás obdrží potvrzení o účasti, které 
mohou předložit ve svých školách. Budou 
moci tato školení zařadit mezi své další 
vzdělávání, které by měl každý pedagog 
absolvovat. 
V současnosti bychom rádi pozvali nové 
zájemce pro tuto potřebnou službu ško-
lám, které rádi proškolíme a nabídne-
me jim materiály. Čím více lektorů bude 
ochotno se k této službě propůjčit, tím 
budeme mít větší příležitost, abychom 
ve školách pomohli pravdivě prezentovat 
křesťanství. Nabídneme jim úvod do té-
matu a aktuálně projekt k Velikonocům. 

V měsíci květnu bude cyklus pokračovat 
dalšími dvěma tématy – Svatí Cyril a Me-
toděj a Liturgický prostor. O tom ale více 
v příštím čísle OLDINu.
Jako povzbuzení a zároveň inspiraci pro 
nové zájemce nabízíme stručné hodnocení 
dosavadní zkušenosti jedné z lektorek: 

Vstupy do škol v hranickém děkanátě
Tradice vstupů do škol s náboženskými 
tématy začala v našem děkanátě už před 
Vánocemi 2007. Poprvé jsem připravila 
dvě besedy pro ZŠ v Černotíně. Program 
se líbil, děti se aktivně zapojovaly a paní 
učitelky pochválily, že tato hodina při-
nesla do hektického předvánočního času 
uklidnění a zastavení se.
Na této škole jsem pak pokračovala s dal-
šími tématy a přibyla také škola ve Všecho-
vicích, kde byl veliký zájem o vstupy, takže 
nyní mám již za sebou na obou školách 20 
hodin s programy na šest témat – Vánoce, 
Velikonoce, Svatí Cyril a Metoděj, Svatý 
Václav, Svatý Mikuláš a Bible. Celkový 

počet účastníků je asi 400. 
Pokud mohu už nějak hodnotit, určitě je 
náročnější zaujmout žáky na 2. stupni. 
I když jsou prezentace zajímavě připra-
vené, některé děti dávají okatě najevo 
svůj nezájem. Do připravených aktivit se 
ovšem zapojili všichni a pak celá hodina 
většinou směřovala k otázkám o hodno-
tách a smyslu života. Vidím v tom velikou 
šanci, jak v těchto besedách pokračovat 
a uspět.
Na 1. stupni děti program přijímaly vděč-
ně a většinou se je dařilo zaujmout tak, že 
nerušily a spolupracovaly. Nejdůležitější 
byly opět vlastní tvořivé aktivity a zapoje-
ní dětí do programu. 
Vidím Vstupy do škol s náboženskými té-
maty jako možnost, jak do škol vnášet 
křesťanské hodnoty a také otevírat cestu 
k lepší spolupráci církve a církevních or-
ganizací se školami. Marie Kaňovská

katechetka a lektorka Vstupů do škol 
s náboženskými tématy

Děkujeme všem stávajícím lektorům a tě-
šíme se na setkání s novými zájemci. 

Za realizační tým: Helena Polcrová

dědictví
Nakladatelství Poznání v Olomouci vydalo koncem minulého roku II. doplněné a pře-
pracované vydání knihy Dědictví autorky Heleny Havlíčkové. K jejímu úsilí podat obraz 
situace katolické církve v době komunistické totality se připojil faktografickými údaji 
Mgr. Vojtěch Vlček, uměleckými fotografiemi docent Jindřich Štreit a akademický so-
chař Otmar Oliva svými kresbami z vězení, které nebyly dosud nikde publikovány. Zrod 
tohoto díla sahá vlastně až do počátků „normalizace“, kdy rodina autorky byla nucena 
opustit vlast a přijat nelehký úděl emigranta, který násobilo neštěstí rodné země. Sbírka 
svědeckých výpovědí začala vznikat hned po pádu komunismu z autorčiny touhy dově-
dět se pravdu, osobně porozumět době, která zplodila nejen tolik utrpení, ale i množ-
ství hrdinů a mučedníků. Vydáním této sbírky touží předat své poznání hlavně mladé a 
střední generaci, která o tomto období ví tak zoufale málo, nebo její znalosti jsou kusé a 
až neuvěřitelně zkreslené.
Kniha Dědictví získala na knižním veletrhu Libri 2008 v soutěži Kniha Libri v kategorii 
odborné literatury Čestné uznání za nejkrásnější publikaci. Marie Dubská

Přečetli jSme za VáS Český člověk „ztrátou paměti“ riskuje 
nejen ztrátu své identity, ale i ztrátu své 
lidské velikosti. (Helena Havlíčková) 

Tato kniha je cenným přínosem k ději-
nám naší církve, protože přináší kon-
krétní svědectví o vnitřních dispozicích 
víry a lásky těch, kteří trpěli. Dovídáme 
se zde, že nejenom že trpěli, ale i proč 
trpěli. (Kardinál  Tomáš Špidlík)

Domnívám se, že pro pochopení lid-
ských dramat za nacistické a komu-
nistické totality je třeba spojit onu 
chladnou řeč archivních a soudních 
materiálů s osobními výpověďmi pa-
mětníků. (Mgr. Vojtěch Vlček, histo-
rik)
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Setkání katechetů na Velehradě
Byla jsem svědkem něčeho nádherného. Dostalo se mi pocty být jako pomocník na 
III. arcidiecézním setkání katechetů na Velehradě. Mít možnost nahlédnout do zá-
kulisí přípravy, průběhu a ukončení setkání, které mi ukázalo, že se jedná o velké 
dílo, jež však nemají „pod palcem“ jen lidé z katechetického centra v čele s otcem 
Jiřím Kopřivou, ale především samotný Bůh se svým Duchem, který sem byl po-
zván.
Po příjezdu na Velehrad jsme se snažili 
sloužit všem katechetům, kteří sem při-
jeli, aby se mohli navzájem povzbudit, 
něco nového se dozvědět, odpočinout si, 
odvézt si nové dostupné materiály, inspi-
rovat se pro svou práci a také zakusit živé 
společenství s Tím, kdo je pozval do kate-
chetické služby.

Láska je trpělivá laskavá nezávidí
Setkání začalo mší svatou, po které jsme 
si mohli uvědomit skrze slova otce bisku-
pa Hrdličky, jak nás příklad sv. Pavla učí 
vytrvalosti a pomáhá nám v něm vidět 
vzor správného katechety, který je ve služ-
bě Slova. Navrhl nám také, ať si někdy 
zpytujeme svědomí podle Velepísně lásky, 
kdy za slovo láska doplníme své jméno. 
Jsem opravdu trpělivý, nevychloubám 
se, nehledám svůj prospěch? Společná 
adorace byla tou nejlepší „třešničkou na 
dortu“.

Být chodící radostnou zprávou
Sobotní den začal před svatostánkem a po 
chutné snídani se každý z nás mohl zapo-
slouchat do přednášky doc. Ludvíka Dří-
mala, který učí katechetiku na teologické 
fakultě v Olomouci. Cílem této přednášky 
bylo ukázat nám, jaké místo má kateche-
ze v procesu evangelizace, a co znamená 
tzv. prvotní evangelizace. Dalším bodem 
programu byla práce ve skupinkách, 
která se ukázala jako velmi plodná. Do-
zvěděli jsme se, že ve farnostech existuje 
množství aktivit jak pro věřící, tak i pro 
nevěřící občany. Například se zde objevily 
biblické soutěže na školách, plesy, mod-
litby matek, sbírání známek a brýlí, brigá-
dy, pěší poutě mužů, minikatecheze pro 
děti v rámci mše svaté a mnoho dalšího.  
Nejen otec Dřímal byl nadšen z tolika pod-
nětných slov. Sám vše shrnul do několika 
bodů, které jsou důležité brát na vědomí 
při přístupu k lidem, kterým neseme ra-
dostnou zvěst. Mezi ně patří: zohledňovat 

inteligenci člověka (ukazovat, že věřit je 
seriózní, ne naivní), projevovat srdečnost 
(být chodící radostnou zprávou), respek-
tovat ráz cesty člověka ve víře a k víře (mít 
k druhému úctu a také k Božímu působe-
ní, kdy ho vede Bůh, my jsme jenom asi-
stenti). 
Práce ve skupinkách se toho dne ještě opa-
kovala, měla však již jiný charakter. Sešli 
jsme se nad biblickým textem o ztroskotá-
ní sv. Pavla na cestě do Říma a sledovali 
na jeho jednání evangelizační činnost, 
všímali si chování ostatních postav aj.
Před adorací bylo veselo. Jako dík za veš-
kerou službu katecheté dostali sklenku 
vína a oplatek a byli pozváni na prezenta-
ci katechetického centra a jeho činnosti, 
kterou doprovázela obohacující diskuze.

Křesťanské Tajemství nelze vyučovat
Poslední etapa setkání – nedělní – obsa-
hovala dvě velmi hodnotné přednášky. 
Otec Dřímal chrlil tak hutně, že člověku 
na poznámky nestačil ani jeden papír. 
Opět vycházel ze sv. Pavla, hlasatele evan-
gelia, a pomohl nám odkrýt to, jak apoštol 
vychovával křesťany ve víře. Mě zaujalo, 
že křesťanské Tajemství nelze vyučovat 
ani se mu naučit, je možné být do něj pou-
ze uváděn, neboť přesahuje veškerou naši 
zkušenost.

Učíme mladé křesťany, jak obstát i mezi 
nekřesťany?
Závěrečná přednáška otce arcibiskupa 

Graubnera všechny hluboce zasáhla. Jeho 
slova k současné situaci naší společnosti 
a jejím důsledkům nás postavila před 
„zrcadlo“ a přivedla k zamyšlení. Jedna 
z nejnaléhavějších otázek zněla, zda děti 
a mladé učíme i tomu, jak si udržet živou 
víru i ve společnosti bez víry, jestli je do-
kážeme vybavit pro chvíli, kdy odejdou 
z konkrétního křesťanského společenství 
na ZŠ nebo SŠ a přijdou do společnosti, 
kde se žije bez Boha. Otec arcibiskup se 
na nás obrátil také s úkolem, ať se snaží-
me o lepší spolupráci s kněžími.
Vše, co jsme zde mohli prožít, jsme nako-
nec odevzdali při mši svaté do rukou Ježí-
še. Letošní setkání katechetů bylo podle 
mého názoru velmi podnětné, došlo ke 
krásným setkáním, znovu nasměrováním 
se na Krista, kterému sloužíme. S vděč-
ností jsme se rozjeli do svých farností. Kéž 
by toto setkání opravdu přispělo kateche-
tům, kteří jsou pověřeni hlásáním a vyu-
čováním Božího slova, k odvážnému pře-
dávání víry ve spojení s celou církví. Jsem 
moc ráda, že jsem zde mohla být a sdílet 
společenství katechetů této diecéze.  
Mnohé jsem si uvědomila. Doufám, že 
toto setkání neskončilo zapsáním se do 
kroniky účastníků, ale půjde s námi dál.

Anna Skočovská

Postní rekolekce s apoštolem Pavlem
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 
apoštola Pavla a hlouběji s konkrétními postřehy pro váš osobní 
každodenní život porozjímat. Rekolekce začíná v pátek 13. břez-
na v 17 hod.
Své přihlášky posílejte nebo volejte přímo do exercičního domu 
Stojanov: Poutní dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, 
tel. 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz
Prosíme zvláště katechety z farností, aby si udělali čas na tuto du-
chovní obnovu. Pro dobrou katechetickou službu je nutné setkání 
s Ježíšem, které vyžaduje vnitřní klid a pohodu duše i těla. Proto 
nabízíme tento víkend na Velehradě. Ti, kteří z finančních důvodů mají zábrany se zú-
častnit, ozvěte se a určitě se domluvíme na slevách. Prosíme také kněze ve farnostech, 
aby katechetky a katechety vybídli k této duchovní obnově s otcem biskupem, je skuteč-
ně důležité pro každého katechetu být alespoň jednou za dva roky na duchovní obnově 
nebo rekolekci.  Vít Němec

Biskup Josef Hrdlička s P. Jiřím Kopřivou

Biskup Pavel Posád
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Postní doba  
v centru pro katechezi

Začala nám postní doba; doba zamyšlení 
se, prohloubení své víry, doba vnitřního 
obrácení a obnovení vztahu s Otcem. 
Chtěli bychom vám k této době nabídnout 
rozmanité pomůcky, které sice samy ob-
rácení a obnovení vztahu nezpůsobí, ale 
při vhodném použití, mohou stát na po-
čátku obrácení. 
Leporelo Křížová  cesta, kterou vyrobilo 
K a t e c h e -
tické cent-
rum v Brně, 
může pomo-
ci především 
při hodinách 
n á b o ž e n -
ství nebo 
k a t e c h e z i 
s nejmenší-
mi. Stránka 
leporela se 
skládá z ob-
rázku, čísla 
a názvu zastavení. Křížovou cestu si v ceně 
9 Kč za kus můžete objednat e-mailem na 
adrese: katecheti@arcibol.cz 
Dobrodružství  postní  doby – sešit for-
mátu A 4, v němž najdete náměty na pro-
žití postní doby, křížové cesty pro děti, 
návod na vytvoření velikonočních ozdob 
aj. Sešit si v ceně18 Kč za kus můžete  
objednat e-mailem: katecheti@arcibol.cz

Metodiky pro 
prožití postní 
doby, ať už v ro-
dinách nebo ve 
společenstvích, 
n a b í z í  n o v ý 
časopis Cesty 
katecheze. Ča-
sopis obsahu-
je také článek 
vysvětlující li-
turgické obdo-
bí postní doby 
a také spoustu 
podnětů pro ka-

techezi nebo metodik k vyučování nábo-
ženství.
Postní době je věnována také rubrika na 
našem webu: www.ado.cz/katechete

Martina Orlovská

centRum PRo katechezi

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

nová kniha o vlivu katolické církve na západní civilizaci
Publikace s názvem Jak katolická církev budovala západní civilizaci, jejímž autorem 
je americký historik prof. Thomas E. Woods, Jr. je bezesporu užitečným pokusem 
upozornit  na  velké  zásluhy  katolické  církve  v  různých  odvětvích  života  západní 
společnosti během posledních dvou tisíciletí. K představení této knihy mě kromě 
zajímavého  názvu  motivovalo  také  úvodní  slovo  králo-
véhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky. Ten píše, 
že by bylo vhodné, aby kniha patřila do souboru učebnic 
škol a sloužila také těm, kteří usilují o opravdovou refor-
mu školního vzdělání v naší zemi. Domnívám se, že toto 
přání otce biskupa by bylo vhodné ještě doplnit o dopo-
ručení všem katechetům, kněžím i animátorům, kteří při 
práci s různými skupinami  lidí (ať už se  jedná o vyučo-
vání  náboženství,  katecheze  nebo  různá  společenství) 
tu  a  tam  zabrousí  i  do  oblasti  církevních dějin  nebo  se 
dotknou historického významu církve pro naše současné 
kulturní prostředí. Právě k této tématice může tato publi-
kace posloužit jako dobrá pomůcka pro rozšíření rozhle-
du a lepší orientaci. 

Cílem autora bylo především představit 
zásadní roli katolické církve při budování 
základů současné západní civilizace, kte-
rými jsou například oblasti vzdělání, vědy, 
umění, práva, morálky nebo ekonomie. 
Církev je představena jako ta, která položi-
la základy pro všechna tato odvětví nebo je 
převzala od antické civilizace a přetvořila 
do dnešní podoby. Vedle zmiňovaných ob-
lastí může být pro některé čtenáře překva-
pivý zásadní význam církve i v průmyslu 
a výrobních technologií, o což se zaslou-
žily především středověké kláštery, nebo 
také velký význam pro vznik mezinárod-
ního práva, na nějž měli velký vliv španěl-
ští právníci – dominikán P. Francisco de 
Vittoria nebo biskup Bartolomeo de Las 
Casas. Ti usilovali o ochranu práv indiá-
nů, kteří se po objevení Nového světa stali 
oběťmi dobyvačného tažení kolonizátorů. 
Také v již zmiňované problematice vztahu 
církve a vědy se čtenář dozví řadu zajíma-
vých informací; za všechny zmiňme ale-
spoň tuto: Když se známý astronom Jo-
hannes Kepler v jednom okamžiku svého 
života ocitl ve finančních i vědeckých po-
tížích a neměl už ani dalekohled, požádal 
jezuita a astronom P. Paul Guldin, s nímž 
Kepler vedl korespondenci, svého přítele 
taktéž jezuitu P. Nicolase Zucchiho, který 
konstruoval zrcadlové dalekohledy, aby 
jeden Keplerovi dovezl. Kepler poté na-
psal P. Guldinovi děkovný dopis a kromě 
toho mu vyjádřil i zvláštní uznání ve svém 
posmrtně vydaném spisu „Sen“: Ctihod-
nému P. Guldinovi, knězi Tovaryšstva Je-
žíšova, úctyhodnému a učenému muži, 
milému patronovi. V této době není téměř 
nikoho, s kým bych diskutoval o astrono-
mii raději než s vámi… K obsahu knihy 
ještě nutno podotknout, že prof. Woods 
svou argumentaci podkládá řadou názorů 
především amerických a britských histo-
riků, filozofů a zástupců dalších vědních 
oborů. Mezi uvedenými autory nechybí 

taková jména jako Michael Grant, Erwin 
Panofsky nebo Edward Gibbon. 
Z toho, co by bylo možné autorovi vy-
tknout, je občasný patetický, gloriózní 
a apologetický styl vyjadřování a snaha 
ukazovat činy katolické církve pouze 
v dobrém světle (spolu s jednostranně 
kritickým hodnocením protestantismu). 
Jak už ale napovídá název knihy, zámě-
rem pisatele bylo představit kladný pří-
nos církve a tím zřejmě vytvořit určitou 
protiváhu všem kritickým a často nijak 
nepodloženým názorům, kterých zvláště 
ve dvacátém století zaznívá nepoměrně 
více než kladných vyjádření. V hodnocení 
jednotlivých dějinných období v publikaci 
je dle mého názoru přinejmenším pro-
blematický pohled autora na renesanci.  
Renesance byla podle Woodse kromě 
oblasti umění spíše dobou iracionality, 
stagnace a především dobou evidentního 
trendu k sekularismu – tím se autor sta-
ví do vyhraněného protikladu vůči názo-
rům prezentujícím renesanci naopak jako 
„světlo po temném středověku“.
Domnívám se, že tyto Woodsovy názo-
ry jsou až příliš zobecňující, vezmeme-li 
v potaz např. humanismus jako takový 
(zahrnující mj. třeba i překlady a kritická 
vydání církevních otců nebo další pře-
klady antických autorů) a vedle toho mo-
hutný vzestup laické spirituality v Evropě 
právě v době vrcholné renesance (např. 
hnutí Devotio moderna). Obecně lze ale 
říci, že díky této knize má čtenář možnost 
přesvědčit se bezesporu o pozitivním vý-
znamu katolické církve pro dějinný vývoj 
a zároveň si uvědomit, že negativní hod-
nocení církve, která dnes neustále kolem 
sebe slyšíme, často v podstatě falšují sku-
tečnou pravdu.
Tuto knihu je možné zakoupit v prodej-
ně Matice cyrilometodějské v Olomouci 
nebo ji objednat přes internet na adrese: 
www.maticecm.cz Vít Němec 



O L D I N
3 / 200912 centRum PRo Rodinný žiVot

centrum pro rodinu ve zlíně
Klášterní budova Regina – Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel.: 577 212 020, 732 376 193, 
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz 

Kancelář: Po 8 – 12 a 14 – 16, Út 8 – 12, St 8 – 12 a 14 – 16, Čt 8 – 12, Pá 8 –12 
Rodinná poradna psychologická, rodinně právní poradna, poradna přirozeného pláno-
vání rodičovství 
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče

Pravidelné programy
Kluby maminek – maminky se scházejí v době od 9  do 11 hod. 
Klub maminek Zlín – každý čtvrtek v našem sále
5. 3. Biopotraviny – beseda s Mgr. Davidovou 
12. 3. Klub není – jarní prázdniny
19. 3. Manželská setkání – beseda
26. 3. Hrátky s dětmi s D. Orsavovou
Klub  maminek  Štípa – domek Na Čalovém (u vchodu do ZŠ), úterý v 9 hod.,  
tel.:  739 561 136
3. 3. Výroba kuřátka (materiál zajištěn) 
10. 3. Klub není – jarní prázdniny 
17. 3. Bylinky a homeopatika – beseda 
24. 3. Prevence sexuálního zneužití – beseda
Klub maminek Veliková – v budově staré školy ve Velikové, každé pondělí v 9 hod.
2. 3. Očkování – přednáška 
16. 3. Výroba jarních věnců (korpusy a přízdoby s sebou)
23. 3. Návštěva cukrárny Zlíňanka, odjezd MHD 8.45 hod.
30. 3. Výživa kojenců a mladších dětí 
Sluníčko – tvoření rodičů s dětmi – pondělí od 16 do 17.30 hod. 
2. 3. Sluníčko ze starých CD 
16. 3. Zvonečky z květináčů
30. 3. Velikonoční dekorace
Tvořivé dílny – náš sál, úte-
rý od 15.30 hod.
17. 3. Aranžování – vese-
lé velikonoční košíčky 
a květináče
24. 3. Plstění oveček 
a velikonočních oz-
dob
31. 3. Kreativní 
aranžování z živých 
květin a materiálů

Akce
Kurz nošení dětí v šátku – v našem sále, úterý 3. 3. od 17 hod. 
Kurz efektivního rodičovství – v pondělí od 17.30 do 19.30 hod. v našem sále, zahájení 
16. 3. a dále 23. 3., 30. 3., 6. 4., 20. 4. a 27. 4. Hlídání dětí je zajištěno. Témata setkání: 
Pochopení negativního chování dítěte a příčiny; Sourozenecké konstelace a styly rodinné 
výchovy; Povzbuzování; Komunikace; Přirozené a logické důsledky chování. Kurzovné je 
300 Kč na osobu.
Kurz pro nastávající rodiče – pro páry i jednotlivce, vždy ve středu od 18 do 20 hod. 
Témata setkání: Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Návrat plodnosti po porodu 
a plánování rodiny, Manželské vztahy po příchodu dítěte. Zahájení 18. 3., dále pak 25.  3., 
1.  4. a 8. 4.
Kurz přirozeného plánování rodičovství – první setkání se uskuteční ve čtvrtek 26.  3.  
od 18 hod. v prostorách centra. Je určeno pro všechny zájemce (páry i jednotlivce, man-
žele i snoubence). Až na konci setkání se účastníci rozhodnou, jestli se přihlásí na celý 
kurz (celkem čtyři setkání v měsíčních intervalech podle domluvy). 
Respektovat a být respektován – semináře s manželi Kopřivovými o vztazích v man-
želství i mezi rodiči a dětmi. Vždy v pondělí od 8.45 do 12 hod. v našem sále. Termíny 
setkání: 20. 4., 27. 4., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6. a 8. 6. Hlídání dětí je zajištěno. 

Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc 
tel.: 587 405 250 – 253
e-mail: rodina@arcibol.cz
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Setkání lidí v obtížných 
životních situacích

Zveme osamělé, ovdovělé, svobodné roz-
vedené rodiče.
Termín a místo: sobota 14. března od 10 
do 13.30 hod. v budově arcibiskupské ku-
rie, sál, druhé patro, Biskupské nám. 2, 
Olomouc 
Program: Kdo byl apoštol Pavel a v čem 
může být i dnes aktuální? Vzdělávací 
a zvětší části praktická práce s Biblí, za-
měřená na osobní přístup k textu. Pro-
gramem provede P. doc. Petr Chalupa 
a PhDr. Marie Klašková. Po předchozí 
telefonické domluvě lze zajistit souběžný 
program pro děti. Program není zaměřen 
na seznamování s novými partnery a řeše-
ní tíživých sociálních problémů apod. 
Zájemci o bližší informace se mohou ob-
rátit na naši adresu. Prosíme, předejte po-
zvání na setkání lidem, o kterých víte, že 
se jich téma dotýká.

Víkendy pro seniory v roce 2009
Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají 
„třetí věk“ svého života. Součástí víken-
dů jsou přednášky zaměřené na „radosti 
a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah 
k Bohu a prohloubení duchovního života. 
Během víkendu bude příležitost ke spo-
lečným modlitbám, rozjímání, adoraci, 
mši svaté, svátosti smíření, popř. i svá-
tosti pomazání nemocných a k rozhovoru 
s knězem a s lektorkami.
Termíny a místa konání víkendů:
 Velehrad – 20. až 22. března 
 Svatý Hostýn – 22. až 24. května 
 Svatý Hostýn – 18. až 20. září
 Velehrad – 23. až 25. října 
Cena pobytu:
Velehrad: dvoulůžkový pokoj bez sociál-
ního zařízení – 640 Kč; jednolůžkový po-
koj bez sociálního zařízení: 700 Kč; dvou-
lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 
800 Kč; jednolůžkový pokoj se sociálním 
zařízením: 900 Kč 
Nelze objednat pro jednotlivce dvoulůž-
kový s WC.
Svatý Hostýn: pokoj bez sociálního zaří-
zení: 660 Kč; pokoj se sociálním zařízení: 
760 Kč
Víkendy pořádá Centrum pro rodinný ži-
vot v Olomouci.
Připravujeme  týdenní  pobyt  pro  pra-
rodiče s vnoučaty v penzionu Marianum 
v Janských Lázních 25.7. až 1. 8. 
Přihlášky: Marie Budínová, Prostřední 
437, 765 02 Otrokovice; tel.: 608 407 141
Uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk, datum 
a místo víkendu, jaký pokoj chcete.
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nabídky centra laických aktivit
Kurz  Filip  –  víkendové  evangelizační 
setkání 
Kurz Filip je určen pro každého, komu se 
nedaří žít křesťanství, protože postrádá 
hluboký osobní vztah s Bohem.
Zahájení kurzu je v pátek 20. března 
v 16  hod. (prezence od 15 hod.) v klášteře 
Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže 
v Kroměříži, Koperníkova 1446, zakon-
čení kurzu v neděli 22. března v 16 hod. 
V rámci kurzu bude sloužena mše svatá. 
Kurz tvoří tématicky jeden celek, proto je 
nutná účast na celém kurzu.
Informace na tel.: 603 231 601 nebo  
e-mail: filip@kromeriz.cz, uzávěrka při-
hlášek je v pátek 13. března.

Komunita Blahoslavenství Dolany
Sobotní duchovní odpoledne – 7. března 
2009
Program setkání: 14.30 hod. – chvály, 
15.00 hod. – přednáška a svědectví, 16.30 
hod. – občerstvení (každý je pozván při-
nést něco do společného občerstvení), 
18.00 hod. – modlitební večer, společné 
agapé, 21.00 hod. – předpokládaný zá-
věr setkání (poslední autobus z Dolan do 
Olomouce: 21.11 hod.) 

Pozvánka na duchovní cvičení
18. až 22. března
Pozvání postavit Ježíše Krista Ukřižova-
ného a Vzkříšeného do centra svého živo-
ta. Součástí setkání jsou přednášky, spo-
lečná liturgie, adorace, modlitební večery 
a možnost duchovních rozhovorů. 
Bližší informace na tel.: 585 396 638, 
www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz

moravskoslezská křesťanská akademie 
Olomouc
17. března – PhDr. Jiří Rak, CSc. (Fakulta sociálních věd UK Praha) – České představy 

o Evropě: národní stereotypy (přednáška k předsednictví ČR v EU)
31. března – PhDr. Hana Hlaváčková (Filozofická fakulta UK Praha) – Ikony a pra-

voslaví
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, Václavské náměstí 3, začátek 
v 17 hod.

Kyjov
27. března – doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.  

– Svatý apoštol Pavel a jeho doba
Místo a čas konání: farní kostel, začátek v  19.30 hod.
Prostějov
11. března – Mgr. Jaroslav Fidrmuc – Styl a poslání církevních škol
Místo konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, začátek v 17.30 hod.

lektoři a sv. Pavel pro farnosti olomoucké arcidiecéze
Přínos lektorské služby k Roku sv. Pavla
V říjnu minulého roku se konalo již 6. setkání lektorů v Olomouci, které se uskutečňu-
je jednou do roka a je určeno všem lektorům olomoucké arcidiecéze, respektive všem 
zástupcům z řad lektorů jednotlivých farností. Tento ročník nabídl účastníkům kompo-
novaný program o sv. Pavlovi sestavený z textů vybraných doc. P. Chalupou ze Skutků 
apoštolů, doplněný projekcí map a obrazů spolu s tóny Srbské liturgie, jako praktickou 
ukázku, co mohou lektoři v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze připravit 
pro své bratry a sestry v Roce sv. Pavla. 
Této možnosti se jako první chopili lektoři v Rožnově pod Radhoštěm a v pondělí 9. úno-
ra po mši svaté poskytli ostatním farníkům setkání se sv. Pavlem ve slovu, obraze a hud-
bě. A protože text má šest částí a je rozdělen do dvou hlasů, podílelo se na interpretaci 
textu 10 místních lektorů, farář P. Jiří Polášek a herečka Martina Pavlíková, pastorační 
asistentka pro kulturu mluveného projevu a interpretaci uměleckého slova, která celou 
kompozici připravila. Tato forma setkání se sv. Pavlem je skromná v oblasti organizace, 
naproti tomu přínos, kterého se všem zúčastněným dostává, je veliký a bohatý.

Martina Pavlíková

Poznámka pod čarou od posluchače a diváka laika – nelektora a kněze
Pohlazení na duši a nové pohledy pro všechny, kteří si po celý Rok sv. Pavla vždy jen při 
odchodu z kostela říkají „ano, určitě si nastuduji více o tomto neúnavném hlasateli evan-
gelia“ a pak z mnoha důvodů (pracovní vytížení, běžné osobní starosti, nedostatek odbor-
ných pramenů) jsou rádi, že usednou do lavic na další nedělní mši svatou.
Proto patří velký dík všem, kteří si pro nás dali tu práci, obětovali čas a dokázali velmi cit-
livě spojit obraz, hudbu, faktografii (mapy, historický kontext), odborné komentáře a jako 
hlavní nosný prvek Boží slovo z úst kněze, lektorů a profesionální mluvčí. Bylo by velkou 
škodou, kdyby ve farnostech nezaznělo pro víc než úzký okruh stálých lektorů, protože stej-
ně jako je stále živé a pro dnešní dny aktuální slovo Pavlovo, může tato kompozice oživit, 
obohatit a obnovit život každého farního společenství.
Co mne oslovilo úplně nejvíc – forma účasti na četbě (střídání hlasu kněze, jevištní rétorky 
a farníků) dává intenzívní prožitek, že od chvíle, kdy Ježíš umyl učedníkům nohy, máme 
všichni možnost nahlédnout pod roušku velkého tajemství a stačí jen málo – zastavit se 
a dovolit – nechat se oslovit.  MUDr. Milena Blahová

Pro mne bylo toto zpracování cest sv. Pavla velkým zážitkem a novou inspirací, jak přiblí-
žit farníkům (nebo také studentům a žákům) důležitou událost v dějinách Církve. 
Je stará zkušenost, že nejvíce působí na člověka audiovizuální pořady, dokonce více než 
video a TV. Pokud by takový (a další podobný) pořad přibližoval lidem Písmo svaté, je to 
jen dobře. „Vždyť Boží slovo, které je Boží silou k spáse pro každého věřícího, je vynikajícím 
způsobem podáno a projevuje svou sílu v knihách Nového zákona.“ (KKC 124)
Vřele doporučuji tento pořad do dalších farností. P. Jiří Polášek

Pro všechny zájemce, kteří by měli chuť připravit tuto kompozici o sv. Pavlovi, texty spo-
lu s průvodním slovem a obrazovým materiálem byly rozeslány do všech farností arci-
diecéze. Můžete se také obrátit na pastorační asistentku Martinu Pavlíkovou, e-mail: 
pavlikova@arcibol.cz

jezuitská duchovní cvičení 
25. 2. – 1. 3. Postní duchovní obnova pro 

všechny (P. Josef Hladiš)
23. 3. – 27. 3. Duchovní obnova pro všech-

ny (P. Josef Čupr) 
22. 4. – 26. 4. Duchovní obnova pro všech-

ny (P. Petr Havlíček) 
11. 5. – 15. 5. Duchovní obnova pro všech-

ny (P. Josef Tichý) 
15. 5. – 17. 5. Být jezuitou dnes (P. Josef 

Horehleď)
18. 5. – 23. 5. Ignaciánská duchovní cviče-

ní — II. týden (P. František Lízna) 
8. 6. – 12. 6. Duchovní obnova pro všechny 

(P. Josef Tichý)
17. 6. – 20. 6. Duchovní obnova s Pannou 

Marií (P. Josef Hladiš)
Pokoje pro jednu osobu 350 Kč
Přihlášky na adrese: Dům Jezuitů, Kutno-
horská 26, 280 02 Kolín, tel.: 731 182 112, 
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz 
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klopotovická kaplička  
má 200 let

Stavba kaple v Klopotovicích byla zaháje-
na v roce 1807 a za dva roky byla dokon-
čena. Kaple byla postavena hlavně proto, 
že v té době nevedla do blízkého Tovačova 
řádná cesta a návštěva farního kostela byla 
zejména v podzimním a zimním období 
pro klopotovické usedlíky značně ztížena. 
Stavba byla zdárně dokončena a podle 
tehdejšího ustanovení měla být mše svatá 
v kapli sloužena v úterý velikonoční a sva-
todušní, na svátek sv. Josefa, jakožto den 
zasvěcený této kapli, pak na svátek Jana 
Nepomuckého – patrona obce, v pondělí 
v hody a o Vánocích, na den sv. Jana Evan-
gelisty, pak při zdavkách, úmrtích a jiných 
příležitostech se mše sv. odslouží.
V roce 1853 byla kaple zvenčí vylíčena 
a také provedena oprava střechy. Za tři 
roky poté byla věž kaple (do té doby břid-
ličná) pokryta plechem. Také varhany se 
musely nechat opravit od prostějovské-
ho varhaníka. V roce 1860 byl zakoupen 
nový stříbrný kalich – protože ten starý již 
k odsloužení mše svaté se nehodil, neb ka-
meny na něm se uvolnily.

A protože také oltář byl již ve špatném 
stavu, tak na radu P. Ferdinanda Baara se 
mezi občany provedla sbírka a za vybra-
né peníze se oltář nechal opravit. U pří-
ležitosti 50. výročí kaple se ve vsi konala 
velká slavnost. Do okolních obcí bylo roz-
dáno 500 pozvánek a tak se sjížděli hosté 
ze všech stran. Odpoledne se shromáždi-
lo na návsi na 700 osob a byli to hosté ne-
jen z okolních obcí, ale také až z Přerova 
a Olomouce. Po vysvěcení opraveného 
oltáře měl kázání na návsi P. Ferdinand 
Baar, mši svatou sloužil děkan P. Franti-
šek Přehnil. 
V roce 1964 byla kaple zapsána do státní-
ho seznamu kulturních památek. V sou-
časné době tvoří kaple společně se sochou 
sv. Jana Nepomuckého areál vedený v se-
znamu kulturních památek. Důkladná 
oprava kaple byla provedena v letech 2003 
až 2004 nákladem obecního úřadu.

Zdeněk Klobouk
Klopotovice 

Přešel evropu od západu na východ
Velmi zajímavého hosta mohli během nedělního podvečera 25. ledna blíže poznat 
všichni, kteří se zúčastnili přednášky v malém sále Salesiánského střediska mládeže na 
zlínském sídlišti Jižní Svahy. Na pozvání místní pobočky Moravskoslezské křesťanské 
akademie přijel do Zlína hovořit o svých zážitcích z neobvykle dlouhých osamělých pě-
ších poutí sedmašedesátiletý jezuitský kněz P. František Lízna. V závěru více než dvou-
hodinového setkání podepsal zájemcům také svou novou knížku Šel jsem však vytrvale, 
která je deníkem z jeho posledního putování do Sevastopolu.
František Lízna se narodil v Jevíčku, v roce 1974 se stal knězem. Nedostal však státní 
souhlas k vykonávání duchovní-
ho povolání. Podepsal Chartu 77. 
Pětkrát byl z politických důvodů 
uvězněn. Nyní působí ve Vyše-
horkách u Mohelnice a zaměřuje 
se na pastoraci Romů, bezdo-
movců a vězněných lidí. Je lau-
reátem Ceny Františka Kriegela 
za obětavou práci s odsouzenými 
a Řádu TGM za vynikající záslu-
hy o demokracii a lidská práva.
Když byl v roce 1983 propuštěn 
z vězení, z vděčnosti za přežití 
útrap kriminálu se rozhodl přejít 
pěšky Československo od nejzazšího výběžku na západě republiky až na její nejvzdále-
nější východní okraj. Vyrazil v roce 1984. „První problém vznikl hned u hraničního ka-
mene na západním okraji republiky. Zadrželi mne, protože si mysleli, že chci uprchnout 
na Západ,“ vypráví Lízna. Když nechápajícím pohraničníkům vysvětlil, že má namíře-
no přesně opačným směrem, asi po dvou hodinách ho pustili. Ještě však nebyl zkušený 
poutník. Měl na zádech batoh o hmotnosti 25 kilogramů. „Brzy jsem měl na chodidlech 
puchýře, které mi téměř znemožňovaly chůzi,“ vzpomíná poutník. Nakonec byl rád, 
když se mu za 22 dní podařilo dojít na Svatý Hostýn.
O rok později putoval František Lízna tři týdny z hory Kremenec na východě Sloven-
ska přes Levoču a Turzovku opět na Svatý Hostýn. Z Hostýna si pak cestu prodloužil 
až na Velehrad. To však byl teprve začátek jeho velkých poutí. V roce 2004 šel pěšky 
nepřetržitě 106 dnů přes tři tisíce kilometrů ze Svaté Hory do španělského poutního 
místa Santiago de Compostela. Cestou zhubl o 16 kilogramů. A konečně v roce 2008 
svou pouť napříč Evropou dokončil putováním z hory Kremenec přes Ukrajinu až do 
výběžku Chersones u Sevastopolu na Krymském poloostrově, kdy během 65 dnů urazil 
přes 1600 kilometrů.
Cestou se zásadně nenechá nikým svézt. Putuje sám, aby měl čas srovnat si v hlavě své 
myšlenky. „Je z toho obrovský užitek, když jde člověk na pouť. Uzdraví se psychicky 
i fyzicky,“ ujistil František Lízna více než stovku svých posluchačů v nabitém sále ve 
Zlíně.  Mgr. Vojtěch Cekota

Zlín

maškarní karneval
Již po desáté se 15. února 2009 v zámeckém sále ve Velkých Opatovicích konal maš-
karní karneval pro děti. Přišlo pětasedmdesát dětí, většina v karnevalových maskách, 
spolu s rodiči či prarodiči. 
Děti prožily spoustu zábavy, 
tance a soutěží. Nakonec byla 
vyhodnocena soutěž o nejlep-
ší masku. Poděkování patří 
pořadatelům z velkoopatovic-
ké farnosti a místní orelské 
jednotě. Největší poděkování 
patří panu faráři P. Mgr. Aleši 
Vrzalovi, Lence Malounkové, 
Petru Dobešovi a sponzo-
rům – Městu Velké Opatovice 
a KDU-ČSL Velké Opatovice.

Marie Korbelová
Velké Opatovice
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kněžSký Seminář
návštěva sdružení ackermann-Gemeinde 
v kněžském semináři

V neděli 1. února se naplnila kaple sv. Cyrila a Metoděje v kněž-
ském semináři v Olomouci nejen bohoslovci, jak tomu bývá obvyk-
le, ale též početnou návštěvou. A nebyla to návštěva jen tak něja-
ká – až z Německa přijeli členové spolku Ackermann-Gemeinde, 
který sdružu-
je sudetské 
Němce odsu-
nuté z býva-
lého Česko-
slovenska. 
Z ú č a s t n i -
li se u nás 
b o h o s l u ž -
by s otcem 
a r c i b i s k u -
pem Janem 
G r a u b n e -
rem. V kázání, které do němčiny tlumočil náš spolubratr Jan 
Polák, zdůraznil otec arcibiskup mimo jiné význam menšin ve 
společnosti a především význam křesťanů, kteří jsou evangeliem 
opravdu zapáleni, i když se mohou ocitnout (a dnes se ocitají) 
v menšině. Jedině takoví lidé mohou zabránit úpadku civilizace. 
Po obědě pro ně bylo nachystáno v jídelně pohoštění.

Stanislav Trčka

lickou zastupovali: pozděchovký farář 
Vlastimil Kovář (druhý zleva), který ná-
plň této bohoslužby navrhl, z Vizovic při-
jel nedávno nově jmenovaný evangelický 
farář Jiří Malý. Při bohoslužbě hrála naše 
varhanice Marie vybrané písně a nád-
herným žalmem Aleluja provázala první 
a druhé čtení. Po přímluvných prosbách, 
modlitbě Otče náš a pozdravení pokoje 
jsme společně vyznali nicejsko-cařihrad-
ské vyznání víry. Na závěr všem požehnal 
náš duchovní správce P. Jan Kutáč. Na 
konec jsme všichni zapěli krásnou vánoč-
ní píseň Narodil se Kristus Pán. Věřících 
přišlo přes šedesát, byli mezi nimi i hosté 
z Pozděchova a Prlova. Všichni jsme byli 
pozváni otcem Janem na naši faru k malé-
mu posezení a občerstvení.

František Chromčák
Bratřejov

Varhaníci varhaníkům
Pod touto pozvánkou se sešli obětaví služebníci našich kostelů – varhaníci. Pozvánka 
se dostala ke každému varhaníkovi kroměřížského děkanátu. Dvě desítky varhaníků 
se sešly v sobotu 14. února v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Iniciátorem setkání byl 
Ing. Jaroslav Čechmánek z Hulína. Své šedesátileté varhanické zkušenosti získal díky 
Muzejní společnosti Brno – sekce přátel varhan a rovněž varhanickou službou ve far-
nostech Hulín, Záhlinice, Pravčice a jiných místech. Jednotlivé přednášky, které byly 
doplněné promítáním, věnoval stavbě varhan, službě varhaníka v liturgii a výběru písní 
podle jednotlivých liturgických dob a obřadů. Odezvou na každé téma byla bohatá dis-
kuze. Svými zkušenostmi diskuzi obohatil Mgr. František Macek, který je varhaníkem 
u sv. Mořice v Kroměříži a vyučuje na tamním Arcibiskupském gymnáziu. Po pohoštění 
přešli varhaníci k velkému varhannímu stroji v kostele sv. Mořice, na kterém byly pro-
vedeny názorné ukázky jak technické, tak i hudební. 
Velký dík patří oběma výše jmenovaným varhaníkům. P. Josef Říha

Kroměříž

lektorský kurz pro děkanát 
kroměříž a holešov

V sobotu 7. února se uskutečnilo v Arci-
biskupském gymnáziu v Kroměříži první 
setkání laiků z farností děkanátu Hole-
šov a Kroměříž, kteří se chtějí zdokonalit 
v četbě Božího slova na lektorském kur-
zu. Více než 50 lektorů pozorně vyslech-
lo ve dvou blocích povzbudivá slova otce 
biskupa Josefa Hrdličky. Zaměřil se na 
duchovní aspekty Božího slova a jeho 
osobní přínos pro čtenáře, který čte při 
liturgii. Často vycházel z osobních zkuše-
ností. Velkou motivací mu byl také apoš-
tol sv.  Pavel, který přinášel Boží slovo „ať 
je to vhod či nevchoď“.   P. Josef Říha

Kroměříž

ekumenická 
bohoslužba 
v bratřejově

Proběhla v našem far-
ním kostele 8. ledna 
2009. Toto setkání, 
kterému předsedal 
náš pan farář P. Jan 
Kutáč, probíhalo 
v duchu bohosluž-
by slova. Po čteních 
z  knihy proroka 
Ezechiela a apošto-
la Pavla Římanům, 
následovalo čtení 
evangelia (Jan 17,8–11). Homilii pronesl 
P. Jiří Rek, děkan ze Vsetína (na snímku 
vpravo). Českobratrskou církev evange-

Pohřeb Radka khoma
Když jsme se po vánočních prázdninách vraceli do semináře, 
většina z nás už věděla, že o Vánocích si Pán k sobě povolal jed-
noho z našich spolubratří. Na nástěnce na chodbě viselo parte, 
které nám tu zprávu potvrdilo.
Přestože je zkouškové období, kdy máme mnoho učení, neváhali 
jsme a jeli jsme se s Radkem rozloučit téměř všichni. Pohřeb se 
konal ve čtvrtek 8.  ledna v Praze, odkud Radek pocházel. Z Olo-
mouce jsme vyjeli brzy ráno vlakem, asi po osmé hodině jsme byli 
v Praze a v deset hodin začala bohoslužba v řeckokatolickém kos-
tele Nejsvětější Trojice. Mše svatá i pohřební obřady na hřbitově 
probíhaly v řeckokatolickém ritu, protože Radkova maminka 
zařizovala pohřeb s jeho nejlepším kamarádem, který je řecko-
katolickým knězem. I z kázání bylo jasně poznat jejich přátelství, 
stejně jako hluboká křesťanská naděje na vzkříšení mrtvých. Po 

nádherné dvou-
hodinové liturgii 
v kostele jsme se 
přesunuli na hřbi-
tov na Olšanech, 
kde byl zesnulý 
spolubratr Radek 
uložen do hrobu 
třetího řádu sv. 
Františka.

Stanislav Trčka
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Uzavřeno k 20. 2. 2009
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiSkuPStVí

27. 2. pátek až 1. 3. neděle
 Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Orla 

• arcibiskup Jan
1. 3. neděle až 7. 3. sobota
 Králíky – exercicie biskupů • arcibiskup Jan a biskup 

Josef
9. 3. pondělí až 11. 3. středa
 Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravských diecézí  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
12. 3. čtvrtek
 10.00 hod. • Praha – zasedání liturgické komise České 

biskupské konference • biskup Josef
14. 3. sobota
 16.00 hod. • Štípa – pouť za obnovu rodin a kněžská po-

volání (děkanát Valašské Klobouky) a udělování lekto-
rátu kandidátům trvalého jáhenství • arcibiskup Jan

15. 3. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory   

• arcibiskup Jan
16. 3. pondělí
 9.30 hod. • Šumperk – konference kněží děkanátu  

Šumperk • arcibiskup Jan
17. 3. úterý
 9.00 hod.• Krásensko – konference kněží děkanátu  

Vyškov • biskup Josef
18. 3. středa
 9.30 hod. • Uherské Hradiště – konference kněží děka-

nátu Uherské Hradiště • arcibiskup Jan
19. 3. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa  

• biskup Josef

21. 3. sobota
 9.00 hod. • Brno – Petrov – mše svatá ke 400. výročí 

kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra • arcibiskup 
Jan

  9.30 hod. • Velehrad – Stojanov – setkání katechumenů 
• biskup Josef

 16.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť za ob-
novu rodin a kněžská povolání (děkanát Olomouc) a 
udělování akolytátu kandidátům trvalého jáhenství  
• arcibiskup Jan

22. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc  – dóm – udělení lektorátu  

– Arcibiskupský kněžský seminář • brněnský biskup  
Vojtěch Cikrle

24. 3. úterý
 9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan
25. 3. středa
 17.00 hod. • Zábřeh – Rovensko – žehnání nových var-

han • biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování 

Páně • arcibiskup Jan 
26. 3. čtvrtek
 9.30 hod. • Uherský Brod – konference kněží děkanátu 

Uherský Brod • arcibiskup Jan
27. 3. pátek až 29. 3. neděle
 Vysoké Žibřidovice – víkend s bohoslovci • arcibiskup 

Jan
28. 3. sobota
 16.00 hod. • Hranice – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (děkanát Hranice) • biskup Josef


