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Snímek Ivo Buráň

Poprvé v historii Svatého Hostýna byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské.
Připravme se
na návštěvu
Svatého otce
s texty k modlitbě
a rozjímání
K duchovní přípravě na
papežskou cestu vydala
Česká biskupská konference brožurku Připravme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI.
v České republice.

Církevní památky
s průvodci
Nejvýznamnější církevní památky ve Zlínském
kraji, které byly veřejnosti zatím přístupné
jen v omezené míře,
mají od 1. května 2009
pravidelný návštěvnický režim. Turistům se
zde věnují proškolení
průvodci.

Naši novokněží
Olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner
udělí v sobotu 27. června
v 9.30 hod. v katedrále
sv. Václava v Olomouci
kněžské svěcení sedmi
jáhnům, absolventům
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.

Ocenění
zasloužilých
farníků
U příležitosti arcidiecézní pouti k sv. Janu
Sarkandrovi udělil
arcibiskup Jan Graubner 9. května v katedrále sv. Václava v Olomouci ocenění 105
zasloužilým farníkům
z naší arcidiecéze.
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2. pastýřský list k přípravě
návštěvy Svatého otce
Benedikta XVI.
Milovaní bratři a sestry,
pokoj Páně ať je vždycky s vámi.
Zahájili jsme přípravu na návštěvu Svatého otce a slíbili, že ji budeme konat spolu
a s vámi. Doufáme, že již máte brožurku
k přípravě a že se i vám s ní dobře pracuje. Již v prvních krocích – uběhl zatím jen
první měsíc – si uvědomujeme, že témata
přípravy sahají dál, než jen k očekávané
papežské návštěvě.
Postavení katolicky věřícího křesťana
v současné společnosti má řadu obtíží.
Na jedné straně od nás společnost mnoho
očekává, na druhé straně stále nějak překážíme, protože jsme jiní. Položili jsme si
tři základní otázky:
1. Proč a jak jsme jiní?
2. Co od nás lidé žádají a jak jejich očekávání naplňujeme?
3. Co tedy máme dělat?
Naše odlišnost spočívá v tom, že věříme
v Boha a také ve všechno, co se modlíme
každou neděli při vyznání víry. Snažíme
se, aby náš život byl pevně zakotven v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se „nám
lidem podobal ve všem kromě hříchu“
(Žid 4,15). On sám se žádného hříchu nedopustil, ale „sám sebe obětoval za naše
hříchy“ (Gal 1,4), aby nás od hříchů osvobodil. My ovšem nejsme dokonalí, jako
byl On. Jsme slabí a dopouštíme se hříchů. Jsme si ale vědomi, že svými hříchy
porušujeme pokoj a řád světa a snažíme
se takové věci nedělat.
Naše odlišnost nesmí být ani náznakem,
že bychom nějak stáli nad druhými.
Spočívá v tom, že právě nám, slabým
a bezvýznamným lidem, byl Bohem svěřen úkol ukazovat, že je opravdu možné
zlo odmítat, bojovat s ním a s Boží pomocí
nad ním vítězit. Náš úkol je velký a máme
ho plnit s pokornou a radostnou hrdostí. Evangelium našeho Pána je radostná
zvěst a ta se má odrážet v každém postoji
našeho života. Křesťan má být vždy a všude nositelem naděje a radosti, nikoli skepse nebo pesimismu. Je kolem nás mnoho
lidí, kterým se takového daru nedostalo.
Vidíme, jak často tápají ve svém hledání
a mají problémy s tím, co je smyslem jejich života.
Věřit znamená zachovávat a hájit Boží
zákony, které jsou obsaženy v Desateru.
Naším úkolem je Desatero plnit a hlásat. Nesmíme v tom kličkovat, vytáčet se
a vymlouvat, pokrytecky ho vyznávat a ve
skrytu ho překračovat. S velkou naléhavostí připomínáme do vlastních řad, že
„víra bez skutků je mrtvá“, jak říká svatý
Jakub (Jak 2,17). Je téměř jisté, že budeme častěji zatlačeni, umlčováni a skandalizováni, jako se to teď děje Svatému
otci Benediktu XVI. Velice často také
budeme přehlasováni, protože nás není
mnoho. Přesto budeme klidně a trpělivě
opakovat, že je zakázáno zabít, i když se

Pastýřské listy
List olomouckého arcibiskupa k Roku kněží
Drazí bratři a sestry,
o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zahájil Svatý otec Benedikt XVI. Rok kněží.
Je  to významná událost, která má přispět k novému nalezení krásy a významu služebného kněžství, aby se na ně pohlíželo s větší vděčností a úžasem. Svatý otec vybral téma
Věrnost Krista, věrnost kněze, aby ukázal na prvenství milosti. Jméno lásky v čase je věrnost, říká.
Kněží budou usilovat o dosažení duchovní dokonalosti, na které závisí účinnost jejich
služby, o vnitřní obnovu v radostném znovunalezení vlastní identity, kněžského bratrství i svátostného vztahu s vlastním biskupem.
Rok kněží je však společným úkolem celého společenství církve. Proto prosím každého
z vás, bratři a sestry, abyste usilovali o hluboký duchovní pohled na kněžství a ve svých
kněžích i přes jejich lidské slabosti uměli vidět Kristovy služebníky, ba Krista samého,
vždyť jen v Ježíšově jménu mohou říkat: Uděluji ti rozhřešení! nebo: Toto je moje tělo.
Těším se, že poznáte, jak víra lidu posiluje kněze a také, jakým požehnáním jsou pro
věřící kněží žijící své kněžství věrně.
Prosím, provázejte své kněze častou modlitbou, zvláště v tomto roce a tam, kde se společná modlitba za kněze nekoná, prosím, abyste ji hned zavedli. Můj předchůdce arcibiskup František Vaňák žádal, aby každý čtvrtek před prvním pátkem byl pro nás zvláštním dnem modliteb za kněze. Obnovme tuto dobrou praxi.
Děkuji všem, kteří se do Roku kněží aktivně zapojí a každému z vás ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan
tak má dít údajně humánním způsobem
a s dobrým úmyslem. Je psáno: „Nezabiješ!“ (Ex 20,13). Budeme opakovat, že je
zakázáno také lhát, krást, nectít rodiče,
být nevěrný v manželství a nezodpovědně
si zahrávat v oblasti sexuality a předávání
života. Budeme vždy a znovu opakovat,
že máme věřit všemohoucímu a milosrdnému Bohu a nepodlehnout modlám
typu peníze, majetek, požitky a závislost
na konzumních hodnotách. Budeme to
říkat, protože je to naše poslání a máme
právo vyjádřit svůj názor právě tak, jako
kdokoli jiný. Není správné, když své názory omlouváme, když nejistě skrýváme své
přesvědčení a tak ochabujeme a ztrácíme
vlastní identitu křesťana, pravdivost a věrohodnost.
Mnoho, a patrně naprostá většina lidí, si
stále naléhavěji uvědomuje, že v morálním chaosu nelze dost dobře žít, a přežít,
a to, co společnost od nás plným právem
čeká, jsou právě plody naší víry: Má v nás
objevit lidi jasné mravní a charakterové

orientace, kteří nemoralizují a nikoho
neodsuzují, kteří ukazují cestu a sami na
sobě dokazují, že je možné po ní jít.
Co tedy máme dělat? Vzmužit se a nebát
se. Přestat se stydět za to, v co věříme,
co je dobré a krásné. Nebojte se, bratři
a sestry, ani toho, že často býváme i my
ustrašení a slabí.
I apoštolové měli „ze strachu před židy
dveře zavřeny“ (J 20,19), byli bezradní a nechápaví. Když dostali sílu Ducha
Svatého, stali se neohroženými a „všichni, kdo je slyšeli, užasli, jak k nim v jejich
jazyku mluvili o velkých Božích skutcích“
(Sk 2, 6;11).
Prosme proto, aby nám všem o letošních
svatodušních svátcích byly v Božské štědrosti dány ony úžasné dary Ducha Svatého a s nimi síla tiché, ale nezničitelné
pravdy a dobra.
S tímto pozdravem vám udělujeme požehnání pro další kroky na cestě přípravy
k papežské návštěvě, k níž směřujeme.
Vaši biskupové Čech a Moravy

úmysly apoštolátu modlitby
červEN 2009
Úmysl všeobecný
Aby mezinárodní pozornost vůči chudším zemím
dala vzniknout konkrétní pomoci, zvláště ve snížení zdrcujícího břemena zahraničních dluhů.
Úmysl misijní
Aby církve, které působí v oblastech poznamenaných násilím, byly podporovány láskou a konkrétní blízkostí všech katolíků na světě.
Úmysl národní
Aby na přímluvu apoštola národů evangelium prostupovalo do všech oblastí a okamžiků každodenního života.

List z kalendáře
červEN 2009
6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, předseda Matice cyrilometodějské v Olomouci a šéfredaktor časopisu Světlo (89. narozeniny)
10. 6. 1949 přijal kněžské svěcení P. Josef Vít Husek, OFM, žijící na odpočinku v Moravské Třebové (diamantové kněžské jubileum)
12. 6. 1918 se narodil v Šumvaldu P. Antonín Kryl, důchodce Olomouc (91. narozeniny)
25. 6. 1944 přijal v Praze kněžské svěcení P. Václav
Divíšek, emeritní farář v Lukově u Zlína (65 let
kněžství)
27. 6. 1509 zemřel Jan Filipec z Prostějova, administrátor olomoucké diecéze v letech 1482 až 1490
(500 let)
28. 6. 1934 se narodil v Nevšové Mons. doc. ICLic.
František Polášek, Th.D., oficiál InterdiecézMons. František Polášek
ního soudu v Olomouci a kanovník Metropolitní
Snímek Josef Pala
kapituly u sv. Václava v Olomouci (75. narozeniny)
28. 6. 1984 zemřel v Olomouci profesor ThDr. Bohumil Zlámal, významný církevní
historik (25 let)
29. 6. 1914 se narodil v Rovečné P. Josef Aleš Cihlář, OFM Cap., který žije na odpočinku v Bojkovicích (95. narozeniny)
29. 6. 1949 přijal v Praze kněžské svěcení P. Jan Donát Žilinský, OFM, který žije na
odpočinku ve Valašském Meziříčí (diamantové kněžské jubileum)
(jpa)
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P. Rudolf Zdražil slaví 99. narozeniny
Bývalý kněz olomoucké arcidiecéze P. Rudolf Zdražil (v letech 1941 až 1951 kaplan ve Zlíně, pak působil v Loučce u Valašského Meziříčí), který žije od roku 1982
v pečovatelském domě v lázeňském městě Baden-Badenu nedaleko švýcarských
hranic, oslavuje 12. června své neuvěřitelné 99. narozeniny.
Na svůj věk je obdivuhodně tělesně, ale hlavně duševně svěží. Denně slouží mši svatou
v místní kapli pro chovance ústavu, ale i pro obyvatele městské části, kteří bohoslužbu
navštěvují. V domově žije osmdesát důchodců. Otec Rudolf jim podle potřeby uděluje
svátosti a duchovní rozhovory. Pravidelně každé úterý celé dopoledne věnuje návštěvám
těžce nemocných
a ležících pacientů
v ústavě, kterým přináší eucharistii a svátost nemocných.
Měl jsem tu vzácnou
příležitost začátkem
května tohoto kněze navštívit spolu
s uherskobrodským
děkanem P. Františkem Králem. Oba
jsme byli nadmíru
překvapeni jeho zájmem o starou vlast.
Vzpomíná na potíže,
se kterými se potýkal,
když se na začátku
osmdesátých let miSnímek Josef Pala nulého století rozP. František Král s P. Rudolfem Zdražilem
hodl odjet za svou sestrou, která bydlela v Baden-Badenu. Tehdejší československé úřady mu oznámily, že
mu nebudou posílat důchod do ciziny. V prvních měsících svého pobytu v nové vlasti
žil jen s podporou sestry a nových přátel. Ujal se ho však freiburgský arcibiskup Oskar
Saier a inkardinoval ho do své arcidiecéze. Otec Rudolf na to s dojetím vzpomíná: „Pan
arcibiskup mně řekl: Ať si váš důchod nechají, my vám zde důchod také dáme. Přece
církev nemůže zapomenout na 42 let vaší kněžské služby. A budete-li chtít, můžete
nám zde vypomoci. A tak už 27 let vypomáhám. Je to pro mne velká milost od Boha, že
i v těchto letech mohu sloužit druhým. Jsem tu šťasten, i když na svoji starou vlast hodně
vzpomínám…“		
Josef Pala

Centrum laických aktivit.................. 14
Centrum pro školy........................... 15
Z diáře arcibiskupství...................... 16
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Připravme se na návštěvu
Svatého otce s texty
k modlitbě a rozjímání
K duchovní přípravě na papežskou cestu
vydala Česká biskupská konference spolu
s nakladatelstvím Poustevník brožurku
Připravme se na návštěvu Svatého otce
Benedikta XVI. v České republice s podtitulem Modlitby – myšlenky – inspirace.
Knížečka o 64 stránkách je určena všem,
kteří z tak významné události, jakou cesta
Svatého otce do naší země je, chtějí čerpat co největší užitek i pro svůj duchovní
život.
Brožura se skládá ze dvou částí. Tou první je vstupní informace o návštěvě a uvedení do přípravy (str. 11–25). Dozvíte se
zde něco o osobě papeže Benedikta XVI.
i o významu a předpokládaném průběhu
návštěvy. Součástí je také modlitba za
šťastný průběh cesty.
Druhou
část (str. 27
– 60) tvoří
materiály ke třem
dnům návštěvy a zároveň ke
třem jejím
tématům:
víře, naději a lásce.
Ukaždého
z nich lze nalézt krátkou úvahu, biblické
texty a odkazy k dalším pasážím, výroky
světců, především církevních otců, citáty
církevních dokumentů a konečně otázky
a podněty k uvažování.
„Papežská návštěva je velká událost
a troufnu si říct i velký, nezasloužený
dar. Jak dar využijeme, záleží na nás,“
píše v předmluvě brožury předseda České biskupské konference arcibiskup Jan
Graubner, a vyjadřuje přání, aby „průvodce přípravou byl opravdu dobře využit od
co největšího počtu věřících. Pak se objeví
požehnané plody nejen v životě mnoha
lidí, ale i celého společenství místní církve“.
Jednotlivé výtisky brožury si můžete koupit za 30 Kč na Arcibiskupství olomouckém (či každém jiném biskupství) nebo
v prodejnách Karmelitánského nakladatelství (http://kna.cz/prodejny.php).
Objednávky nad 10 kusů přijímá nakladatelství Poustevník na adrese: Kateřina
Vysloužilová, Rooseveltova 49, Praha 6,
e-mail: k.poustevnik@seznam.cz, tel.:
737 420 804.
Monika Vývodová

Aktuality
CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI – VELEHRAD 2009
Sobota 4. července
7.00   – mše svatá
15.30   – mše svatá pro vozíčkáře
19.30   – Koncert lidí dobré vůle
24.00   – půlnoční biskupská mše svatá
Neděle 5. července
NÁRODNÍ POUŤ
6.30   – mše svatá – za farníky
7.30   – mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8.30   – mše svatá letošních novokněží
9.45   – modlitba růžence v bazilice
10.30   – slavnostní poutní mše svatá na
nádvoří před bazilikou, kterou
slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha
15.00   – byzantsko-slovanská
liturgie
svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice
i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je
možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.
Neděle 12. července
MALÁ POUŤ
Mše svaté: 7.30, 10.00 (biskupská), 15.00
Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně
Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil o první květnové neděli olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní bohoslužbě následovala valná hromada
Matice svatohostýnské, která měla sváteční ráz. Poprvé v historii tohoto poutního
místa byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Byli to většinou její
nejstarší členové (míněno služebně, nikoli podle věku). Většina z nich vstupovala
do obnovené Matice svatohostýnské již v letech 1991 a 1992. Vyznamenání – medaili s motivem Svatého Hostýna – a pamětní list všem oceněným předal s osobním
slovem díků moravský metropolita a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner.
Matice svatohostýnská spolu
s duchovní správou na Svatém
Hostýně chtěla alespoň touto formou ocenit velký pracovní přínos
dvaceti vyznamenaných pro zvelebování poutního místa (služby
důvěrníků, brigády, zásobování,
finanční pomoc, distribuce Listů
svatohostýnských).
Na závěr jednání bylo všem přítomným představeno nové logo
Snímek Ivo Buráň
Matice svatohostýnské, které
zvítězilo ve výběrovém řízení. Autorem moderně pojatého symbolu, který bude reprezentovat nejnavštěvovanější moravské poutní místo, je grafik Ondřej Jakubíček ze Zlína. Přítomní ocenili potleskem, že autor své logo poskytl Svatému Hostýnu zdarma.
Obvyklá cena grafické identity se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.
Josef Pala
Nový ekonom arcidiecéze
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval k 1. 5. 2009 novým ekonomem olomoucké arcidiecéze P. Ing. Vojtěcha Kološe (1950), který je farářem
v Šumperku.		
(ps)

Aktuality
Církevní památky s průvodci
Nejvýznamnější církevní památky ve Zlínském kraji, které byly veřejnosti zatím
přístupné jen v omezené míře, mají od 1. května 2009 pravidelný návštěvnický
režim. Turistům se zde věnují proškolení průvodci.
Spolupráci na projektu Otevřené brány podepsali 27. dubna ve Zlíně hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kostely
budou zpřístupněny do 30. září,
zpravidla od úterý do soboty od 9
do 17 hodin a v neděli od 13 do
17 hodin.
Zpřístupněné chrámy
Velehradská bazilika
Velehrad je už po staletí součástí duchovního, náboženského
a kulturního dědictví národa.
Klenot moravského baroka, trojlodní bazilika s bohatě zdobeným
interiérem, patří k nejvýznamnějším poutním místům v zemi.
Arcibiskup Jan Graubner s hejtmanem Zlínského
Areál na Svatém Hostýně
Svatý Hostýn patří mezi nejvý- kraje Stanislavem Mišákem
znamnější mariánská poutní místa na sv. Františka Xaverského je jednou z doMoravě. Kromě poutního chrámu tu ná- minant města. Farní kostel představuje
vštěvníci najdou i další zajímavé památky, charakteristickou jezuitskou stavbu vsanapříklad působivou Jurkovičovu křížo- zenou do komplexu klášterních budov.
vou cestu.
Holešov
Kroměříž
Trojlodní barokní chrám Nanebevzetí
Kroměříž bývala sídlem biskupů a arcibis- Panny Marie vznikl podle projektu italkupů. Vedle Arcibiskupského zámku a za- ského architekta Filiberta Lucheseho.
hrad patří k nejvýznamnějším památkám Jeho součástí je unikátní Černá kaple.
města chrám sv. Jana Křtitele, který se Vsetín
řadí k nejkrásnějším barokním stavbám Kostel je datem svého založení jediný
na Moravě, a kostel sv. Mořice.
svého druhu na Vsetínsku z doby poběloZlín-Štípa
horského baroka. Původně byl budován
Významné mariánské poutní místo s pů- v 17. století jako zámek.
sobivým barokním chrámem Narození Chropyně
Panny Marie a s přilehlým karmelitán- Ozdobou barokního kostela sv. Jiljí je kaským klášterem.
zatelna a křtitelnice, která v životní veliUherské Hradiště
kosti zpodobňuje křest Ježíšův sv. Janem
Bývalý Jezuitský klášter s kostelem Křtitelem.
Josef Pala
Výstava přibližuje život mecenáše
V Arcidiecézním muzeu v Kroměříži byla 7. května zahájena výstava o jedné z nejvýznamnějších osobností na olomouckém biskupském stolci Stanislavu II. Pavlovském (olomouckým biskupem byl v letech 1579 až 1598), který stál za vznikem
řady uměleckých děl.
Celá expozice je výjimečná tím, že zhodnocuje takto uceleně vůbec poprvé mecenášské
aktivity tohoto význačného biskupa. Jeho zásluhou vznikly na Moravě nové i přebudované chrámy, razantní přestavby se dočkala biskupská rezidence v Kroměříži, Olomouci a Hukvaldech. Vznikly i desítky sochařských, malířských a hudebních děl.
Výstavu, která potrvá do 27. září, doprovází více než dvousetstránková publikace.
Kromě odborných textů obsahuje katalogové shrnutí všech uměleckých realizací
během doby, kdy Stanislav Pavlovský pobýval na biskupském stolci.
Projektem s podtitulem Biskup a mecenáš umírajícího věku pokračuje dramaturgická
řada monografických výstav zasvěcených olomouckým biskupům a arcibiskupům.
První z nich byla vloni věnována kardinálu Františkovi z Dietrichštejna.
Josef Pala
Svatohostýnský kalendář 2010
Matice svatohostýnská nabízí farnostem i jednotlivcům první stolní kalendář v historii Svatého Hostýna. Kalendář s církevním i občanským kalendáriem obsahuje také
přehled všech poutních slavností na nejznámějším moravském poutním místě v roce
2010. Cena kalendáře je lidová: pouhých 30 Kč. Objednávky posílejte na adresu: Matice
svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693,
tel./fax: 573 381 694, e-mail: matice@hostyn.cz
(jpa)
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Přeshraniční spolupráce
Velehradu a Trnavy
Ve Stojanově gymnáziu na Velehradě
se 10. května uskutečnila přednáška na
téma Československá jezuitská provincie
v letech 1919 – 1939. Pozvání k přednášce přijali prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ,
vedoucí Katedry pastorální a spirituální
teologie CMTF UP Olomouc, a historik
PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, Ph.D., SJ,
děkan Teologické fakulty Trnavské university se sídlem v Bratislavě. Vzácnými
hosty byli rovněž dva jezuité, P. Karel
Weichsel a P. Josef Cukr. Oba tito jezuité jsou přímými pamětníky událostí,
které byly předmětem přednášky.
Přednášející se ve svých příspěvcích
shodli na tom, že jezuité byli v meziválečném období nositelé moderního přístupu
k pastoraci, přičemž dominantními prvky

Snímek Petr Hudec

byly a zůstávají duchovní cvičení (misie,
exercicie) a vydávání kvalitní literatury
a časopisů. Bylo připomenuto vzájemné
obohacování českých a slovenských jezuitů, přičemž jak tato přednáška, tak také
vlastní projekt Velehrad – Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání I.
vyjadřuje úsilí o pokračování tohoto trendu. Právě díky tomuto projektu, který je
financován Evropskou unií a Evropským
fondem regionálního rozvoje v rámci
Programu přeshraniční spolupráce bude
možné opravit část velehradského lapidária a trnavská jezuitská farnost obnoví
fasádu svého kostela. Dosud byla vždy
vnější obnova Velehradu spojována s obnovou vnitřní. Vydařená přednáška byla
uskutečněna v souladu s přáním, abychom se od této praxe neodchýlili. Matice
Velehradská se v tom snaží dlouhodobě
napomoci nositeli projektu, Římskokatolické farnosti Velehrad.
Petr Hudec

6

OLDIN
6 / 2009

Noví jáhni
V sobotu 20. června v 9.30 hod. přijme
z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky v katedrále
sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení osm bohoslovců z olomoucké arcidiecéze:
Marek Adamík (1983), Zdounky
Antonín Fiala (1980), Skrbeň
Ing. Libor Churý (1977), Morkovice
Martin Glac (1981), Chvalnov
Vladimír Jesenský (1955), Lokca
(Slovensko)
Jan Polák (1982), Tatenice
Jan Šimoník (1981), Tovačov
Paweł Zaczyk (1981), Wieliczka
(Polsko)
Zároveň s těmito osmi bohoslovci příjme jáhenské svěcení pět kandidátů
trvalého jáhenství:
Karel Adámek z farnosti Pozlovice
Jiří Dřímal z farnosti Valašské Meziříčí
Jaroslav Strnadel z farnosti Drahotuše
Miroslav Frňka z farnosti Rožnov pod
Radhoštěm
Jiří Štreit z farnosti Vyškov
V rámci děkanátní pouti vyškovského
děkanátu, která se uskuteční 25. 7. 2009
v Pustiměři, přijme jáhenské svěcení bohoslovec Josef Mikulášek (1983) z Podomí (farnost Krásensko), který studuje
v Římě.
(jpa)
Socha Panny Marie v Modré
po rekonstrukci září novotou
V Modré u Velehradu byla zrestaurována socha Panny Marie, která se nachází
na návsi před kaplí Panny Marie Svatohostýnské. Sochu z roku 1905 požehnal
v předvečer 1. máje za účasti sedmi desítek místních občanů dvaadevadesátiletý jezuitský kněz P. Josef Cukr, který
žije na odpočinku na Velehradě.
Renovace jedné z nejstarších sakrálních
památek v obci přišla na 87 tisíc korun.
Obec na její opravu dostala po závěrečném vyúčtování z fondu kultury Zlínského kraje 50 tisíc korun.
(ps)
Katolická charismatická
konference v Brně
Jubilejní 20. ročník Katolické charismatické konference proběhne v Brně od
8. do 12. července. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons.
Vojtěch Cikrle a náměstek primátora
města Brna MUDr. Daniel Rychnovský.
Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky,
najdete na internetu: www.cho.cz nebo si
je vyžádejte na tel.: 777 087 736. (čbk)

Aktuality
Pouť Rodiny Neposkvrněné
Sedmnáctá pouť Rodiny Neposkvrněné se konala 2. května v poutní bazilice Sedmibolestné Panny Marie patronky Slovenska, v Šaštíně.
Před bohoslužbou byl přečten dopis zakladatelky Rodiny Neposkvrněné 85leté řeholní sestry Bernadetty Pánčiové, které
její zdravotní stav dovolil už jenom to,
že mohla sedět na invalidním vozíku
u oltáře. Následovala slavná mše svatá,
kterou sloužili tři slovenští biskupové
(Rudolf Baláž z Banské Bystrice, bratislavský řeckokatolický eparcha Peter
Rusnák a emeritní biskup Štefan Vrablec) spolu s královéhradeckým světícím
biskupem Josefem Kajnekem a necelými dvěma desítkami dalších kněží. Mezi
nimi byli i dva z naší arcidiecéze - P. Jan
Kutáč, farář z Vizovic, a želechovický
farář P. Lubomír Vaďura.
Hlavní celebrant biskup Rudolf Baláž v homilii navázal na slova sv. Petra
z Janova evangelia (6,60-69) – Pane, ke
komu půjdeme? a vyzval poutníky, aby
neopouštěli cestu, která vede za Ježíšem. Zdůraznil velkou hodnotu utrpení
každého člověka pro život celé církve.
Závěrečná slova věnoval současnému
stavu Evropské unie, která se odklání
od křesťanských myšlenek. Vzpomněl na italského politika Alcida de Gasperiho, který
spolu s Robertem Schumanem a Konradem Adenauerem stáli u zrodu myšlenky sjednocené Evropy, založené na křesťanských základech. Jeho slova byla odměněna bouřlivým potleskem.
Po mši svaté obdržel každý účastník pamětní obrázek k Roku sv. Pavla. Následovala
adorace a svátostné požehnání.		
Josef Pala
Diáře s liturgickým kalendářem na rok 2010
Velký diář (formát A5) v pevné vazbě modré a zelené barvy se zlatou ražbou
Každý den roku 2010 bude doprovázet myšlenka církevních otců z denní modlitby
církve. Nadále zůstávají uvedeny církevní i občanské svátky, odkaz na liturgické texty a Breviář, antifona k žalmu. Diář obsahuje Úmysly apoštolátu modlitby. Nechybí
v něm prostor pro poznámky a kontakty a přehledný měsíční kalendář let 2010 a 2011.
Pevná vazba, 408 str., předpokládaná cena 200 Kč. Při objednávce do konce června
sleva 15 %.
Kapesní diář ve dvou verzích
Obě obsahují diář s občanským i liturgickým kalendářem, odkaz na liturgická čtení,
Breviář a antifonu k žalmům. První verze obsahuje vybrané citáty z evangelia či nedělní
liturgie (v deskách barvy bordó a zelené).
Ve druhé verzi je tento prostor ponechán na poznámky (v deskách modré barvy). Měkká
vazba s plastovými deskami, 144 stran, předpokládaná cena 80 Kč.
Objednávky na adrese: Knihkupectví Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha  1,
tel./fax: 224 818 757, e-mail: knihkupectvi@paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz, online knihkupectví: www.paulinky.cz		
(sa)
Zemřel P. Jan Křížek
Ve věku 86 let zemřel 23. dubna 2009 salesiánský kněz P. Jan Křížek, který působil
v severních Čechách a na Prostějovsku.
Rodák z Březsku u Prostějova (1922) sl ožil věčné sliby v salesiánské kongregaci v roce
1959. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Olomouci a byl učitelem matematiky a fyziky. V padesátých letech musel vykonávat různé nařízené práce. Svátost kněžství přijal
tajně 26. června 1962 v Praze z rukou biskupa ThDr. Štěpána Trochty. Vypomáhal v duchovní správě v Bílině, byl administrátorem v Kravařích u České Lípy, v Libochovicích a
v 90. letech na Hané. Od srpna 2004 žil v Charitním domově pro duchovní ve Staré Boleslavi.		
(ps)

Aktuality
Zemřel Mons. Jan Machač
Takřka v předvečer svých 94. narozenin zemřel v Praze 9. května 2009 Mons. Jan
Machač.
Pocházel z obce Horní Lideč, kde se narodil 1. června 1915. Po absolvování gymnázia
ve Vsetíně a studiu v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze přijal 30. května 1943
v katedrále sv. Víta kněžské svěcení z rukou tehdejšího pražského světícího biskupa
ThDr. Antonína Eltschknera. Rozhodl se pro působení v pražské arcidiecézi. Za přečtení pastýřského listu tehdejšího pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana byl na
podzim 1949 zatčen a po dvou měsících propuštěn.
O svém druhém zatčení píše ve svých Vzpomínkách,
které vydala v roce 2005 Horní Lideč u příležitosti
jeho 90. narozenin: V roce 1951 jsem byl pozvaný na
školení do semináře v Praze. Když jsem se 30. listopadu vracel a u pokladny si kupoval lístek, přistoupili ke
mně dva muži, kteří mě legitimovali, dali pásku přes
oči a odvezli mě někam pryč. Nevěděl jsem, kam jedu,
Po půl roce byl odsouzen pro velezradu a špionáž pro
západní mocnosti na sedm let. Po soudu se dostal do
Kartouz, následovala Mladá Boleslav, Jáchymov,
Bory a znovu Kartouzy. Kdyby člověk neměl víru,
určitě by to prožíval velmi těžce, vzpomínal později
na nejčernější kapitolu svého života.
Po propuštění z vězení 30. listopadu 1958 musel nastoupit do nemocnice, protože měl
vředy na dvanácterníku. Následoval příkaz k okamžitému nástupu do zaměstnání, ať je
jakékoliv. V nemocnici bylo volné místo zahradníka, ale úřady nedovolily, aby tuto práci
přijal, zamítly i místo metaře kvůli údajnému pohoršení. Nakonec skončil jako dělník
u okružní pily TONu v Bystřici pod Hostýnem. Zde pracoval sedm let.
Po několika letech se pak mohl postupně vrátit do duchovní správy, ale v naší olomoucké
arcidiecézi; nejprve jako zpovědník na Hostýně a v Holešově a od 15. dubna 1966 mu
byl udělen tzv. státní souhlas a on mohl nastoupit jako administrátor ve farnosti Gottwaldov-Malenovice. V době Pražského jara 1968 se vrátil do Prahy a v následujících
třech letech působil jako blízký spolupracovník pražského apoštolského administrátora
biskupa ThDr. Františka Tomáška. Zde však mohl zůstat jen do listopadu 1971. Období
husákovské normalizace přineslo jeho nucený odchod z konzistoře. Prozatímně dostal
souhlas ke kněžské službě v Praze -Dejvicích u památného kostela sv. Matěje. Tato přechodná doba trvala nakonec 31 let. Roku 1998 byl jmenován monsignorem.
Službou u sv. Matěje se před otcem Machačem místo kariéry preláta otevřela cesta pastýře. Využil ji k prospěchu několika generací svých farníků, které získával díky své vzácné osobnosti, hluboké schopnosti porozumění i smyslu pro humor. Za jeho působení se
fara i zahrada staly místem, kde farníci mohli prožívat svá společenství.
Mnoho času a energie věnoval pastýřské péči, ovlivnil generace dětí a mládeže, na své
farnosti vychoval deset svých následovníků. Prožil celibát s početnou rodinou. Sám říkával, že si nedovede představit krásnější naplnění kněžského života.
Poslední rozloučení s Mons. Machačem se konalo 14. května v pražské katedrále, odkud
bylo jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově u kostela sv. Matěje v Praze.
Josef Pala
Zemřel Mons. Vladimír Poláček
Ve věku 83 let zemřel 2. května 2009 řeckokatolický kněz, Mons. doc. ThDr. Vladimír Poláček, titulární kanovník a čestný děkan Řeckokatolické bohoslovecké fakulty v Prešově.
Pocházel z Plzně. Na kněze řeckokatolické církve byl vysvěcen 11. 5. 1969 v katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově světícím biskupem ThDr. Vasilem Hopkem. V důsledku
politických poměrů nemohl působit členům řeckokatolické církve na Moravě, jak bylo
původně zamýšleno. Proto využil možnosti biritualismu a působil v řadě farností latinského obřadu v Čechách a na Moravě, zvláště v olomoucké arcidiecézi (Razová, Horní
Benešov, Rychaltice, Čížkov u Slavic, Cetechovice, Bystřice pod Hostýnem, Čeladná,
Ostrava-Hošťálkovice, Borová, Domaslavice). Zásahem Pravoslavné církve a sekretariátu Ministerstva kultury pro věci církevní nemohl působit nikde v blízkosti pravoslavných farností a navíc dostal zákaz konat v jakékoli formě řeckokatolické bohoslužby.
K velmi důležitému úseku jeho kněžské služby patří obnova Řeckokatolické bohoslovecké fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Prešově, kde působil jako děkan a zároveň
jako vedoucí Katedry církevního práva v letech 1990 až 1995. Od 10. října 1995 působil
jako farář v Domaslavicích v okrese Frýdek-Místek. Zároveň do roku 2000 přednášel
morální teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V říjnu 1998 byl jmenován titulárním kanovníkem prešovské eparchie. Byl také
soudcem Interdiecézního soudu v Olomouci.
Josef Pala
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Druhá pouť ze Svatého Hostýna
na Velehrad
po nové stezce
Pořádají ji společně Matice svatohostýnská a Matice Velehradská spolu
s dalším partnerem, kterým je cestovní
kancelář Miklas-tour, ve dnech 2. až 4.
července 2009. Mediálními partnery
jsou Katolický týdeník a Radio Proglas.
Duchovní program: denně mše svatá,
u každého zastavení poutní cesty Boží
slovo a píseň.
Téma soukromé modlitby růžence po
cestě: radostný za naši vlast, růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě,
bolestný za své rodiny a farnosti a slavný
za celou církev. Poutníci se budou modlit
na úmysly, které jim svěříte přes Radio
Proglas a Televizi NOE.
Trasa pouti
Čtvrtek 2. 7. – Svatý Hostýn – bazilika:
8.30 mše svatá, 9.30 odchod, Lukoveček: 12.00 Anděl Páně, Fryšták – hřbitov:
asi ve 13.30 modlitba u hrobu P. Ignáce
Stuchlého, fara: do 15.00 – občerstvení
a odpočinek, Zlín, Jižní Svahy: asi 17.00 –
zastávka v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, ubytování ve školní tělocvičně, 20.00 beseda s Dr. Tronečkem o jeho
cestách a o sázení aleje kolem poutní
stezky, ve Štípě v poutním kostele v 21.00
malý koncert, možnost přespání v klášteře u sester, 18.30 možnost mše svaté ve
starém farním kostele ve Štípě
Pátek 3. 7. – Zlín: 9.00 odchod, spojení
s poutníky ze Štípy, kde je v 6.00 mše svatá a po ní požehnání na cestu,
Oldřichovice: 13.00 Anděl Páně a hodina
oddech, Napajedla – hřbitov: 16.00 sraz
u hrobu Aničky Zelíkové, kostel, ubytování asi ve školní tělocvičně, mše svatá
s farností v 18.00, pak možnost adorace,
ve 20.00 beseda a promítání o pouti do
Compostelly s připomínkou 1. výročí +
poutníka Stanislava Budaře
Sobota 4. 7. – Napajedla: odchod 7.30,
Spytihněv: 8.30 spojení s poutníky z Novojičínska, Huštěnovice: krátký odpočinek, Jalubí: v kostele 13.00 Anděl Páně
a občerstvení od Katolického týdeníku,
Velehrad: příchod po 15. hodině, mše
sv. v 15.30, pak předávání poutnických
diplomů, možnost účasti na Večeru dobré vůle, na půlnoční bohoslužbě nebo na
celonoční adoraci u hrobu A. C. Stojana
v Královské kapli.
Ubytování: ve školách, karimatky a spacáky vlastní, poveze nám je doprovodné
vozidlo, stravování: jednou denně teplé
jídlo pro všechny, ostatní ze svých zásob
Přihlášky přijímá: Matice svatohostýnská (573 381 693), Matice Velehradská
(572 420 144), CK Miklas-tour
(582 336 490)
P. Jan Peňáz

8

OLDIN
6 / 2009

Naši novokněží

Olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner udělí
v sobotu 27. června
v 9.30 hod. v katedrále
sv. Václava v Olomouci
kněžské svěcení sedmi
jáhnům, absolventům
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
K fotografiím letošních
novokněží přikládáme
zároveň termíny jejich
primicí v místě
jejich bydliště (farnosti).

Mgr. František Dostál
nar. 13. 6. 1982 Prostějov
primice:
sobota 11. července, 10 hod. Tištín

Mgr. Mariusz Karkoszka

Mgr. Radim Kuchař

nar. 1. 9. 1978 Jablonka (Polsko)
primice:
neděle 28. června, 15 hod. – Lipnica Wielka (Polsko)

nar. 16. 3. 1983 Uherské Hradiště
primice:
sobota 4. července, 10 hod. – Ořechov

Naši novokněží
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Václav Fojtík

Mgr. Miroslav Jáně

nar. 20. 3. 1982 Valašské Meziříčí
primice:
neděle 28. června, 15 hod. – Valašské Meziříčí

nar. 28. 5. 1973 Zábřeh
primice:
neděle 28. června, 15 hod. – Postřelmov

Mgr. Bohumíl Svítok

Ing. Mgr. Pavel Šupol

nar. 24. 12. 1977 Bojnice (Slovensko)
primice:
neděle 5. července, 16 hod. – Prievidza (Slovensko)

nar. 17. 7. 1977 Ilava (Slovensko)
primice:
pondělí 6. července, 10 hod. – Valašské Klobouky
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Ocenění zasloužilých farníků

U příležitosti arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi udělil arcibiskup Jan Graubner 9. května v katedrále sv. Václava v Olomouci ocenění 105 zasloužilým farníkům z naší arcidiecéze. Osobně jim předal Děkovné uznání a knihu Katedrála.
Zasloužilí farníci, navržení duchovními správci farností, kde působí, a na mnohých případech i pastorační radou farnosti, byli oceněni za aktivní a nezištnou pomoc ve farnostech (dlouholetá služba kostelníka a varhaníka, vedení schóly a sboru, služba farní hospodyně, pomoc při úklidu kostela a květinové výzdobě, pomoc při opravách kostela, služba v oblasti katolického tisku, katecheze a práce
s dětmi ve farnosti, příprava snoubenců, aktivní účast v pastoračních či ekonomických radách farností).
Ocenění byla předána:
Manželům Aleně a Karlovi Hrubým z farnosti Moravičany
Manželům Pavle a Janovi Adamcovým z farnosti Moravičany
Manželům Terezii a Petrovi Holišovým z farnosti Loštice
Manželům Vlastě a Boleslavovi Ryšavým z farnosti Loštice
Manželům Stanislavě a Lubomírovi Náglovým z farnosti
Ohorzim
Manželům Anně a Rostislavovi Loníčkovým z farnosti
Brodek u Prostějova
Manželům Amálii a Svatoplukovi Bečičkovým z farnosti
Vsetín
Paní Boženě Adamcové z farnosti Vsetín
Panu Štěpánu Pohankovi z farnosti Žeravice
Panu Janu Píšťkovi z farnosti Žeravice
Paní Emilii Kašparové z farnosti Olomouc – u svatého Václava
Paní Jiřině Chvatíkové z farnosti Olomouc – u svatého Václava
Paní Anně Pacákové z farnosti Drahotuše
Panu Antonínu Richterovi z farnosti Drahotuše
Paní Marii Machačové z farnosti Loučka u Lipníku
nad Bečvou
Paní Marii Spáčilové z farnosti Loučka u Lipníku nad Bečvou
Panu Karlu Vykydalovi z farnosti Šternberk
Panu Květoslavu Vaňkovi z farnosti Náměšť na Hané
Panu Josefu Liškovi z farnosti Suchdol u Prostějova – Jednov
Panu Jindřichu Mazáčovi z farnosti Suchdol u Prostějova
– Jednov
Panu Jiřímu Koutnému z farnosti Suchdol u Prostějova
– Jednov
Paní Anně Klementové z farnosti Brodek u Konice
Paní Emilii Zelinkové z farnosti Kyjov
Panu Vladimíru Výletovi z farnosti Kyjov
Paní Marii Strašilové z farnosti Kyjov
Panu Josefu Paškovi z farnosti Kunovice
Panu Vladimíru Procházkovi z farnosti Velká Bystřice
Paní Olze Pečínkové z farnosti Velká Bystřice
Panu Oldřichu Bohačíkovi z farnosti Hlubočky
Paní Miriam Svobodové z farnosti Prostějov – u sv. Petra a
Pavla
Paní Marii Krskové z farnosti Prostějov – u sv. Petra a Pavla
Panu Pavlu Dvořákovi z farnosti Prostějov – u sv. Petra a Pavla
Paní Marii Hejduškové z farnosti Prostějov – u sv. Petra
a Pavla
Paní Růženě Ondryskové z farnosti Olšany u Prostějova
Paní Emilii Přikrylové z farnosti Kostelec na Hané
Paní Elišce Bubeníkové z farnosti Kostelec na Hané
Paní Františce Poláchové z farnosti Želeč u Prostějova
Panu Karlu Mohelníkovi z farnosti Valašské Meziříčí
Paní Emilii Klimešové z farnosti Boršov u Moravské Třebové
Panu Edgaru Markusovi z farnosti Staré Město u Moravské
Třebové
Paní Marii Šefránkové z farnosti Uherský Brod
Panu Františku Manovi z farnosti Prakšice
Panu Františku Vlkovi z farnosti Prakšice
Panu Josefu Konečnému z farnosti Hněvotín
Panu Josefu Purkertovi z farnosti Štíty
Paní Vlastě Valentové z farnosti Štíty

Paní Aleně Zemanové z farnosti Štíty
Paní Marii Šanovcové z farnosti Horné Studénky
Paní Vlastě Jurečkové z farnosti Cotkytle
Panu Ladislavu Kuncovi z farnosti Olomouc – u Panny Marie
Sněžné
Panu Václavu Bradáčovi z farnosti Šumice
Paní Marii Studénkové z farnosti Vnorovy
Paní Marii Studničkové z farnosti Vnorovy
Panu Josefu Břečkovi z farnosti Vnorovy
Panu Josefu Čevelovi z farnosti Babice u Uherského Hradiště
Panu Josefu Omelkovi z farnosti Babice u Uherského Hradiště
Paní Martě Černuškové z farnosti Babice u Uherského
Hradiště
Paní Anně Jabůrkové z farnosti Jankovice
Paní Martě Číhalové z farnosti Huštěnovice
Paní Vlastě Opravilové z farnosti Huštěnovice
Paní Heleně Dosedělové z farnosti Konice
Panu Jaroslavu Procházkovi z farnosti Konice
Paní Martě Čechové z farnosti Nezdenice
Paní Zdeňce Šopíkové z farnosti Bojkovice
Paní Marii Galatíkové z farnosti Otrokovice
Paní Marii Malenovské z farnosti Otrokovice
Panu Zdeňku Janečkovi z farnosti Otrokovice
Panu Aloisi Orlitovi z farnosti Otrokovice
Paní Marii Továrkové z farnosti Těšetice
Paní Ludmile Koutné z farnosti Těšetice
Panu Františku Jankůjovi z farnosti Slatinice
Paní Marii Tiché z farnosti Drahanovice
Pani Marii Dostálové z farnosti Drahanovice
Paní Věře Školařové z farnosti Vyškov – Dědice
Paní Jarmile Mokré z farnosti Vyškov – Dědice
Paní Anně Kosmákové z farnosti Vyškov
Paní Jiřině Alánové z farnosti Vyškov
Paní Jarmile Lenzové z farnosti Strážnice - u svatého Martina
Paní Anně Budinské z farnosti Strážnice u Panny Marie
Paní Anně Obrtlíkové z farnosti Strážnice u Panny Marie
Panu Ladislavu Sovičovi z farnosti Strážnice u Panny Marie
Paní Marii Kyšové z farnosti Strážnice u Panny Marie
Panu Tomáši Stránskému z farnosti Radějov
Panu Stanislavu Javorovi z farnosti Radějov
Paní Miroslavě Ševečkové z farnosti Radějov
Paní Aleně Lakosilové z farnosti Radějov
Sestře Siardě Ludmile Trochtové z Centra pro katechezi
Olomouc
Paní Marii Hýblové z farnosti Svébohov
Paní Pavle Žáčkové z farnosti Zábřeh
Paní Marii Burgetové z farnosti Vizovice
Panu Stanislavu Oškerovi z farnosti Vizovice
Panu Karlu Pekárkovi z farnosti Vizovice
Panu Antonínu Strakovi z farnosti Vizovie
Panu Josefu Zádrapovi z farnosti Bratřejov
Panu Františku Chromčákovi z farnosti Bratřejov
Panu Antonínu Tomšů z farnosti Bratřejov
Paní Heleně Jochové z farnosti Bratřejov
Paní Marii Drgové z farnosti Jasenná

Kněžský seminář
Pouť bohoslovců za duchovní
povolání na Svatý Hostýn
Týden po návštěvě pražských bohoslovců
– v pátek 1. května – nás čekala zase další
cesta - pouť na Svatý Hostýn. Letošní bohoslovecká pouť byla druhá, jedná se tedy
o velmi mladou tradici.
Většina bohoslovců vyjela ráno vlakem
z Olomouce a pak šli z Bystřice pod Hostýnem pěšky na kopec. Po cestě zpívali
písně, modlili se růženec a litanie. Našlo
se ovšem pár výjimek – pět spolubratrů

jelo na kole z Olomouce (asi 50 km) a deset nás vyšlo pěšky. Protože ve čtvrtek
před poutí jsme měli všichni odpolední
vyučování, rozhodli jsme se jít na noční
pouť. Vyšli jsme tedy ve 23 hodin a šlapali jsme… Po cestě jsme udělali tři krátké
přestávky, občerstvili jsme se a šli dál.
Do cíle jsme dorazili kolem 10. hodiny
dopoledne, tedy po jedenácti hodinách
chůze po asfaltu.

Mše svatá v bazilice začala před polednem, po ní následoval oběd a pak adorace
se svátostným požehnáním a křížová cesta. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu do
Bystřice pod Hostýnem a vlakem do Olomouce.
Stanislav Trčka
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Návštěva z pražského semináře
O posledním dubnovém víkendu se počet obyvatel našeho olomouckého semináře zvýšil zhruba o dvacet osob – přijeli totiž na návštěvu bohoslovci z pražského semináře i se
svými představenými, otcem rektorem a otcem spirituálem. Takovéto vzájemné návštěvy děláváme každým rokem: jeden rok jedeme my do Prahy, další rok se vydají Pražáci
k nám.
Uvítali jsme je v pátek v jídelně u večeře. Před sebou
jsme měli celý víkend, který
jsme trávili především po
ročnících, jak jsme spolu
studovali v Teologickém
konviktu. Páteční večer jsme
společně poseděli na našich
ročníkových místnostech.
V sobotu jsme měli několik
možností, jak ji prožít. Byla
zde nabídka fotbalového
turnaje (dvě družstva olomouckého semináře, jedno
z pražského, jedno z Teologického konviktu), navštívit
Arcidiecézní muzeum, jít na věž katedrály nebo někam jinam. Náš ročník (to je třetí) si
odpoledne vyšel na procházku za město. Večer byl volný program až do jedenácti hodin,
tak jsme poseděli ve městě a popovídali jsme si.
V neděli po mši svaté a po obědě jsme se spolu rozloučili a řekli jsme si „na shledanou za
rok“, tentokrát v Praze!		
Stanislav Trčka

Přečetli jsme za vás
O moravských a slezských poutních místech
Také letošní léto – období dovolených a prázdnin – povzbudí mnohé k cestám na
poutní místa. Cenné jsou informace v drobných publikacích vydávaných správami
jednotlivých poutních míst. Dokonalý přehled poutních míst Moravy a Slezska podává „encyklopedie“ zpracovaná brněnským autorem Františkem Odehnalem, který
ji připravil pro třetí, značně rozšířené vydání.
Do prvních dvou vydání (vyšla 1995 a 2004) zařadil „živá“ místa a ta, kde se koná alespoň jednou za
rok poutní mše svatá. V nejnovějším vydání o rozsahu 466 stran jsou uvedena také místa se zaniklou poutní tradicí; v rejstříku je jich uvedeno 67.
Autor nyní popisuje, mimo oněch zaniklých, 191
moravských a slezských poutních míst, k nimž se
věřící rádi vracejí. V olomoucké arcidiecézi je jich
63, v brněnské diecézi 86 a v ostravsko-opavské
diecézi 42. Čtenář získává informaci nejen o historii a patronce či patronu poutního místa, ale
také o dnech hlavních poutí, o cestovní orientaci,
o adrese duchovní správy, popřípadě i o stravování a ubytování v místě. Velkou předností tohoto
vydání je přebohatá ilustrační část, čítající 465 záběrů chrámových exteriérů, interiérů, milostných
soch a obrazů, včetně pouťových obrázků.
O poutních tradicích v moravských a slezských
krajích píše v úvodu velmi kvalitně Jiří Mihula
z brněnské Masarykovy univerzity. Z doplňků textů třeba hodnotit čtyři cizojazyčné resumé, slovníček výrazů, rejstřík světců a základní
údaje o evropských poutních místech. O kvalitu polygrafickou se zasloužil vydavatel Jiří
Brauner – Kartuziánské nakladatelství a tiskárna Graspo, a.s., Zlín. Arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner přeje poutníkům v úvodu, aby „u cíle putování
prožili poutnické osvobození od světa a starostí, ztišení a ponoření se do vlastního nitra
a především osobní setkání s Bohem.“		
Bohuslav Smejkal
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Konec školního roku
– informace
Blíží se konec školního roku a v souvislosti s tím máme pro kněze a katechety
několik důležitých informací, které s tímto obdobím souvisejí. První věcí jsou přihlášky do náboženství. Bylo by dobré, pokud byste ve farnostech vybrali přihlášky
do náboženství od rodičů ještě teď během
měsíce června. Můžete tak ještě před koncem školního sdělit řediteli školy, kolik
hodin náboženství se bude v příštím roce
vyučovat atd. Výhodou tohoto včasného
přihlášení dětí je to, že ředitel zařadí náboženství do nových rozvrhů, které tvoří
už před začátkem nového školního roku
a také děti už dopředu budou s náboženstvím počítat a nezaplní si tento volný čas
různými kroužky, které se jim budou hned
na začátku školního roku nabízet.
Prosíme také všechny kněze, aby vyplněné žádosti o vystavení kanonických misí
na příští školní rok začali k nám na centrum posílat co nejdříve – můžete už teď
od června. Vyhnete se tak zbytečně dlouhému čekání na novou misi a usnadníte
nám administrativní práci. Před začátkem školního roku býváme totiž na centru zavaleni spoustou žádostí, které pak
není tak jednoduché rychle a včas vyřídit.
Aktuální formulář žádosti dostali kněží na
faru e-mailem mezi ostatními elektronickými formuláři z arcibiskupství, nebo si
jej lze také stáhnout z naši webových stránek: www.ado.cz/katechete/dokumenty/
kanonickemise/Zadost-kan_mise_2008.zip
Opět vám také nabízíme vysvědčení do
náboženství. Vysvědčení, které vydalo
naše centrum, nabízíme v elektronické
podobě a najdete jej na našich webových
stránkách v rubrice Materiály ke stažení
– Formuláře, tiskopisy a další podklady
(tato vysvědčení v tištěné podobě jsou
už rozebrána). Tištěná vysvědčení do náboženství nabízí Katechetické a pedagogické centrum v Ostravě. Ukázky těchto
vysvědčení najdete na jejich webových
stránkách: http://kpc-ostrava.archa.info/
vysvedceni.html, jinak si tato vysvědčení
můžete zakoupit v prodejně Matice cyrilometodějské v Olomouci.
Vít Němec
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

Centrum pro katechezi
Zábavné čtení pro děti
Karmelitánské nakladatelství vydalo šest tenkých
knížek pro děti s biblickou tematikou. Nalezneme
v nich známé příběhy Starého a Nového zákona.
Každá dvoustrana představuje jednu scénu z Bible.
Aby se děti aktivně a zároveň zábavným způsobem
seznamovaly s příběhem, mají možnost jednotlivé scény doplnit samolepícími obrázky, které jsou
součástí knihy. V příběhu
o pádu Jericha
se například
lepí čtyři samolepky s troubícími kněžími, u stvoření světa samolepky Adam
a Eva a zvířata jako tygr, medvěd, liška, v Betlémě
pastýři, volek, slepice, ovečky. Samolepky můžete
nalepit také na tvrdší fólii, vzniknou tak samostatné obrázky, které se dají přiřazovat i k jiným příběhům. Kniha se dá využít jako vhodná pomůcka pro
práci s dětmi v rodině či v menší skupině při setkávání maminek s dětmi, při minikatechezích během
bohoslužby slova. Krátký, srozumitelný a poutavý
text je doplněn barevnými ilustracemi. Vhodný
věk malých čtenářů je mezi 2. až 8. rokem. Jednotlivé knihy si můžete objednat na:
www.ikarmel.cz, cena je 89 Kč. 		
Anna Skočovská
          Poděkování
Milí kněží, katechetky, katecheti a všichni ostatní,
kteří se věnujete katechezi, rádi bychom vám vyjádřili
upřímný dík za všechnu vaši katechetickou službu, které jste se v letošním školním roce věnovali. Víme, že tato
činnost bývá často nemálo náročná a vyžaduje velkou
vytrvalost a nasazení. Věříme ale, že pokud se snažíme
o opravdový život z víry a vztah s naším Pánem, on nám
vždycky dá potřebnou sílu k tomu, aby se i skrze nás
mohla šířit radostná zvěst mezi lidmi. Ať jsou vám povzbuzením i tato slova apoštola Pavla: Nakonec, bratří:
žijte v radosti, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh,
dárce lásky a pokoje, bude s vámi (2 Kor 13,11).
Prázdninové duchovní cvičení pro katechety a animátory farních
společenství
Připomínáme všem katechetům a animátorům farních společenství možnost přihlásit
se na duchovní cvičení na Velehradě, které povede P. František Petrík. Duchovní cvičení proběhnou od 19. do 23. července v exercičním domě Stojanov. Začínáme v neděli
v 18 hod. společnou
večeří, závěr bude
ve čtvrtek ve 13 hod.
Přihlášky posílejte
písemně, telefonicky
nebo e-mailem přímo
do poutního domu
Stojanov, Salašská
62, 687 06 Velehrad,
tel.: 572 571 531,
e-mail:
velehrad@stojanov.cz

Hlasy a ohlasy
Pouť mládeže k Panně Marii Strážnické
V neděli 3. května se konala první pouť mládeže k Panně
Marii Strážnické. Do tohoto starobylého jihomoravského poutního města připutovalo z brněnské, olomoucké a z bratislavské diecéze 60 mladých katolíků, aby se
modlili za nová duchovní povolání, za správnou volbu
životního povolání a také za dar moudrosti a rozumu
před blížící se maturitou. Pouť připravili strážničtí piaristé společně se skupinou svých mladých farníků.
Na programu pouti byla slavnostní mše svatá, společná
adorace před Nejsvětější Svátostí, přednáška o volbě životního povolání a májová pobožnost. Letos nás doprovázel slovem a modlitbou klokotský oblat P. Jiří Můčka.
Chceme, jako komunita piaristů a strážnická farní rodina, aby tato pouť byla pravidelnou příležitostí pro mladé k modlitbě za kněze, za duchovní povolání a za správnou volbu životního povolání. Už dnes se na vás těšíme, příští
rok, na první květnovou neděli.
Zároveň vás zveme na další poutě k Panně Marii Strážnické. Letos při příležitosti svátku
Panny Marie Lurdské se konala první pouť nemocných s udělováním svátosti pomazání
nemocných. Ve dnech 15. a 16. srpna se bude konat hlavní strážnická pouť a na podzim plánujeme setkání učitelů a vychovatelů. O životě naší farnosti se víc dozvíte na:
www.straznice.farnost.cz		
P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP
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Pouť maminek 2009
Druhá květnová neděle patří všem maminkám a tak se i letos konala již tradiční pouť maminek v našem mariánském
chrámu. Tuto tradici zde založil P. František Hanáček před sedmi lety. A že to byla
myšlenka dobrá, o tom svědčí stále narůstající počet účastníků této pouti.
Slavná mše svatá, kterou sloužil českobudějovický světící biskup Pavel Posád a po
ní následující zábavné odpoledne přivedlo
do Dubu množství poutníků. Vystoupení
pro maminky v kostele, zábavné soutěže
a hry pro nejmenší účastníky pouti připravila dubská schóla pod vedením Lenky Poprachové. V rytmu twistu předvedly

Bi

své nové vystoupení maminky a děti z klubu Dubínek.
Povzbudivá slova a myšlenky otce biskupa si odnesli kromě nás, místních farníků,
také poutníci z Bystřice pod Hostýnem,
kteří přijeli dvěma autobusy, dále dvacetičlenná skupina cyklopoutníků z Přerova
a spousta dalších návštěvníků z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ačkoli májová
přeháňka na chvíli přerušila připravený

program, nikomu nesebrala dobrý pocit
z vydařené pouti. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno bohaté občerstvení, které
napekly domácí farnice, za což jim patří
vřelé díky. Stejně tak všem ostatním, kteří
se na organizaci poutě podíleli.
Mateřská láska je první láska, kterou poznává každý člověk.
Maminky, děkujeme vám!
Ing. Ivo Čečman
Dub nad Moravou
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3. pastýřský list k přípravě
návštěvy Svatého otce
Benedikta XVI.
Milovaní bratři a sestry,
při svátku svatých apoštolů Petra a Pavla
se celá církev obrací k Římu. V tento den
si vždy připomínáme svou jednotu a dva
pilíře stavby, která není stavěna z kamene, ale z živých lidí, kteří církev vytvářejí.
Tentokrát, kdy uzavíráme Rok sv. Pavla,
vystupuje před námi postava toho, kdo
dovedl oslovit mnohé národy, hájit a hlásat ryzí evangelijní zvěst. Právě tím je
i dnes naším velkým vzorem.
Nám v českých a moravských diecézích
tento svátek připomíná i blížící se návštěvu Svatého otce Benedikta XVI., Petrova
nástupce.
Jsme rádi, když se dozvídáme, jak vážně
a s radostí k této přípravě přistupujete.
Jistě vám to přináší mnoho cenných poznání. I nám, kteří se spolu s vámi vnitřně
připravujeme, se otvírají nové pohledy
a také jasněji vidíme, co bylo zastřeno
a bývá trochu přehlušeno chvatem současného dění. Napsali jsme vám již o víře
a dnes chceme promluvit o naději.
Sám svátek sv. Petra a Pavla hovoří o ní
jasně. Kolik protivenství, kolik vln pronásledování, kolik vnitřních nebezpečí již
církev přečkala. Kolik chyb a lidských nedokonalostí muselo být vyváženo Božím
milosrdenstvím. Kdyby se nenaplňovalo
slovo Kristovo Ty jsi Petr, skála a na té
skále založím svou církev, a pekelné brány ji nepřemohou (Mt 16,18), kdyby stále a beze změny neplatil jeho slib Já jsem
s vámi po všechny dny až do skonání světa
(Mt 28,20), nemohla by církev žít.
Víra, kterou vyznáváme, plodí naději,
v níž žijeme, a která se tolikrát naplnila,
a bude se naplňovat i nadále až k úplnému
dovršení.
Celý svět dnes volá po naději. Klademe
si otázku, proč tomu tak je. Každý člověk
přece v něco doufá. Proč tedy tolik zklamání a obav z budoucnosti? Odpověď je
zde jediná. V co doufají ti, kteří tak zoufale volají po naději? Lidé bez víry a úcty
k Bohu doufají ve své vlastní síly, nebo
v jiné, mocné lidi, a touží po majetku,
úspěchu, moci, požitcích. Tato iluze nevede k naplnění života, často rychle a uboze
mizí, protože neobsahuje trvalou hodnotu. Předmětem naší naděje je spása.
Doufáme v Boha a klademe ho na první
místo ve svém životě. Nežijeme mimo realitu a dovedeme se radovat z pozemského
dobra, ale řídíme se přitom Kristovou radou a výzvou Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní
vám bude přidáno (Mt 6,33). Nejsme sobci, kteří by chtěli cokoli uchvátit jen a jen
pro sebe. Proto se naše naděje naplňují,

Pastýřský list
a díváme se s odvahou i do obtížných úseků budoucnosti.
Naděje se, bratři a sestry, nejvýrazněji
projevuje na vztahu k budoucnosti a ten
se nejjasněji ukazuje na vztahu k dětem.
Současná společnost nemá dost naděje
a zdálo by se, že proto má málo dětí. Platí to však i obráceně, sobecká společnost
má málo dětí, a proto nemá naději a dokonce ztrácí i budoucnost. Ideologové
současného konzumního životního stylu
přinášejí spousty argumentů, proč a kdy
nemít děti. My křesťané, opření o víru,
máme naději, a proto budeme bez ohledu
na výtky, posměch a často i přímý nátlak
jednat jako rozumní lidé. Nebudeme se
stavět proti životu. Nejsme nezodpovědní a víme, že někdy zájem o život a jeho
ochrana žádají kázeň a zdrženlivost.
Nebudeme si to usnadňovat antikoncepcí,
která poškozuje zdraví ženy, ani potraty,
které jsou zabitím. Budeme si vážit rodičů
s více dětmi a pomáhat jim, aby nepocítili nouzi. Se stejným laskavým zájmem
se budeme obracet k potřebám těch, kdo

touží po dětech a nemohou je mít.
Děti přijmeme jako dar a úkol. Budeme se
jim obětavě věnovat a budeme je vychovávat k práci, střídmosti, vděčnosti a úctě.
Ukážeme jim, kde leží smysl života a pravé štěstí člověka. Ve svých rodinách budeme tvořit ostrůvky toho života, který by
všichni chtěli, ale mnozí ho nemají proto,
že pro něj nechtějí nic obětovat.
Povedeme své děti k pravdě a budeme
jim ukazovat, jak ji mají hájit. Bude to
nesnadné a možná i velmi těžké. Ale nebudeme-li mít pro budoucnost mravně
vyspělé lidi, bude společnost hynout.
Chceme si zachovat a společnosti vrátit
cosi zásadního: matky a otce, šťastné děti
a rodinný život.
Stojíme, bratři a sestry, na prahu doby dovolených a prázdnin. Využijme ji k tomu,
abychom si odpočinuli a hlavně se potěšili tím, že budeme zejména v našich rodinách mít více času pro sebe navzájem.
Je to příležitost být spolu.
K tomu všemu vám žehnáme.
Vaši biskupové Čech a Moravy

Centrum Laických aktivit
Komunita Blahoslavenství Dolany
Sobotní duchovní odpoledne – 13. června – „Pro Krista všechno pokládám za ztrátu“
(Flp 3,8) – Apoštol Pavel – bratr a učitel všech učedníků Krista, Pavlova víra, naděje
a láska je i naše
Program setkání: 14.30 – chvály, 15.00 – přednáška + svědectví, 16.30 – občerstvení
(každý je pozván přinést něco do společného občerstvení), 18.00 – modlitební večer,
společné agapé – 21.00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21.11)
O hledání povolání a svého místa v život – 18. 6. – 21. 6. – Duchovní cvičení pro mladé (od 19 do 35 let) hledající a uvažující nad svou životní cestou, součástí duchovních
cvičení jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery, biblické tance, s
da pobytu činí 1050 Kč, příspěvek za samotnou službu duchovních cvičení (přednášky,
animace…) necháváme na vašich finančních možnostech
Doprava: autobus č. 700 a 701 z Olomouce (směr: Pohořany, Lašťany)
Škola modlitby a chvály – 5. 6. – 8. 6. – „Pán přebývá ve chválách svého lidu“ – o chvále Boha skrze modlitbu i život, o křesťanské naději a radosti – vhodné zvláště pro členy
modlitebních společenství
Doporučená cena za jedno setkání je 900 Kč (pro nezaměstnané a studenty je možné
cenu domluvit)
Týden intenzivního formačního pobytu v Komunitě Blahoslavenství pro mladé lidi od
20 do 35 let – od 22. do 29. června
Každodenní program zahrnuje: společnou liturgii, čas pro čtení Božího slova, osobní
modlitbu (možnost eucharistické adorace), 2 x 90min. formace, 2 hod práce…
Obsah formace: formace v osobní a společné modlitbě (k životu v modlitebním společenství), biblická formace (úvod do Písma svatého + sdílení nad Božím slovem), teologická formace (základy víry), sebepoznání a sebepřijetí (základy křesťanské antropologie + biblické tance jako způsob modlitby svým tělem), služba a evangelizace
Rámec pobytu: v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce, účastníkům formace je umožněno prožít s Komunitou i mezi sebou navzájem intenzivní čas
společenství, Komunita Blahoslavenství sdružuje lidi všech životních stavů, kteří žijí
podle svých církevně schválených stanov v společném domě životem modlitby, práce
a apoštolátu
Přihlášky: poštou na adresu: Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24,
e-mail: dolanykom@meritnet.cz, tel.: 585 396 638

Centrum pro školy
Patnácté výročí působení církevních základních škol
ve Valašském Meziříčí a ve Zlíně
Dne 7. května slavily dvě církevní základní školy patnácté výročí své existence, proto se
naši biskupové v tento den rozjeli na dvě místa Moravy. Otec arcibiskup Jan Graubner
se účastnil oslav ve Valašském Meziříčí a otec biskup Josef Hrdlička navštívil oslavy ve
Zlíně.

Základní škola Salvátor ve Valašském Meziříčí

Oslavy patnáctého výročí působení základní školy Salvátor měly nabitý program, jehož
vrcholem byly slavnostní děkovná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner, a školní akademie, ve které děti pod vedením
svých učitelů po dvě hodiny bavily všechny přítomné svými vystoupeními.
Během mše svaté otec arcibiskup vzpomněl svou nedávnou návštěvu v Bangladéši,
kde měl možnost poznat
život tamních obyvatel. Připomněl, že není
vůbec samozřejmostí,
že naše děti mohou získávat své první vzdělání
v křesťanském prostředí. Poděkoval rodičům,
kteří se zasloužili o vznik
školy, a těm, kteří křesťanskou školu podporují
a svěřují jí své děti.
Po ukončení mše se
uskutečnilo setkání otce
arcibiskupa se členy
školské rady a řediteli
církevních škol. Setkání
pokračovalo slavnostním obědem, jehož netradiční chody připravili studenti potravinářského oboru ISŠ COP ve Valašském Meziříčí.
Po celý den probíhal na škole Den otevřených dveří, při němž si hosté mohli prohlédnout prostory školy a vystavené práce žáků.
Ředitel školy Ing. Hynek Mikušek: „Buďme Bohu vděčni za vše, co nám dal, za každý
rok, ve kterém mohla škola rozvíjet svou činnost, za jeho přízeň a požehnání, které nás
provázely po celých patnáct let. Pevně věřím, že své dílo neopustí a že bude dál žehnat
všem dětem, žákům a jejich rodičům, učitelům i zaměstnancům, kteří kdy na škole byli
i budou. To také všem ze srdce přeji.“
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Arcidiecézní setkání varhaníků
Každoroční setkání varhaníků, sbormistrů a vedoucích schól z naší arcidiecéze se
letos uskutečnilo 16. května v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Ke vzdělávání byl přizván Petr
Fiala, který je uznávaným sbormistrem
a dirigentem světové úrovně, je autorem
asi 180 skladeb, včetně duchovní hudby,
laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, pedagogem na brněnské
konzervatoři, lektorem dirigentských
kurzů, členem mezinárodních porot, zakladatelem, hudebním ředitelem a sbormistrem Českého filharmonického sboru
Brno.
Petr Fiala promluvil na téma Liturgická
hudba ve světové literatuře a její praktické využití během církevního roku. Ve  své
přednášce hovořil o způsobu vedení
sboru, správném výběru skladby nejen
vzhledem k liturgickým předpisům, ale
také možnostem sboru a uplatnění hudby
v rámci liturgického slavení, a své slovo
doprovázel hudebními ukázkami, které
natočil se svým filharmonickým sborem.
Ukázky volil tak, aby zachytil celý průřez
dějin církevní hudby. Obeznámenost posluchačů s tématem se projevila ve fundované diskuzi, kterou pořadatelé museli
s lítostí ukončit kvůli vrcholu programu
setkání, jímž byla mše svatá. Ta byla slavena v katedrále sv. Václava a byla v režii
účastníků setkání. Mši svatou sloužil otec
biskup Mons. Josef Hrdlička za účasti fr.
Česlava Plachého, OP, vyučujícího hu-

Církevní základní škola ve Zlíně

Ve Zlíně čekali na otce biskupa Josefa Hrdličku žáci před školou ve skupinkách podle
tříd. Každá třída měla před sebou logo z vršků od PET lahví. Otec biskup Josef pohovořil s každou třídou zvlášť, nejen o smyslu jejich loga, ale také o životě na jejich církevní
škole. U dveří školy čekaly dvě krojované děti, které mu nabídly chléb se solí. Po tomto
uvítání otec biskup musel předvést sportovní výkon a trefit floorbalovou branku.
Za doprovodu ředitele školy a zástupců
města si otec biskup prohlédl školu.
Oslava pokračovala mší svatou v blízkém kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů, kterou otec biskup celebroval
s kněžími obou zlínských farností. V kázání přirovnával 15 let školy k lidskému
životu v různých paralelách. Mši svatou
doprovázela schóla sestavená nejen ze
současných žáků školy, ale také z absolventů, a na výpomoc přišli i mládežníci
ze Zlína.
Při odpolední kávě a pohoštění otec biskup diskutoval se zástupci školského odboru Krajského úřadu Zlínského kraje.
Po této příjemné besedě se otec biskup
s hosty oslav rozloučil a oslava pokračovala akademií žáků školy.
Zdislava Vyvozilová

dební nauky. Zpíval sbor sestavený ze
současných účastníků kurzu pro varhaníky; ministrovali, četli čtení a přímluvy
a obětní dary přinesli varhaníci. V homilii
otec biskup Josef hovořil o sv. Janu Nepomuckém jako o světci, který znal cenu
slova a zacházel s ním jako se vzácným
darem. Mlčení a ticho znázorněné prstem
na ústech vyzdvihl jako nejlepší způsob
zacházení se slovem, a poukázal na to,
že se i v hudbě pomlka – chvilka ticha –
vkládá před důležité místo. To platí nejen
v hudbě, ale také v životě. V závěru homilie otec biskup poděkoval varhaníkům
za jejich obětavou a potřebnou službu ve
farnostech.
Zdislava Vyvozilová

Z diáře arcibiskupství
červen 2009
1. 6. pondělí
10.15 hod. • Svatý Hostýn – IX. pouť píšících křesťanů
• biskup Josef
4. 6. čtvrtek
8.30 hod. • Libavá – Stará Voda – mše svatá pro
XIV. setkání PTP a AČR • arcibiskup Jan
6. 6. sobota
9.00 hod. • Zborovice – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Nedašov – mše svatá ke 100. výročí posvěcení
základního kamene • Mons. Vojtěch Šíma
10.30 hod. • Trnava (Slovensko) – biskupská konsekrace
Mons.  Róberta Bezáka • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Kroměříž – Panna Maria – biřmování
• biskup Josef
16.00 hod. • Bzenec • pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kyjov) • arcibiskup Jan
7. 6. neděle
8.00 hod. • Luhačovice – mše svatá k pátému výročí
založení Charity Svaté Rodiny • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Zlín – sv. Filip a Jakub – biřmování
• arcibiskup Jan
10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá
pro členy Kruciáty • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory (sestry) • biskup Josef
11. 6. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – sv. Mořic – slavnost Těla a Krve
Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef
12. 6. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– Te Deum – Teologický konvikt • arcibiskup Jan
13. 6. sobota
9.30 hod. • Buchlovice – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Strážnice – Panna Maria – biřmování
• arcibiskup Jan
14.30 hod. • Radějov – biřmování • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Jaroměřice – Kalvárie – pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání (Svitavy) • biskup Josef
14. 6. neděle
10.00 hod. • Zdounky – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Blatnice – hlavní pouť na Svatém Antonínku
• biskup Josef

15. 6. pondělí
Praha – Dejvice – zasedání Stálé rady České biskupské
konference • arcibiskup Jan
16. 6. úterý
Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení
• arcibiskup Jan a biskup Josef
20. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení
• biskup Josef
10.00 hod. • Klášterec – mše svatá a žehnání kopie
Klášterecké madony • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Suchdol – Jednov – pouť za obnovu rodin a
kněžská povolání (Konice) • biskup Josef
21. 6. neděle
8.30 hod. • Kuželov – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Velká nad Veličkou – biřmování
• arcibiskup Jan
10.30 hod. • Bílovice – biřmování • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář)
• biskup Josef
24. 6. středa
17.00 hod. • Úsobrno – mše svatá a žehnání knihy
o  Úsobrnu • biskup Josef
27. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Moravská Třebová – biřmování
• biskup Josef
16.00 hod. • Štípa – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Vizovice) • arcibiskup Jan
28. 6. neděle
10.00 hod. • Heroltice – Štíty – mše svatá a setkání
občanů Čech a Moravy • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Lhota u Malenovic – biřmování
• biskup Josef
29. 6. pondělí
19.00 hod. • Těšetice – žehnání opravených varhan
a zakončení Roku sv. Pavla • biskup Josef
30. 6. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Výročí posvěcení
katedrály • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 21. 5. 2009
Změna programu vyhrazena
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
Pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

Placeno převodem 706 037

