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Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. až 28. 9. 2009
Sobota 26. 9. 2009
PRAHA
11.30 Uvítací ceremoniál na Ruzyňském letišti
v Praze; promluva Svatého otce
12.30 Návštěva kostela Panny Marie Vítězné
(Pražské Jezulátko); pozdrav Svatého otce
16.30 Zdvořilostní návštěva u prezidenta republiky
na Pražském hradě
17.00 Setkání s představiteli politického a společenského života a s diplomatickým sborem
ve Španělském sále Pražského hradu;
promluva Svatého otce
18.00 Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha;
promluva Svatého otce
Neděle 27. 9. 2009
BRNO
9.20 Přistání na letišti v Brně-Tuřanech
10.00 Mše svatá na letišti; homilie Svatého otce,
po mši svaté polední modlitba Anděl Páně;
promluva Svatého otce
12.45 Odlet zpět do Prahy

PRAHA
17.15 Setkání s představiteli Ekumenické rady církví
v ČR v Arcibiskupském paláci;
promluva Svatého otce
18.00 Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském
sále Pražského hradu; promluva Svatého otce
Pondělí 28. 9. 2009
STARÁ BOLESLAV
8.50 Návštěva baziliky sv. Václava
9.45 Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti; homilie Svatého otce, po mši svaté:
Poselství Svatého otce mládeži
PRAHA
13.15 Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského
paláce
16.45 Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou
17.15 Závěrečný ceremoniál na Ruzyňském letišti;
promluva Svatého otce
17.45 Odlet do Říma
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Padesát let od smrti B. Vaška

Bedřich Vašek patří mezi ony postavy olomoucké arcidiecéze, na které by se nemělo zapomínat. Jeho význam je nadčasový, není to postava jenom pro pietní vzpomínku, ale stále nabádá, pobízí a varuje, jeho odkaz není mrtvý, jenom je nevyužitý.
Vašek byl u nás vůbec největším znalcem křesťanské sociologie, jak dnes říkáme sociálního učení církve. Byl to člověk obrovské duchovní síly, mimořádného rozhledu
a nenaslouchání jeho hlasu se církvi vždy vymstilo.
Pocházel z Valašska, z Hážovic ve farnosti
Rožnov pod Radhoštěm. Narodil se tam
10. února 1882. Po studiu teologie byl
vysvěcen 5. července 1906 na kněze. Byl
kooperátorem a administrátorem v Kunčicích u Oder, poté katechetou v Uherském Ostrohu a pak profesorem na gymnáziu v Opavě. V Uherském Ostrohu se

zasloužil o další studia pozdějšího Božího
služebníka Antonína Šuránka a také ho
inspiroval ke kněžství.
V roce 1922 se stal profesorem křesťanské sociologie na teologické fakultě v Olomouci a působil zde do roku 1950. Po
roce 1936 byl též profesorem bratislavské
teologické fakulty. Byl dobrý profesor, byť
jeho předmět neměl dostatečnou dotaci,
ale přesto zářil před bohoslovci erudicí
i dokonalým kněžským životem. Studium
sociálního učení církve bylo tehdy velmi
potřebné a víme, jak obrovský význam
měli pro církev jeho kolegové v oboru,
litevský arcibiskup blahoslavený Jurgis
Matulevičius nebo polský Primas tisíciletí Štefan Wyszyński, který ve své zemi
dokázal zachránit a rozvinout život církve v podmínkách socialismu právě díky
své znalosti sociálního učení. Dokázal to
i přes odpor Pia XII. a římské kurie, kteří
na rozdíl od Wyszyńského nerozuměli dějinnému vývoji a podnikali zásadně mylné
kroky. Bedřich Vašek hodně pracoval ve
veřejném životě, byť ne na politickém kolbišti, hodně publikoval, jeho stěžejní dílo
Rukojeť křesťanské sociologie vyšlo třikrát.
K možnosti ovlivňovat dění v církvi však
nebyl připuštěn.

Nezatrpkl, ale dál zářil jako ideální kněz.
Antonín Šuránek o něm později napsal:
Dr. Vašek byl činný mimo fakultu ve veřejném životě a všude byl vážen jako člověk
zásadní. Co slovo – to kvádr. A za každým
svým slovem stál. Pan kaplan od sv. Michala Kostruch kdysi řekl důležitá slova: „My
máme, vypoví-li nám objednaný kazatel,
vždycky útočiště v dr. Vaškovi. On každý
den rozjímá a dovede vždy rozdávat z bohatých zásob své duše.“ To je nádherné svědectví! A kostelník p. Kukla kdysi vyhrkl ve
svatém zanícení při kázání dr. Vaška: Takoví se mají stát biskupy! A to všechno bylo
mimo nás. Na fakultě byl tak omezen tento
velikán ducha dvěma hodinami, a ještě byl
rušen tím, že musel mluvit ve třech jazycích
… latinsky, česky a německy. A to člověka
jistě zdírá.
Dr. Vašek přímo zasáhl do života arcidiecéze v letech 1947 a 1948. Jako starý přítel ve dvou dopisech dal Josefu Matochovi
základní orientaci pro výkon služby arcibiskupa. Dne 16. srpna 1947 v souvislosti
s úvahami o možné Matochově kandidatuře na Metodějův stolec mu napsal: 1. Je
absolutně nutné, abys opustil svou izolovanost. V osamocenosti nekoriguje člověk
svých úsudků, protože si je neověřuje na
skutečnosti života. Nemá přehled o potřebách a především o nově se rodících potřebách v diecesi a o pořadí, v jakém je nutno
je uspokojovat vzhledem k jejich důležitosti. 2. Je vyloučeno, aby olomoucký arcibiskup sám dovedl vycítit všecky potřeby
diecese a jim odpomáhat. Proto musí mít
olomoucký arcibiskup kolem sebe skupinku
– sbor kněží z různých prostředí, kteří jsou
ve stálém styku s životem a kteří jsou dosti

upřímní, aby řekli pravdu. Isolovaný olomoucký arcibiskup – ztracený arcibiskup.
Tato skupina musí pracovat velmi pružně
a neformalisticky. Konsistoř je především
úřední mechanismus výkonný. Ideálem je,
aby vedle onoho generálního štábu (každá
velká operující jednotka musí mít štáb!)
a konsistoře byl uveden ještě v život Seelsorgeamt… Dojmy z modliteb v Pontifice
Rom. Při včerejším svěcení mne utvrdily
v předsevzetí, abych Ti řekl, co by snad nikdo se Ti neodvážil říci.
Už nově jmenovanému arcibiskupovi pak
31. března 1948 napsal Vašek druhý dopis.
I. Za nejdůležitější pokládám, abyste si
již nyní v duchu sestavil rádce pro všechny
základní obory správy a pastorace arcidiecése, abyste mohl obsáhnout a ovládnout
(s jejich pomocí) všecky důležité obory církevní práce. Zvláště běží o klíčové funkce.
II. Nutno získat a stále posilovat důvěru
kléru… Prosím Vaši Excelenci za prominutí, že toto píši. Ale znáte mne, nepotřebuji
ujišťovat, že to píši z lásky k diecési.
Arcibiskup Matocha v něčem Vaškových
rad poslechl, utvořil především pomocný
orgán pro všeobecnou farní pastoraci,
v něčem ne, a pak na to doplatil. Arcibiskup sám dost pozdě pochopil, koho mu
Bůh ve Vaškovi poslal a jak ho mohl využít pro budování Božího království. Vašek mohl jenom jako poklidný důchodce
sledovat důsledky katastrofální neobratnosti svého arcibiskupa a dalších biskupů, kteří, na rozdíl třeba právě od velkého
křesťanského sociologa Wyszyńského,
táhli církev do zbytečných bouří a ke dnu.
Vašek už byl mimo hru a ještě poctěn titulem apoštolského protonotáře vypomáhal ve farnosti sv. Michala v Olomouci.
Zemřel 14. srpna 1959 v předvečer slavnosti Nanebevzetí, aby jako kněz mariánský tuto slavnost už prožil v nebi.
P. Vladimír Teťhal

ACHO pomáhá postiženým povodněmi
Arcidiecézní charita Olomouc se zapojila do pomoci postiženým povodní okamžitě.
Začala koordinovat a zajišťovat dopravu základních potřeb pro postižené, ve spolupráci s pracovníky místních Charit, představiteli postižených obcí, IZS. Pomoc ve formě
vysoušečů, tlakových čističů, lopat, krumpáčů, koleček, kbelíků pracovních rukavic,
desinfekčních prostředků, saponátů poskytla potřebným lidem v Zubří, Zašové, Hustopečích nad Bečvou, Černotíně, Bělotíně, Polomu, Hranicích, Odrách a Hodslavicích.
Arcidiecézní charita Olomouc materiál odesílá i do oblasti Jesenicka, které koordinuje
na základě dohody s Diecézní charitou ostravsko-opavskou. Do oblasti také vyslala 5
týmů složených z charitních pracovníků, ve spolupráci s Charitou Olomouc, Oblastní
charitou Kroměříž a Oblastní charitou Uherské Hradiště. Tyto týmy provádějí sociální
šetření v 11 obcích, na základě potřebnosti budou působit i v dalších lokalitách. Na základě získaných údajů bude potřebným poskytnuta následná cílená pomoc.
Arcidiecézní charita Olomouc dává možnost osobně přispět na pomoc postiženým
povodněmi ve svém sídle i v kterékoli Charitě olomoucké diecéze. Přispět je možné
také přímo na účet 22770022/0800, variabilní symbol 906.
(acho)

List z kalendáře
ČERVENEC – SRPEN 2009
1. červenec – Světový den architektury
1. 7. 1914 se narodil ve Strání Mons. doc. Mag. Josef Olejník, papežský prelát, autor
liturgických zpěvů žijící v Olomouci (95. narozeniny), který zároveň 5. července
oslavuje 71 let kněžství
2. 7. 1959 zemřel Josef Vajs, katolický kněz, český filolog, slavista, spisovatel (50 let)
9. 7. 1609 císař Rudolf II. vydal Majestát, jímž zaručoval náboženskou svobodu v zemi na základě České konfese z roku
1575 všem obyvatelům, včetně poddaných (400 let)
19. 7. 1919 se narodil v Kladkách P. Tomáš Libor Pinkava,
OFMCap., žijící jako důchodce v kapucínském klášteře
v Olomouci (90. narozeniny)
19. 7. 1924 se narodila služebnice Boží Anička Zelíková (85 let)
24. 7. 1919 se narodil ve Zlechově P. Jan Mareček, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící jako důchodce v Boršicích u Buchlovic
(90. narozeniny)
26. 7. 1989 byli jmenováni čtyři noví českoslovenští biskupové:
Ján Sokol, Josef Koukl, František Tondra, František
Vaňák (20 let)
4. 8. 1859 zemřel sv. Jan Maria Vianney, francouzský kněz,
patron farářů – papež Benedikt XVI. při této příležitosti
vyhlásil Rok kněží (150 let)
14. 8. 1959 zemřel v Olomouci Bedřich Vašek, katolický kněz, křesťanský sociolog
(50 let)
28. 8. 1959 zemřel Bohuslav Martinů, český hudební skladatel (50 let)                    (jpa)
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ČERVENEC 2009
Úmysl všeobecný
Aby křesťané na Středním východě mohli žít svou
víru v plné svobodě a aby byli nástrojem pokoje a
smíření.
Úmysl misijní
Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi
světa byla církev semenem a jádrem smíření a
sjednocení lidstva v jednu Boží rodinu.
Úmysl národní
Aby setkání charismatické konference otevřelo dveře mnoha srdcí pro mocné působení
Ducha Svatého.
SRPEN 2009
Úmysl všeobecný
Aby si veřejné mínění bylo více vědomo problému milionů vystěhovalců a uprchlíků a
aby nalezlo konkrétní řešení pro jejich často tragické situace.
Úmysl misijní
Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a náboženské svobody,
aby mohli žít a svobodně vyznávat svou víru.
Úmysl národní
Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě.

Omlouváme se našim čtenářům za opožděné dodání prázdninového OLDINu.
Až do 7. července jsme totiž museli čekat na závazné pokyny k blížící se návštěvě
papeže Benedikta XVI. v naší vlasti, které v dnešním čísle uveřejňujeme.
Děkujeme za pochopení.
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Papežská návštěva

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY MŠE
SVATÉ SE SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI.
V BRNĚ A POKYNY K VYPLNĚNÍ ZÁVAZNÉ
OBJEDNÁVKY
Kdy: Neděle 27. září 2009 v 10 hodin.
Kde: Mezinárodní letiště BRNO –Tuřany.
Místenky: Z důvodu klidného průběhu zaplňování sektorů
v prostoru mše svaté je třeba objednat místenky pro účastníky bohoslužby se Svatým otcem; pro některé skupiny věřících
(ministranti, mládež, rodiny s malými dětmi) budou vyhrazeny
samostatné sektory (sektory pro mládež budou v blízkosti přístupové cesty, aby bylo možno po skončení programu stihnout
přesun do Staré Boleslavi).
Jmenovky: Vybrané skupiny (kněží a jáhni, ministranti určení
jako asistence při podávání sv. přijímání, vozíčkáři a jejich doprovod) budou v tzv. červené VIP-zóně, do níž budou vpuštěni
pouze po předložení jmenovky a průchodem bezpečnostními
ochrannými rámy. Proto je třeba, aby každý uvedl jméno, příjmení a jednoznačnou identifikaci (datum a místo narození, číslo
OP).
Objednávka místenek a jmenovek:
Vyplněný formulář zašlete do 7. srpna 2009 na Arcibiskupství olomoucké poštou (adresa: P. Antonín Basler, Wurmova 9,
p.schr. 626/I, 771 01 Olomouc) nebo elektronicky (e-mail
kancler@arcibol.cz; v kopii koubam@arcibol.cz).
Závazná objednávka ve formátu xls je k dispozici na stránkách
www.biskupstvi.cz/papezvbrne.
Místenky, jmenovky a podrobné informace budou rozeslány
v prvé polovině září.
Koncelebrace kněží:   Kněží si ke koncelebraci vezmou s sebou
bílou albu (humerál, cingulum) a zelenou štolu.
Asistence při podávání sv. přijímání:  Pro podávání sv. přijímání
v Brně je třeba získat 500 kněží (jáhnů) a 500 asistentů, kteří budou vybaveni deštníky ve vatikánských barvách. Asistenty budou
starší ministranti (věk minimálně 16 let) v jednotném klasickém
černobílém oblečení (komže a rocheta).
Doprava:
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:  Pro autobusy s poutníky bude zajištěno parkování ve vzdálenosti 1,5 – 4 km od areálu letiště.
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA:  Organizátoři prosí, aby poutníci v maximální míře využili hromadných dopravních prostředků. Plán odstavných parkovišť pro osobní auta bude zveřejněn
po schválení dopravně inženýrského rozhodnutí. Počítá se však
s větší vzdáleností od místa konání bohoslužby. Z těchto parkovišť bude zajištěna kyvadlová doprava.
VLAKOVÁ DOPRAVA:   Budou posíleny běžné vlakové spoje,
navíc budou vypraveny zvláštní vlaky. Jízdní řád posílených i mimořádných spojů bude zveřejněn začátkem srpna na webových
stránkách www.navstevapapeze.cz a bude k dispozici ve farnostech u duchovních správců v podrobných informacích na začátku září. Nádraží Brno-Slatina a nádraží Šlapanice u Brna jsou
cca 2,5 km od místa konání bohoslužby.
KYVADLOVÁ DOPRAVA:  Bude zajištěna z odstavných parkovišť pro osobní automobily a z centra Brna.
Vzhledem k dopravním omezením a předpokládaným čekacím
dobám je nutné plánovat příjezd s dostatečným předstihem.
Přístup do sektorů:  Areál letiště, kde se bude bohoslužba konat,
bude v neděli 27. září otevřen od 4 hodin ráno; od 6:30 začne společný program. Vstup do červené VIP-zóny bude ukončen v 9:30
hodin – bez výjimek!
Místa k sezení:
Do sektorů (mimo červenou VIP-zónu) je možno vzít si s sebou
vlastní skládací židličky.
Velkoplošné obrazovky:  V areálu bude umístěno několik velkoplošných obrazovek.
Hygienické zázemí:
V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC.
Občerstvení:

Před vstupem do areálu budou umístěny prodejní stánky s občerstvením.
Zdravotní služba:
Ve všech sektorech areálu bude připravena zdravotní služba.
Podrobné informace včetně mapky s vyznačenými možnostmi
parkování a plánku prostoru konání mše svaté budou zaslány
spolu s místenkami a jmenovkami.
Prosíme, sledujte webové stránky:
www.navstevapapeze.cz
http://www.biskupstvi.cz/papezvbrne, kde jsou uveřejňovány aktuální informace.
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY MŠE
SVATÉ SE SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI.
VE STARÉ BOLESLAVI A POKYNY K VYPLNĚNÍ
ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY
Kdy: Pondělí 28. září 2009 v 9:45 hodin
Kde: Stará Boleslav - travnatá plocha v blízkosti Mělnické silnice
Místenky: Z důvodů klidného průběhu zaplňování sektorů
v prostoru mše svaté je třeba objednat místenky pro účastníky
bohoslužby se Svatým otcem, a také zvlášť místenky pro ministranty a mládež. Je možné přihlásit handicapované osoby a vozíčkáře s doprovodem, pro které je také připraven zvláštní sektor
s omezenou kapacitou.
Nahlášeným handicapovaným bude umožněn příjezd automobilem do blízkosti jejich sektoru a parkování na zvláštním parkovišti.
Vyplněný formulář zašlete do 7. srpna 2009 na Arcibiskupství olomoucké poštou (adresa: P. Antonín Basler, Wurmova 9,
p.schr. 626/I, 771 01 Olomouc) nebo elektronicky (e-mail
kancler@arcibol.cz; v kopii koubam@arcibol.cz).
Závazná objednávka ve formátu „.xls“ je k dispozici na stránkách www.navstevapapeze.cz.
Místenky a podrobné informace budou rozeslány v prvé polovině
září.
Koncelebrace kněží a asistence jáhnů: Je třeba se přihlásit ke
koncelebraci, asistenci a k pomoci s rozdílením eucharistie.
Kněží si ke koncelebraci vezmou humerál, bílá alba, cingulum
a červenou štolu, podobně také jáhni.
Mládež a ministranti: Mladší 15-ti let se mohou také hlásit; dbej-

Papežská návštěva
te, aby je doprovázela osoba starší 18-ti let, která za ně ponese
zodpovědnost. Někteří z ministrantů budou vybráni, aby doprovázeli kněze při podávání sv. přijímání.
Doprava:
VLAKOVÁ DOPRAVA: budou posíleny běžné vlakové spoje;
kromě pravidelných spojů budou vypraveny zvláštní vlaky. Jízdní
řád posílených a mimořádných spojů bude zveřejněn začátkem
srpna na webových stránkách www.navstevapapeze.cz  a bude
k dispozici ve farnostech u duchovních správců v podrobných
informacích na začátku září.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: pro autobusy s poutníky bude zajištěno parkování ve vzdálenosti cca 1 kilometr od areálu konání
mše svaté; podrobnosti k příjezdu budou zveřejněny začátkem
září (místo a způsob sjezdu z rychlostní komunikace R10).
KYVADLOVÁ DOPRAVA: Autobusy z Prahy (Černý Most, Letňany) do Staré Boleslavi budou jezdit v nejkratším možném intervalu. Jízdní řád bude zveřejněn s podrobnostmi týkajícími se
jízdného.
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA: Podle dopravního řešení bude
ve Stará Boleslav dnech 27.9. a 28.9. uzavřena pro provoz osobní
dopravy. Sjezd na odstavné parkoviště P1 z rychlostní komunikace R10 ve směru od Prahy bude až na EXIT 17. Na odstavné
parkoviště P2 bude příjezd od Mělníka po silnici č. 331. Parkování v Brandýse nad Labem nedoporučujeme vzhledem k větší
vzdálenosti od areálu bohoslužby. Podrobnosti budou zveřejněny v září.
Se zřetelem k dopravním omezením a předpokládaným čekacím
dobám při parkování je potřeba plánovat příjezd s dostatečným
předstihem.
PĚŠÍ DOPRAVA: Vzhledem k opravě mostů ve městě je omeze-
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ný pěší přístup od Brandýsa nad Labem; automobilová doprava
v tomto směru je zcela vyloučena, pro pěší bude fungovat stávající lávka.
Přístup do sektorů: Areál konání bohoslužby bude otevřen
v pondělí 28. září od 4:00 hodin. Od 6:00 hodin začne společný
program. Sektory budou označeny souřadnicovým systémem,
toto označení bude na jednotlivých místenkách.
Poutníci by měli být v sektorech nejpozději v 9:00 hodin.
Dobrá viditelnost bude zajištěna velkoplošnými obrazovkami.
Místa k sezení: V sektorech je možné využít vlastní skládací židličky.
Hygienické zázemí: V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC.
Občerstvení: Před vstupem do areálu a ve městě Stará Boleslav
budou umístěny prodejní stánky s občerstvením.
Zdravotní služba: Na označených místech v areálu konání mše
svaté bude k dispozici zdravotní služba se zajištěnou dostupností
do všech sektorů; v každém sektoru bude k dispozici dvojčlenná
zdravotní hlídka.
Upozornění: Během bohoslužby je pro uchování soustředění
a důstojnosti třeba zachovávat klid.
Podrobné informace včetně mapky s vyznačenými možnostmi
parkování a plánku prostoru konání mše svaté budou zaslány
spolu s místenkami.
Prosíme, sledujte webové stránky:
www.navstevapapeze.cz, kde jsou uveřejňovány aktuální informace.

centrum pro rodinný život
Od září 2009 nabízíme
rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutická poradna
(MUDr. Jitka Krausová)
Problémy víry, psychické problémy otázky osobnostního růstu
Poradenská služba probíhá v dopoledních
i odpoledních hodinách, po předběžném
telefonickém přihlášení.
Manželská a rodinná poradna
(Mgr. Vít Hušek, Th.D.)
Problémy osobní, partnerské, manželské,
rodinné a v mezilidských vztazích
Poradenská služba bude každý čtvrtek
v měsíci v odpoledních hodinách, po
předběžném telefonickém přihlášení.
Poradenství v obtížných životních situcích (Bc. Marcela Řezníčková)
Problémy v náročných životních situacích
jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání
současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.
Adresa poradny: Budova kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
Termín návštěvy v kterékoliv poradně je
nutné předem telefonicky dojednat na
telefonu našeho centra. Bližší informace
o poradně a termínech získáte na naší adrese.

Vyšlo nové číslo časopisu Rodinný život
Centrum pro rodinný život nabízí pro prázdninové období nové číslo časopisu Rodinný život. Tématem tohoto čísla je Plodnost v manželství. Lze si v něm přečíst rozhovory
manželů, kteří se zabývají předáváním zkušeností plánovaného rodičovství, nebo manželů, které jejich životní situace přivedla k adopci dětí, či manželů, kteří svou vitalitu
věnují mimo jiné i práci pro jiné manželské páry.
Téma plodnosti je v tomto čísle rozebráno do větší šíře a ukazuje na plodnost v našich
životech kterou přináší spolupráce s Bohem.
V tomto čísle v rubrice duchovní život končí cyklus rozhovoru o životě sv. Pavla, můžete
si přečíst i zamyšlení o starozákonní postavě Evy nebo pro děti převyprávěné povídání
o želvičce Loudalce, které její rodiče vysvětlují jednotlivé zásady Desatera.
Ani v tomto čísle nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých
knih, informace o programech pro celou rodinu nebo originálně pojatý recept.
Cena jednoho čísla je 39 Kč, v jednom kalendářním roce vychází pět čísel. Tématem
příštího čísla časopisu bude Střední věk.
S časopisem a jeho tématy se můžete blížeji seznámit na www.rodinnyzivot.eu
Předplatné či ukázkové číslo si lze objednat na naší adrese.
Pouť dětí a rodin
Centrum pro rodinný život společně s duchovní správou na Svatém Hostýně a Maticí
svatohostýnskou zve na tradiční pouť dětí a rodin v sobotu 29. srpna. Pouť začíná poutní
mší svatou v 10.15 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou. Odpoledne od 13 do 15 hod. je připraven pestrý odpolední program her
a soutěží pro děti i jejich rodiče. Drobné
Centrum pro rodinný život
odměny a zmrzlina pro děti jsou zajištěny.
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
Přijďte společně se svou rodinou poděkotel.: 587 405 250–3
vat za uplynulé prázdniny a poprosit o poe-mail: rodina@arcibol.cz
žehnání do nadcházejícího školního roku.
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Nová kaple v Poteči
Novou kapli sv. Václava v Poteči u Valašských Klobouk posvětil 1. května
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Ve  farnosti Valašské Klobouky bude
kaple využívaná hlavně jako adorační.
První úvahy o postavení kaple v obci se
objevily v roce 1937. Místní občané chtěli původně postavit kapli zasvěcenou
Panně Marii na poutním místě zvaném
Dělanovec v lese nad obcí. V květnu toho
roku však vyhořela zvonice na staré škole
Václav Keprt

Ředitel ACHO osobností roku
Pod záštitou Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR byla 4. června v kulturním domě Sidia
v Olomouci udělována Cena kvality v sociální péči za rok 2008. Hlavní cenu v kategorii
Osobnost roku 2008 v sociálních službách
převzal ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt.
Cenu převzal z rukou MUDr. Jany Bradáčové,
garantky projektu a vydavatelky. Další ceny –
Sympatie převzali mj. Václav Hruška z Charity
Svitavy a Jitka Štaffová z Oblastní charity Vyškov, oceněni byli také zástupci Charit Znojmoa
Ostrava.
(fi)

Arcibiskup Graubner se setkal s představiteli Neokatechumenátní
cesty
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se 9. června setkal s regionálními představiteli Neokatechumenátní cesty v České republice, manžely Wolfgangem a Betty
Preisovými, P. Janesem a P. Ladislavem.
Při této schůzce představili Mons. Graubnerovi stanovy hnutí, které byly definitivně
schváleny Svatým stolcem, a předali mu také jejich český překlad.
Ve Statutech je napsáno: Uznávám Neokatechumenátní cestu jako itinerář katolické
formace, jež je platná pro společnost a současnou dobu (Jan Pavel II.). Je ke službě
biskupa jako jeden ze způsobů diecézní realizace křesťanské iniciace a stálé výchovy ve
víře.
V olomoucké arcidiecézi působí Neokatechumenátní cesta zatím ve dvou farnostech.
Monika Vývodová
Charita Svaté Rodiny slavila
a bylo nutné urychleně postavit zvonici
novou. Občané se proto rozhodli postavit
zvonici jako součást malé kaple, uprostřed vesnice. Už na podzim toho roku
byla kaple dostavěna a zasvěcena patronu české země sv. Václavu. Každoročně
se pak v měsíci květnu scházeli u kaple
věřící na májové pobožnosti. V roce 1984
byl v kapli instalován svatostánek a na arcibiskupství v Olomouci získáno povolení
k vysluhování mše svaté jednou za měsíc.
Po listopadu 1989 se začaly množit žádosti o zvětšení kaple, aby se při bohoslužbě
nemuselo stát venku. V roce 2004 se začalo s přípravami na rozšíření kaple a na
podzim roku 2005 se začalo stavět.
Nová část kaple byla navržena tak, aby
s původní stavbou, která zůstala zachována v plném rozsahu, vytvořila jeden celek. Bylo použito stejného slohu v návrhu
půdorysu, oken, apsidy, střechy a štítů.
I přesto je stále znatelné určení původní
stavby jakožto zvonice. Pouze její interiér se změní na sakristii. Celá stavba je
přizpůsobena svému okolí a blízké zástavbě. Do obětního stolu jsou vloženy
ostatky svatých mučedníků Pavla a Theodora, Konstantina Severa a Verecunda
a blahoslaveného Petera Pavola Gojdiča – mučedníka komunistické totality.
Za obětním stolem uprostřed oválného
presbytáře je umístěn svatostánek se zlacenou dřevořezbou.
Pavel Skála

V neděli 7. června oslavila Charita Luhačovice páté výročí od svého založení.
Slavnostní mši svatou v místním farním kostele Svaté Rodiny sloužil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, který Charitě Svaté Rodiny Luhačovice udělil právní subjektivitu 1. dubna 2004. Charita vznikla především díky podpoře faráře
ThDr. Huberta Wójcika.
Farnosti Luhačovice a Pozlovice se významně podílely na rekonstrukci budovy, bývalé
fary, která nyní slouží sociálním službám. V rámci oslav proběhla v neděli odpoledne
u budovy Charity Zahradní slavnost, kterou přišli osobně podpořit představitelé města Luhačovic i starostové okolních obcí. Bylo oceněno 17 dlouholetých dobrovolníků
Charity Luhačovice symbolickou plaketkou andělíčka, květinou a knihou Luhačovické zastavení, kterou předával za město Luhačovice starosta PhDr. František Hubáček.
Dobrovolnictví v Charitě Luhačovice dlouhodobě podporuje Zlínský kraj a ministerstvo
vnitra. Nedělní odpoledne zpříjemnila cimbálová muzika Malé Zálesí, folklorní soubor
Malé Zálesí, ZUŠ Luhačovice, literárně dramatický a hudební obor.
		
Lenka Semelová
Zemřel P. Jan Hub
V olomouckém klášteře dominikánů zemřel 23. června ve věku 93 let P. Josef Jan
Maria Vianney Hub. Rozloučení s otcem Janem se konalo 27. června při mši svaté
v klášterním kostele dominikánů. Pohřební obřady za zesnulého vykonal provinciál dominikánů P. Tomáš Benedikt Mohelník.
Zesnulý kněz pocházel z Palačova (farnost Hustopeče nad Bečvou), kde se narodil 2. 4.
1916. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 5. 7. 1942. V letech 1942 až 1951 působil jako
kaplan v Ratajích, Bílovci ve Slezku a v Hranicích.
V roce 1951 byl odveden k jednotkám PTP. Od roku 1954 do roku 1959 působil ve far
nostech Olomouc-Chválkovice, Prostějov, Sobotín a Vernířovice u Šumperka. Pro svá
kázání a šíření náboženské literatury byl 22.4.1959 odsouzen na dva a půl roku vězení.
Pracoval v dole Nejedlý. V roce 1960 byl amnestován a pracoval jako dělník, zámečník
a svářeč. Po udělení státního souhlasu působil ve farnostech Nová Lhota a Lipov-Louka. Dne 14. 5. 1990 složil slavné sliby v dominikánském řádě. Od roku 1990 byl kaplanem sester dominikánek v Bojkovicích. Roku 2002 se stal členem dominikánského
konventu v Olomouci, kde v péči bratří strávil závěr svého dlouhého života.
Byl mariánským ctitelem, neúnavným kazatelem a vyhledávaným zpovědníkem. (ps)

Aktuality
Nový generální vikář
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval
k 1. 7. 2009 generálním vikářem olomoucké arcidiecéze dosavadního vicerektora Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci Mons. Mgr. Josefa Nuzíka.
Nový generální vikář pochází ze Strání, kde se narodil
25. 7. 1966, kněžské svěcení přijal z rukou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 17. 6. 1995 v Olomouci. Jeho
prvním kaplanským místem byl Nový Jičín, kam byl jmenován od 1. 7. 1995 (zároveň byl jmenován i exkurendo
administrátorem ve farnostech Libhošť a Sedlnice). Po
roce nastoupil jako kaplan do Luhačovic, odkud přešel
k 1. 7. 1997 jako administrátor do farnosti Nivnice (od 1. 1. 2002 zde jmenován farářem) a exkurendo administrátor v Korytné. K 1. 7. 2001 byl ustanoven místoděkanem děkanátu Uherský Brod. Od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2005 byl farářem ve Štípě, exkurendo administrátorem ve Hvozdné a zároveň také děkanem děkanátu Vizovice.
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner ho k 1. 7. 2005 jmenoval vicerektorem
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Josef Pala
CVRČEK – nový křesťanský časopis pro předškolní děti
Vydavatel: Nezbeda, s.r.o.
Zřizovatel: Salesiánská provincie v Praze
Časopis bude vycházet jako příloha Nezbedy, tedy ve formátu B5 a v rozsahu osmi
stran na pevnějším papíru tak, aby byli malí čtenáři schopni „číst„ a vymalovávat obrázky a rodiče jim pomáhali s textem. Jeho obsah bude
s p o j e n s liturgickou dobou, ve které bude vydáván. Každé číslo
bude mít jednotné téma. Bližší obsah nového časopisu
nám přiblížil šéfredaktor Nezbedy Vítězslav Koutník.
Co v něm malí čtenáři se svými rodiči naleznou?
Koncepce časopisu vychází z myšlenky, aby rodiče se svými
předškoláky mohli prožívat vztah s Bohem také prostřednictvím
pravidelného čtení, zábavy i různých her. V časopise bude například: Cvrčkovo čtení – v textu budou některá slova nahrazena obrázky, komiks – příběhy z rodiny Zajíčkových, okénko pro rodiče
– myšlenka pro rodiče, pohádka – vyprávění bude doplněno
kvizem, vystřihovánka – pro šikovné ruce, modlitba, kvizy,
drobné hříčky
Kdy začne Cvrček vycházet?
Nulté číslo vyjde v zářijovém Nezbedovi jako samostatná příloha celého nákladu. Na
požádání bude toto číslo Nezbedy i s Cvrčkem zasláno zdarma na ukázku.
Ke zhlédnutí bude na vybraných webových stránkách.
První číslo vyjde v prosinci 2009 jako příloha Nezbedy.
Jak bude pokračovat vydávání v roce 2010?
Nepředpokládáme, že by se měl Cvrček ve vydávání časem
osamostatnit. Ekonomická situace našeho křesťanského
tisku je svízelná, nelze tedy samostatně vydávat časopis
pro tak malý okruh čtenářů jakými jsou předškolní děti.
Pokud se podaří nashromáždit dostatek předplatitelů, bude
Cvrček distribuován spolu s Nezbedou na adresy čtenářů,
kteří o něj projeví zájem. Cena bude koncem letošního roku
stanovena tak, aby Cvrček s Nezbedou byl dostupným časopisem. Předpokládáme, že roční předplatné Cvrčka s Nezbedou nepřekročí 300 Kč.
Co mohou udělat zájemci o časopis pro předškoláky?
Určitě by měli dát o svém zájmu vědět prostřednictvím listovní zásilky nebo elektronické pošty.
Kontakty a bližší informace:
Adresa redakce: Nezbeda, Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel. 577 218 266 (+ záznamník),
739 344 031, e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz, web: www.volny.cz/nezbeda.zlin/cvrcek
Josef Pala
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Umění – cesta do Evropy
Ve dnech od 26. července do 1. srpna se
uskuteční 2. ročník pěší pouti za umělecká povolání a jejich duchovní rozměr
z Hoštejna od sv. Anny do Zlatých Hor
k Panně Marii Pomocné.
Historie této pouti, která vychází z myšlenky Listu umělcům Jana Pavla II., sahá
do léta 2007, kdy se uskutečnil zkušební
ročník. Čtyři dny se putovalo z Kostelce
na Hané, přes Konici a Jaroměřice do Moravské Třebové. Letošní ročník startuje
v Hoštejně v neděli 26. července a připojí
se k tamní tradiční svatoanenské pouti. Odtud skupina poutníků zamíří přes
Zábřeh, Šumperk, Velké Losiny a Jeseník
do Zlatých Hor, kde v sobotu 1. srpna pěší
pouť ukončí.
V průběhu poutě, stejně jako v předchozích dvou letech, bude každý den sloužena mše svatá, ke které je přizvána široká
veřejnost. Pro tu je také určen každodenní
doprovodný umělecký a kulturně vzdělávací program, který v neděli odpoledne
otevře svou promluvou „Co rozumět pod
pojmem kultura a umění“ prof. Pavel
Ambros a Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, svým vyprávěním
„O víře a poezii“ tento doprovodný program o týden později zase uzavře. Každý
den se svou bohatou náplní bude odevzdán ve večerní tiché adoraci.
Kulturní a společenský program se uskuteční za finanční podpory Nadace ČEZ.
Díky této pomoci může široká veřejnost
svou účastí a dobrovolným vstupným
podpořit místní občanská sdružení –
Obnova kulturního dědictví údolí Desné
a Příznivci kamenických a sochařských
děl na Jesenicku.
Celkový program poutě by měl evokovat
mnohé důležité otázky, jako např. co je
pravé umění, pravá krása a dobro, a zda-li
vůbec je potřeba si takovéto otázky klást.
Hledání odpovědí by zase mělo vést k poznávání a pojmenovávání současné situace kultury společnosti, ve které žijeme,
a také by mělo pomáhat odhalovat kořeny, z kterých naše kultura vychází. To vše
může být i dobrou inspiraci pro život každého z nás.
Hlavním organizátorem pěší pouti za
umělecká povolání a jejich duchovní rozměr je Rapsodické divadlo, o. s., spolu
s Arcibiskupstvím olomouckým. Veškeré
informace o této pouti naleznete na webových stránkách Rapsodického divadla
i Arcibiskupství olomouckého. Informace budou také zařazeny do vysílání Radia
Proglas, Českého rozhlasu Olomouc a TV
Noe, mediálních partnerů pouti.
Martina Pavlíková
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Příspěvky Matice Velehradské
k poutnímu dění na Velehradě
Matice Velehradská vydává u příležitosti cyrilometodějských oslav ve spolupráci s velehradskou farností publikaci
s názvem Zapomenuté příběhy, jejímž
autorem je Petr Hudec. Seznamuje čtenáře populární formou s ikonografií
maleb v té části baziliky, která je v současnosti restaurována z finančních
mechanismů EHP Norska. Publikace
bude představena 4. července v objektu
Stojanova gymnázia v rámci výstavy dokumentující obnovu baziliky. Návštěvníci Velehradu si ji budou moci zakoupit v bazilice.
Matice Velehradská dále zabezpečí soukromou adoraci před Nejsvětější Svátostí
v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila
Stojana v noci ze 4. na 5. července v době
od jedné hodiny po půlnoci do 6 hod.
Pro zájemce o historii Velehradu se uskuteční 5. července ve 14 hod. v kostelíku
Cyrilka přednáška o této stavbě.
Kontaktním místem Matice Velehradské
v době pouti bude malý stánek nalevo od
hlavního vchodu do baziliky.
Akce Matice Velehradské v srpnu
Sobota 15. srpna – pouť členů Matice
Velehradské – 10.00 – liturgie v bazilice,
14.00 – divadelní představení lidového
divadla Tereza O krásné panně Juliáně,
15.00 – odpoledne her pro děti + dechovka Buchlovjané pro seniory, 20.00 – večerní divadelní představení pro dospělé:
Balada o Marii panně, anjelovi a červeném víně. Možnost levného přenocování
v internátu gymnázia zejména pro rodiny
s dětmi, je třeba se předem nahlásit na
tel.: 572 420 144
IX. pěší pouť na Velehrad – na Velehrad
budou pěšky putovat poutníci v rámci
pětidenní akce ve dnech 17. až 22. srpna, více na webu Matice Velehradské
nebo: P. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, tel.:
736 529 221, http://www.poutnik-jan.cz/,
P. Jindřich Bartoš, Mikulášské nám. 13,
669 02 Znojmo, tel. 515 224 694, P. Marek Dunda, Vranov nad Dyjí 20, 671 03,
tel.: 515 296 384, http://www.fatym.com
28. srpna – Šroubek – III. ročník hudebního festivalu ve velehradském nádvoří.
Zahájení v 19 hod., program: průzračný
folklór - Jiří Plocek a Jitka Šuranská, vtipně zhudebněná poezie – pražská skupina
Hm... Kejklíře živí rány, víno a Slovo Boží
– Vladimír Merta, vstupné dobrovolné,
mokrá varianta zajištěna
Petr Hudec

Aktuality
Na Svatém Hostýně se opět setkali „dělníci slova“
Na Svatém Hostýně se v pondělí 1. června uskutečnila již devátá pouť píšících křesťanů. První proběhla v roce 2001 za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. U základu pouti stála prosba, „aby bylo více rozsévačů dobrého slova“ ve všech
druzích umělecké tvorby,
slovesné i dramatické. Básník a zakladatel pouti Karel Vysloužil k tomu letos
přidává prosbu: „Všichni
při mši svaté prosíme Boha
o milost pro slova, z nichž
vznikají písemnosti šířící
víru, dobré knihy, ale také
zákony, spravedlivé rozsudky, politická a správní
rozhodnutí.“
Otce biskupa Josefa Hrdličku zastoupil jako celebrant
mše svaté dlouholetý svatoSnímek Josef Pala
hostýnský duchovní správce
P. Jan Chromeček, který v promluvě připomněl jak působení a milost Ducha Svatého,
tak i svátek sv. Justina, patrona spisovatelů.
„Poznal jsem v dělnických profesích lidi, kteří se vyhýbali práci, fušery, ale i opravdové mistry, obětavé a pracovité dělníky. I vám přeji, abyste byli nejen dělníky slova, ale
opravdovými mistry slova,“ zdůraznil P. Jan Chromeček.
Po mši svaté v bazilice následoval společný oběd v poutním domě č. 3, u něhož se sešlo
bezmála třicet hostů. Přítomni byli nakladatelé, redaktoři, političtí vězni i podporovatelé dobré četby. Jako zvláštní pozornost obdrželi všichni přítomní Svatohostýnský kalendář na rok 2010.
Petr Cekota
Mnich mezi vlky
Karmelitánské nakladatelství vydalo v minulých dnech knihu W. Hünermanna
– Život sv. Jana Kapistrána, apoštola Evropy, který působil také v Olomouci.
Dnes už nám možná jméno Jan Kapistrán (1386 – 1456) téměř nic neříká, ale před 550 lety žil tento zapálený apoštol Evropy dokonce nějaký čas mezi našimi předky. Pocházel z horského městečka Capestrano
ve střední Itálii. Po vystudování práv se stal soudcem v Perugii, posléze
však vstoupil k františkánům. Vykonal mnoho cest po Itálii, navštívil také Francii, Holandsko a Svatou zemi. Vynikal svou výmluvností
a horlivostí, což byly dobré předpoklady k tomu, aby se stal oblíbeným
lidovým kazatelem. Svými kázáními doslova strhoval davy, takže kostel většinou nestačil všechny ani pojmout. I když v cizině kázal latinsky, jeho gesta a zjev
přesto na posluchače silně působily. Jan Kapistrán ale Boží slovo nejen hlásal, nýbrž se
jím sám také řídil – vedl kající život a pro četná uzdravení, jež Bůh skrze něho konal,
měl pověst světce.
Koncem července 1451 chtěl jít kázat i do Čech a setkat se s Janem Rokycanou, v Praze z toho však nastalo zděšení a Jiří z Poděbrad mu do ní zakázal vstup. Bál se totiž
jeho řečnického umění, protože během Kapistránova působení v moravských městech, zvláště v Olomouci a v Brně, se přes čtyři tisíce lidí navrátilo z husitství do církve
a mnoho jiných bylo uzdraveno. Když světec zjistil, že jeho úsilí dostat se do Prahy bude
marné, odebral se do severních Čech, kde kázal v Chebu, Mostě, Tachově, Plzni a Kadani. V roce 1456 se účastnil tažení proti Turkům, spolu s vojevůdcem Janem Hunyadim
a kardinálem Carvajalem. Když u Bělehradu rozhodovali, zda se mají pouštět do nebezpečné bitvy, Jan Kapistrán je přesvědčil. Tím se velmi zasloužil o slavné vítězství nad
Turky v bitvě u Bělehradu, které bylo vybojováno 22. července 1456.
(kn)
Farář sepsal historii své farnosti
Podrobnou historii svého regionu si mohou přečíst obyvatelé Ostrožské Lhoty a okolí v nové knize Pamětní kniha kostela svatého Jakuba v Ostrožské Lhotě, kterou napsal
místní farář P. Miroslav Reif, který zde působí již pátým rokem. Zpracoval knižně historii místního kostela a neopomněl přitom ani další sakrální místa farnosti, zaměřil se
také na zvyky na Slovácku a samozřejmě i na poutě.
Kniha, která má 141 stran, je doplněna bohatou fotografickou přílohou, ve které jsou
jak starší fotky, tak i nové snímky pořízené digitální technologií.
(ps)

Aktuality
Ocenění Heleny Havlíčkové
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner předal 20. května čestnou Medaili sv. Jana
Sarkandra Heleně Havlíčkové jako projev uznání za její dlouholetou a obětavou pomoc církvi v bývalém Československu v době totalitního režimu. Helena Havlíčková
je autorkou knihy Dědictví – Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu
1948 –1989, (2. vydání, nakladatelství Poznání, 2008) a jednou z hlavních iniciátorek partnerství olomoucké arcidiecéze s francouzskou diecézí Versailles.
V roce 1971 emigrovala do Francie se svým manželem a jejich čtyřmi dětmi. Od roku
1981 organizovala skupinu
s krycím jménem Famille (Rodina), která podporovala rodiny
českých katolíků pronásledovaných komunismem. Po pádu
totalitního režimu v roce 1989
se rozhodla shromáždit a vydat
knižně řadu svědectví lidí pronásledovaných a perzekvovaných
v komunistickém Československu pro jejich víru.
Původně chtěla napsat knihu
ve francouzštině, ale v průběhu
práce se rozhodla o vydání tohoto díla v češtině, jelikož si uvědomila, že i u nás toho o hororech
bývalého režimu ví současná střední a mladá generace už jen velmi málo. V úvodu své
knihy uvádí: Jsem přesvědčena, že český člověk touto „ztrátou paměti“ riskuje ztrátu své
identity, ale i svou lidskou velikost. Ptáte se, proč mi tolik záleží na tom, aby se tak nestalo?
Protože právě na tuto duchovní velikost a obětavost českého národa jsem hrdá. Věřím,
pevně věřím, že jedině duchovní síla společná všem národům, které prošly tragickou zkušeností komunistického násilí, je schopna zastavit skluz dnešní materialismem unavené
Evropy…
Dědictví je komplexním a zároveň velice sugestivním pohledem na dějiny soužití komunistické diktatury s křesťany. Kniha je postavena na základě osobních svědectví několika desítek odsouzených a celé řady jinak perzekvovaných křesťanů. K úsilí podat obraz
situace katolické církve v době komunistické totality se připojili faktografickými údaji
Mgr. Vojtěch Vlček, uměleckými fotografiemi docent Jindřich Štreit a svými kresbami
z vězení, které nebyly dosud nikde publikovány, i akademický sochař Otmar Oliva.
Sbírka svědeckých výpovědí začala vznikat hned po pádu komunismu z autorčiny touhy dovědět se pravdu, osobně porozumět době, která zplodila nejen tolik utrpení, ale
i množství hrdinů a mučedníků. Kniha Dědictví získala na knižním veletrhu Libri 2008
v soutěži Kniha Libri v kategorii odborné literatury Čestné uznání za nejkrásnější publikaci. V současné době se připravuje k vydání i verze ve francouzštině.
MonikaVývodová
Další přírůstek do rodiny zvonů u sv. Michala je na světě
Poslední a největší zvon, který by měl brzy doplnit stávající soubor 3 zvonů v kostele
sv. Michala v Olomouci, byl 11. června odlit ve zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova.
Mistři zvonaři již od brzkého rána roztavovali v šesti pecích přes tři tisíce kilogramů
zvonoviny, která byla následně vlita do zvonové formy pevně umístěné dva metry pod
zemí. Podle majitelky zvonařské dílny Leticie Vránové-Dytrychové se lití podařilo, o celkovém výsledku se však budeme moci přesvědčit až za několik týdnů po vychladnutí
formy. Poté bude zvon Panna Maria převezen na olomoucké Horní náměstí, kde bude
tak jako jeho „starší sourozenci“ vystaven až do svého posvěcení a následného zavěšení
na zvonici chrámu, což je v tomto případě naplánováno na svátek Nanebevzetí Panny
Marie – 15. srpna.
Zvon Panna Maria váží dvě a půl tuny a jeho spodní průměr měří 1,65 m. Měl by zvonit
v tónině C1.
Monika Vývodová
Zemřel P. Jan Donát Žilinský
Takřka v předvečer svého diamantového kněžského jubilea zemřel 8. dubna 2009
ve věku nedožitých 86 let františkánský kněz P. Jan Donát Žilinský, který žil na odpočinku ve Valašském Meziříčí. Zde byl také pohřben.
(ps)
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Nález v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Prostějově
V souvislosti s budováním nové zpovědní místnosti v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově bylo nutné přemístit
barokní sochu sv. Barbory umístěnou
pod hudebním kůrem. Při rozebírání
betonového podstavce sochy byl nalezen Pamětní spis, který tam vložil v listopadu roku 1926 tehdejší správce kostela P. František Starý. Protože svatá
Barbora je také patronkou dělostřelců,
umístil spis do dělostřeleckého granátu
z I. světové války. I když byl tento nález
předpokládán, všecky zúčastněné překvapil. Nikdo totiž nečekal, že granát
bude kompletní. Nešlo jen o samostatnou nábojnici, ale také hlavici granátu
s nárazníkem.
Tento Pamětní spis i jeho „schránka“
budou představeny návštěvníkům kostela při letošním patrociniu, které se bude
slavit v neděli dne 5. července. Bohoslužba v 9 hod. bude obětována za všechny
kněze a farníky, kteří v roce 1988 v době
totality tento zdevastovaný kostel svépomocně opravili. Při této příležitosti bude
uspořádána malá výstavka, připomínající
dramatické osudy kostela. Její součástí
bude i nalezený šrapner a v něm uložený
Pamětní spis. Veřejnosti bude představena nová publikace o kostele, která vychází
v nakladatelství Starý Velehrad s podporou Městského úřadu v Prostějově a Společnosti katolického domu v Prostějově.
Po bohoslužbě bude setkání na zahradě
u kostela s malým pohoštěním.
Karel Kavička
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Pastýřský list biskupů
k přípravě na návštěvu Svatého
otce Benedikta XVI.
Milovaní bratři a sestry,
katolíka, který rok co rok prochází svátky
liturgického roku, tyto svátky vždy znovu
a znovu nově inspirují. Prožíváme letos
přípravu na návštěvu Sv. otce Benedikta
XVI. a v době, kdy slavíme dva významné
svátky, svátek Proměnění Páně a slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, chceme se společně s Vámi zamyslet nad třetím tématem
papežské návštěvy, nad ctností lásky.
Za oběma svátky, kdy jsme zahleděni do
nebeské slávy, objevujeme lásku Boží
i lidskou. Jsou to dokonce obrazy vrcholné
lásky. Mariinu přijetí do nebe a povznesení k její důstojnosti nebeské Královny
předcházelo její panensky čisté mateřství.
S obrazem Královny nanebevzaté je spojen obraz matky s dítětem v náručí. Všem
lidem všech dob je tento obraz srozumitelný. Životodárná láska Boží a pečující
láska pozemské matky jsou silou tohoto
symbolu. Život a láska jsou jedno.
Zjevení Božské podstaty Krista mělo posílit apoštoly, Petra, Jakuba a Jana pro
chvíle jeho vykupitelské oběti, smrti na
kříži. Tou vešel Kristus provždy do své
slávy, kterou třem apoštolům na okamžik
poodhalil. Kristův kříž je obrazem, který
by mnoho lidí chtělo odsunout. Smrt a bolest budí strach a děs a bylo by příjemné se
jim vyhnout. Smrt i bolest však k životu
patří. Kristova smrt byla hrozná, ale byla
jedinečným způsobem jiná. Kristus svůj
život daroval, a proto ho neztratil. Ukázal
i nám, že kdo život z lásky daruje, neztrácí
ho, ale získává. Bůh mu otvírá život věčný. Proto láska a oběť k sobě patří a dávají
podstatný smysl a cíl našemu životu.
Obracíme se především k mladým lidem,
ale i ke všem ostatním s výzvou: Hledejte a objevte lásku a chraňte ji! Jako zlé
znamení smrti visí nad námi to, že láska
je degradována na tělesnou rozkoš. Kult
poživačnosti brání plodnosti a nabízí náhražky skutečné lásky, často nechutné
až zvrhlé. Vám, mladí přátelé, chtějí vzít
krásu, kouzlo, ducha, radost a sahají na
Váš život. O křesťanech říkají, že mladým
lidem berou štěstí přirozenosti a nakládají na ně břemena, která je neurotizují.
Nebudeme se s nimi hádat, ale nepřestaneme Vás před nimi varovat. Nabízejí
Vám přirozenost zvířat vylepšenou bystrostí chladného citu zbaveného rozumu.
Cenou za tuto zvláštní svobodu je ztráta
lidské důstojnosti. Člověk není soustavou
fungujících žláz a láska znamená mnohem víc než pouhý sex. Písmo sv. říká, že
„Bůh je láska“ (1 Jan 4.8)
Kdosi vyslovil poetickou myšlenku, že
především křesťané mají za úkol uhájit
sličné a tajemné zahrady lásky proti nestoudným vandalům, kterým stačí trpké
plody popadané pod planými stromy.

aktuality
Pastýřský list k zahájení noveny
Milovaní bratři a sestry,
návštěva Svatého otce Benedikta XVI.
se již velmi přiblížila. Poslední dva týdny před jeho příjezdem se budeme muset starat o mnoho organizačních věcí
a praktických příprav. Času k usebranosti
pak už bude málo. Proto Vás dnes zveme
k novéně, devítidenní intenzívní modlitbě
a závěrečné duchovní přípravě na setkání
s hlavou naší církve. Šli jsme s Vámi po
celou dobu přípravy a také pro tento její
poslední úsek jsme Vám připravili potřebný materiál. Brožurka nazvaná Novéna
k přípravě na setkání se Svatým otcem
Vám bude dobrým vodítkem. Doufáme,
že už ji máte.
Novéna je vyhlášena na dobu od 8. do 16.
září. Začne na svátek Narození Panny
Marie a skončí na svátek sv. Ludmily. Obě
dvě ženské postavy, Panna Maria a sv.
Ludmila, mají jednu společnou vlastnost.
První z nich je branou, kterou k celému
lidstvu přišel Boží Syn. Panna Maria stojí
u okamžiku počátku nové éry, éry Evangelia. Druhá stojí u počátku nové éry dějin
v životě našeho národa. Sv. Ludmila přijala zvěst svatých Cyrila a Metoda, kteří
otevřeli život z Evangelia našim předkům
a celému Slovanstvu. Vložme tedy svou
touhu po obnově tohoto daru do jejich
ochrany.
Do času novény spadají též svátky Povýšení Svatého Kříže a Sedmibolestné Panny
Marie. Tyto dva liturgické dny říkají mnoho k našim tématům víry, naděje a lásky.
Svatý Kříž je zároveň znamením, které
vyjadřuje naši identitu, a jeho smysl jsme
si chtěli více ujasnit a připomenout.
Chceme Vám k novéně podat několik
myšlenek, k nimž jsme sami v průběhu
příprav došli. V úvahách, které vedeme,
jsme přemýšleli o dvou trojicích. Trojice
Božích darů, které nazýváme božskými
ctnostmi, tvoří přímo v nás opěrné body
křesťanské osobnosti, která se přímo
vztahuje k Bohu. Ten, i když jediný, žije

Je a bude to nelehký úkol, ale poneseme
ho věrně, protože jsme pochopili výzvu
apoštola Pavla: „V tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“
(Řím. 8.37) Víme, komu jsme uvěřili.
Svět bez lásky žije jen pro sebe a ztrácí
naději, nemá budoucnost. Vše se však
může změnit k lepšímu, jestli se lidé naučí
opravdově milovat, žít pro dobro druhých.
Jako křesťané jsme poznali Lásku a uvěřili
jsme v ni. Je tedy našim úkolem dát lidem
kolem nás poznat Boha, který je láska.
K tomuto společnému úsilí vám všem ze
srdce žehnají vaši
biskupové Čech a Moravy

v trojici osob. Člověk víry, naděje a lásky
je vskutku člověkem k obrazu Božímu. Je
člověkem, jakého měl Bůh na mysli, když
ho stvořil. Naše víra se obrací k Otci, naší
nadějí je zmrtvýchvstalý Kristus, naše
láska je plodem Ducha Svatého, který je
vylit do našich srdcí (srv. Řím 5,5). Náš
život se tak stává novým, jiným, silnějším,
plnějším a krásnějším. Jestliže ve víře posloucháme Otce, pevně důvěřujeme v jeho
Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, a milujeme láskou Ducha Svatého, stáváme se
opravdovými lidmi.
Úvahy o víře, naději a lásce nás přivádějí
k poznání, v čem spočívá lidská důstojnost. I ta stojí na jisté trojici. Mnozí nám
dají za pravdu, když řekneme, že spočívá
v lidské svobodě. Ta ovšem přichází jedině tam, kde je vnitřní kázeň. Slovo kázeň
se už lidem líbí méně, ale my o ni budeme
usilovat, i když je to těžké. Mnozí budou
souhlasit, když řekneme, že spočívá v rozumnosti, ale nebudou ji chtít uplatňovat,
když by to mělo pobourat jejich lživé sny
a ukázat jim reálný stav věcí. Určitě nám
přitakají, když řekneme o lidské důstojnosti, že jejím vrcholem je láska, ale nebudou chtít převzít zodpovědnost za dobro druhých, bez které se láska rychle mění
v sobectví nebo i loupežné násilí.
Svět a možnosti lidské společnosti se rychle vyvíjejí. Vstupujeme do světa nových
možností a to, podle našeho soudu, vyžaduje trochu jiné, zralejší lidi, lidi ukázněné,
rozumné a zodpovědné. Nová doba klade
před lidskou společnost velké a nové úkoly a ty žádají nové lidi. V žádném případě
nejsme jediní, kdo si to uvědomují a chtějí
pro to něco udělat. Po tomto zralém lidství
touží mnoho lidí, ale často si nevědí rady.
My víme dobře, že první, čeho je třeba, je
pracovat na sobě, a máme k tomu nejen
potřebné předpoklady, ale i Boží pomoc.
Neukážeme-li cestu, nepozdvihneme-li
se z únavy a mravní defenzívy, těžce se
proviníme. Zlo dnes útočí na lidskou důstojnost, na samu podstatu lidství. Chce
z lidí udělat bezduché otroky konzumních
systémů, kteří se změní v šelmy a vytvoří
na zemi peklo. Stůj co stůj tomu chceme zabránit. S Boží pomocí se to podaří,
vždyť, jak říká verš žalmu: Když Bůh v své
síle povstane, dav nepřátel se rozvane.
(Ž 68, 2–3). Buďte proto dobré mysli. Je-li
Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31).
Se sv. Pavlem opakujeme: Radujte se
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Pán je blízko. (Fil 4, 4–5)
Za to prosme v novéně, kterou začneme
toto úterý.
Tak žehnáme Vám, Vašim rodinám a přátelům, tak žehnáme celé naší vlasti.
Vaši biskupové Čech a Moravy
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aktuality
I letos změny v obsazení farností
Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých
římskokatolických farností.
K 1. červenci 2009 provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner více než sto personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž některé význačnější uvádíme.
P. Mgr. Antonín Basler (1956), farář v Olomouci (Svatý Michal), jmenován kancléřem
Olomouckého arcibiskupství na další období
P. Mgr. Jiří Kupka (1971), farář v Kněždubu, jmenován vicerektorem Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci a zároveň biskupským delegátem pro péči o kněžská povolání
P. Mgr. Jiří Kopřiva (1958), prefekt AKS Olomouc – Stojanova kolej, jmenován biskupským delegátem pro katechezi na další období
Mons. Erich Pepřík (1922), notář Arcibiskupství olomouckého a bývalý generální vikář, jako důchodce v Kroměříži
P. Mgr. Pavel Hofírek (1970), farář v Přerově, jmenován novým děkanem děkanátu Přerov
P. Mgr. Slawomir Sulowski (1968), farář ve Vlkoši u Přerova, jmenován farářem v
Šumperku a zároveň novým děkanem děkanátu Šumperk
Na další období byli v děkanských funkcích potvrzeni:
P. Mgr. Jan Mach (1970) – děkan děkanátu Prostějov
P. Karel Šenk (1953) – děkan děkanátu Uherské Hradiště
P. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski (1963), administrátor v Klenovicích na Hané,
jmenován administrátorem v Huštěnovicích
P. Mgr. Jan Ston (1970), farář Ruda nad Moravou, jmenován farářem v Lidečku
P. Mgr. Ryszard Turko (1968), administrátor ve Vracově, jmenován farářem v Napajedlech		
		
(jpa)
Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V sobotu 20. června se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení.
Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil třináct nových jáhnů
(pět z nich jsou trvalí jáhnové), kteří byli jmenováni arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem k 1. 7. 2009 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Mgr. Marek Adamík (1983), Zdounky – jáhnem Valašské Klobouky
Mgr. Antonín Fiala (1980), Skrbeň – jáhnem Kyjov
Mgr. Martin Marek Glac (1981), Chvalnov – jáhnem Kojetín
Ing. Libor Churý (1977), Morkovice – jáhnem AKS Olomouc
Mgr. Vladimír Jesenský (1955), Lokca (Slovensko) – jáhnem Šumperk
Mgr. Jan Polák (1982), Tatenice – jáhnem AG Kroměříž
Mgr. Jan Šimoník (1981), Tovačov – jáhnem Bánov
Mgr. Paweł Zaczyk (1981), Wieliczka (Polsko) – jáhnem Vsetín
Trvalí jáhnové:
Mgr. Karel Adámek – z farnosti Pozlovice – jáhnem v Luhačovicích
Mgr. Jiří Dřímal – z farnosti Valašské Meziříčí – jáhnem ve Valašském Meziříčí
Mgr. Miroslav Frňka – z farnosti Rožnov pod Radhoštěm – jáhnem v Rožnově pod Radhoštěm
Mgr. Jaroslav Strnadel – z farnosti Drahotuše – jáhnem v Hranicích na Moravě
Mgr. Jiří Štreit – z farnosti Vyškov – jáhnem ve Vyškově
(jpa)
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Novokněží nastupují na svá
první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner vysvětil 27. června v katedrále sv. Václava v Olomouci sedm nových
kněží pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2009 nastupují na svá první
kněžská působiště.
Mgr. František Dostál (1982) – kaplanem Valašské Klobouky
Mgr. Václav Fojtík (1982) – kaplanem
Kroměříž
Mgr. Miroslav Jáně (1973) – kaplanem
Přerov
Mgr. Mariusz Karkoszka (1978) – kaplanem Rožnov pod Radhoštěm
Mgr. Radim Kuchař (1983) – kaplanem
Zdounky
Mgr. Bohumíl Svítok (1977) – kaplanem
Kyjov
Ing. Mgr. Pavel Šupol (1977) – kaplanem Zlín (farnost sv. Filipa a Jakuba)
(jpa)
Velehradská pouť 2009
Národní cyrilometodějské pouti na
Velehradě v neděli 5. července se zúčastnilo přes 30 tisíc lidí. Hlavním celebrantem byl slovenský kardinál Jozef
Tomko.
V kázání připomněl jubilejní velehradskou pouť z roku 1985, která předznamenala pád komunismu. Jádrem kázání byla
úvaha o povaze víry. Kardinál zdůraznil,
že víra je duší kultury, jež se vtěluje do
jazyka i myšlení lidí. Křesťanství je souhrnem hodnot jako pro jednotlivce, tak pro
společnost. Proto je třeba křesťanskou
kulturu hájit.
V rámci pouti bylo vyznamenáno několik aktivních věřících. Byl mezi nimi
i Miloslav Šváček z Tršic, předseda Mezinárodní unie katolických esperantistů
(IKUE), který obdržel pamětní medaili
ČBK.
(jpa)

Přečetli jsme za vás
Chvíle s dobrým časopisem
Když se tak člověk zastaví u novinového
stánku, skoro se mu zatočí hlava z té obrovské nabídky, kterou spatří. Jak si však
vybrat to nejvhodnější a nejzajímavější
čtení? Nelze přece všechno zdlouhavě
prohlížet. A dost možná, že na stánku ani
všechny časopisy nejsou.
Někdy pomůže doporučení přátel nebo
náhoda. Nedávno se mi dostal do rukou
výtisk časopisu Rodinný život, který pětkrát ročně vydává Centrum pro rodinný
život v Olomouci. Na čtyřiceti stranách

jsem našel řadu
dobrých článků
a podnětů k přemýšlení. V každém
čísle je jedno hlavní téma. V tom,
které jsem přečetl,
to bylo seznamování a výběr partnera. Tato důležitá problematika
byla zde probrána z různých pohledů,
otevřeně a bez mentorování. – V oddíle

Výchova jsem se dověděl od zkušené psycholožky, jak vést děti, a zamyslel jsem se
nad vyprávěním o chlapci s Downovým
syndromem. – Rubrika Duchovní život
mě zaujala úvahou o ceně obětavé lásky
a rozhovorem s teologem o působení apoštola Pavla.
V Rodinném životě najdeme i seriál, humor, recepty, hry a soutěže, informace
o různých setkáních, kurzech, přednáškách i nabídku dobrých knih. Chvíle
s tímto časopisem nejsou promarněné.
Zdeněk Svoboda
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Centrum pro katechezi

Křesťanská iniciace dospělých
Ve dnech 26. a 27. května 2009 proběhl v Želivu seminář na téma Křesťanská iniciace
dospělých. Jednalo se o vzdělávací seminář, v němž měly své místo i zkušenosti a postřehy z praxe. Přednášející prezentovali témata historie a jednoty iniciačních svátostí, tzn.
jak spolu tyto svátosti souvisí, v čem je jejich podstata a jak se během 2000 let měnilo
jejich pořadí a slavení. Poté jsme se už podívali konkrétněji na osobnost katechumena.
Z hlediska psychologie jsme se zabývali jeho obrácením. Z teologického pohledu jsme
se zabývali jeho vírou,
prožíváním víry a vztahem k církvi. Poslední
teoretická přednáška
pojednávala o možnostech a smyslu liturgického ztvárnění katechumenátu.
Další část programu se
zabývala praxí, tzn. přípravou dospělého člověka na křest. Diskutovali jsme o pomůckách,
které se využívají, a o způsobu, jak je nejlépe používat. Následovaly referáty, v nichž nás
referenti seznamovali se svými zkušenostmi a postupy z příprav na křest. Na závěr jsme
diskutovali o různých problémech, s kterými se katechumen musí při své konverzi potýkat.
Seminář byl pro účastníky velmi obohacující jak po stránce teoretické, tak i co do konkrétních podnětů pro praxi. Je totiž zřejmé, že katechumenát se v budoucnu stane významnou pastorační aktivitou naší církve.
Martina Orlovská
Nové internetové pexeso
Od června jsme umístili na webové stránky našeho
centra nové internetové pexeso. Jedná se o pexeso
s postavami Nového zákona, které jsme vydali na
samolepkách v loňském roce. Celá hra funguje
stejně jako předchozí pexeso se starozákonními
postavami, které je na našem webu již od prázdnin 2008 – je ji tedy opět možné hrát až v šesti hráčích a na čas. Obě pexesa najdete na stránkách:
www.ado.cz/katechete v rubrice „Internetové
PEXESO“. Hra je určena všem dětem i dospělým a může být zábavným doplňkem programů různých společenství dětí.
Vít Němec
Farář arský
V březnu Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana
Maria Vianneye, faráře arského, vyhlašuje na období od 19.6.2009 do 19.6.2010 Rok
kněží. Tématem tohoto roku bude „Věrnost Kristova, věrnost kněze“.
Během tohoto jubilejního roku Benedikt XVI. prohlásí sv. Jana Maria
Vianneye patronem všech kněží na celém světě.
K této příležitosti doporučujeme několik publikací týkajících se tohoto světce:
Wilhelm Hünermann: Farář arský. Autor v této knize velmi čtivě podává příběh tohoto světce přelomu 18. a 19. století. Barvitě vykresluje
jeho mládí v době francouzské revoluce a napoleonských válek a vůbec jeho celoživotní cestu k Bohu, na kterou díky svým modlitbám,
obětem a především důvěře v Boha dokázal přivézt mnoho lidí. Kniha je vhodná pro
společné čtení rodičů s dětmi, nebo jako převyprávění na závěr hodiny náboženství.
K modlitbám můžete využít Novénu ke svatému Janu Vianeyi, kterou tvoří soubor
krátkých inspirací k modlitbě a meditaci, nebo Růženec se svatým Janem Marií Vianeyem, který ke každému tajemství nabízí několik myšlenek tohoto světce. Obě
Centrum pro katechezi
publikace si můžete objednat na adrese
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
www.ikarmel.cz v ceně 29 Kč. Také Hünertel.: 587 405 241, 739 344 128
mannův román Farář arský si můžete obe-mail: katecheti@arcibol.cz
jednat na této adrese za 249 Kč nebo je
skype: olkatecheti
k dostání i v prodejně Matice cyrilometoweb: www.ado.cz/katechete
dějské v Olomouci.
Martina Orlovská

Duchovní cvičení – příležitost
načerpat z toho nejlepšího
Zdroje
Pokud jste se prostřednictvím OLDINu, našich webových stránek nebo jiného informačního zdroje již dozvěděli
o letošních prázdninových duchovních
cvičeních pro všechny katechety i animátory společenství, která se budou konat
letos od 19. do 23. července na Velehradě
– Stojanově, pak bychom vás ještě jednou
rádi povzbudili a pozvali k účasti na této
akci. Je to jedinečná příležitost, jak se během celého roku alespoň na krátkou dobu
ztišit a načerpat čerstvé duchovní i fyzické síly pro vaši náročnou službu. Inspirací
pro rozjímání a meditaci budou přednášky P. Františka Petríka, s nímž se budeme
společně zamýšlet nad některými úryvky
z listů apoštola Pavla. Ještě jednou vás srdečně zveme a věříme, že i letos prožijeme
na Velehradě skutečné duchovní společenství uprostřed s Kristem, který je naší
největší posilou.
Vít Němec
III. arcidiecézní setkání
katechetů na CD
Na začátku února letošního roku proběhlo na Velehradě již třetí setkání katechetů naší arcidiecéze. Protože zde zaznělo
mnoho podnětných slov a zajímavých
myšlenek, rozhodli jsme se všechny
materiály, které jsme z tohoto setkání
shromáždili, vydat na CD. Disk obsahuje soubor powerpointových prezentací s hlavními body ze všech přednášek
(Mons. Jan Graubner, Mons. Josef Hrdlička, doc. Ludvík Dřímal), včetně výsledků práce ve skupinkách. Dále zde najdete
zvukové záznamy všech přednášek, fotky z celého setkání a také krátký filmový

dokument, který natočila Televize NOE.
Materiál je určen především všem účastníkům setkání a také těm, kteří se zajímají
o tématiku evangelizace a hlásání Božího
slova v dnešní katechetické službě. Disk si
můžete objednat v našem katechetickém
centru.
Vít Němec
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Kněžský seminář
Ministrantský den
V sobotu 16. května proběhl v olomouckém semináři Ministrantský den, velká
akce, kterou bohoslovci pořádají pro ministranty každým rokem. Vždy přijede několik stovek ministrantů z některé moravské diecéze, letos vyšla řada na ostravskoopavskou. Pro olomouckou arcidiecézi se bude konat příští rok.
Samotnému dni „D“ předchází mnoho možná na poslední chvíli rozmysleli a nepříprav, které má na starosti především chali své ministranty raději doma. Avšak
třetí ročník, samozřejmě se však na něm ti, kteří se rozhodli to risknout, určitě nelitovali.
Tématem letošního Ministrantského dne
se staly „Misie“. Program byl podobný,
jak tomu je již mnoho let. Po příjezdu byli
ministranti zapsáni a rozděleni do kategorií podle věku – do 10 let, 11 až 12 let
a 13 až 15 let. V každé kategorii bylo deset skupinek, které vedli bohoslovci. Po
zápisu si vedoucí odvedli ministranty na
své pokoje, kde se seznámili a trávili spolu
čas do mše svaté, která proběhla v 10 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Po mši
podílejí všichni bohoslovci i studenti Te- svaté se přesunuli na Žerotínovo náměstí,
ologického konviktu. Nejdůležitější fáze kde je přivítali svatí Cyril a Metoděj, kteří
příprav začíná týden až dva předem - je
třeba nachystat disciplíny pro jednotlivá
stanoviště a mnoho jiných úkolů.
Oproti jiným rokům, kdy se přihlašovalo
běžně kolem 600 ministrantů, jich letos
dojelo pouze 410, což lze patrně přičítat
špatnému počasí – přestože během samotné akce spadlo jen pár kapek, ráno to
vypadalo na deštivý den a mnozí kněží se

vyslali ministranty soutěžit. Velká soutěž
spočívala v tom, že ministranti plnili nejrůznější úkoly na sedmi stanovištích, na
která je zavedli jejich vedoucí – bohoslovci. Disciplíny byly zajímavé, od liturgiky
přes luštění hlaholice, skákání v pytli až
po slaňování. Hrálo se a soutěžilo do 15
hodin.
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Po skončení velké hry se všichni účastníci
přesunuli na největší chodbu v semináři,
tzv. „Pankrác“, kde proběhlo vyhodnocení, vyhlášení vítězů a předání cen. Do
doby, než byly spočítány body, hrála kapela. Na závěr promluvil otec rektor k ministrantům několik slov a rozloučil se s nimi.
Pro ministranty nad 15 let byl připraven
speciální program, který se skládal ze mše
svaté, přednášek a oběda.
Odjezdem ministrantů však den pro bohoslovce nekončí – naopak začíná velká
hra pro bohoslovce. Každému ročníku je
přidělen nějaký sektor v semináři, který
má uklidit. Teprve pak pro nás nastává
oddech a večeře. Ale ne nadlouho – vždyť
Teologický konvikt ještě týž večer odjíždí
na misie (letos se konaly na Zábřežsku)
a nám bohoslovcům v pondělí začíná ve
škole zkouškové období.
Stanislav Trčka

Centrum pro mládež
Prázdniny na Přístavu
Doba prázdnin je již za dveřmi tak i centrum života mládeže Přístav přichází s nabídkou
prázdninových akcí pro mladé naší arcidiecéze.
Bombastik je týden pro mladé ve věku od 13 do 15 let. Pár dní plných akce, dobrodružství a relaxace spolu s novými kamarády! A termín? Od 3. do 8. srpna.
Pokud chceš prožít pár prázdninových dnů opravdu naplno, pak neváhej a zajímej se o
Acttiweek! Prožiješ sílu světa společenství, sportu a rytmů v 5 dnech, a to od 17. do 22.
srpna.
Jak ukončit prázdniny stylově? No přece akcí Arrivederci, prázdniny od 26. do 28. srpna.
Takže pokud chceš a máš chuť, přihlas se na www.ado.cz/mladez nebo přímo na ACŽM
Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, e-mail: pristav@centrum.cz

Setkání mládeže s papežem
V pondělí 28. září 2009 proběhne ve Staré Boleslavi setkání mladých s papežem
Benediktem XVI. Zapište si do kalendáře
toto datum, ať se tam společně setkáme!
Program a další podrobnosti naleznete na
webu: www.navstevapapeze.cz
Na tomto setkání má Centrum pro mládež na starosti pořadatelskou službu.
Pokud máš zájem pomoci při organizování papežské návštěvy, přihlas se na e-mailu: mladez@arcibol.cz
Podmínkou je minimální věk 17 let a
účast od nedělního poledne do pondělního večera.
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Poutní slavnosti
na Svatém Hostýně
Hlavní –  v neděli 16. srpna, pontifikální
mše svatá v 10.15 hod.
První pouť pedagogů – v sobotu 22. srpna
Orelská – v neděli 23. srpna, pontifikální
mše svatá v neděli v 10 hod.
Arcidiecézní pouť a dětská pouť na konci prázdnin – v sobotu 29. srpna, mše
svatá v 10.15 hod. je obětována za děti
a mládež
Sedmnáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů – se koná v sobotu 5. září,
mše svatá v 10.15 hod.
Pouť členů Matice svatohostýnské je
v neděli 13. září, pontifikální mše svatá v 9 hod.
Duchovní cvičení na Velehradě
v roce 2009 (II. pololetí)
10. až 13. 7. – Duchovní cvičení pro mladší manžele – vede P.  P. Šustáček
14. až 18. 7. – Příprava na manželství snoubenci – vede P. P. Šustáček
19. až 23. 7. – Duchovní cvičení pro katechety – vede P. F. Petrik
23. až 26. 7. – Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – vede P. A. Krasucki,
OP
26. až 30. 7. – Duchovní cvičení pro
všechny (Františkánská spiritualita)
– vede P. A. Dabrowski, OFM
16. až 21. 8. – Exercicie pro trvalé jáhny
a manželky – vede P. Bogdan Stepien,
OSPPE
4. až 8. 9. – Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – vede P. M. Altrichter, SJ
13. až 17. 10. – Exercicie s Pannou Marií
– vede P. J. Hladiš, SJ
23. až 25. 10. – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – vede P. S. Peroutka,
SJ
25. až 28. 10. – Duchovní cvičení pro
všechny – vede P. M. Kabrda, SDB
28. až 31. 10. – Duchovní cvičení pro
akolyty a pastorační asistenty – vede
P. P. Vaculík, SDB
5. až 8. 11. – Ignaciánské exercicie pro
všechny – vede P. S. Peroutka, SJ
29. 11. až 3. 12. – Adventní duchovní cvičení pro všechny – vede P. A.
Dabrowski, OFM
3. až 6. 12. – Duchovní cvičení pro manžele – vede Mons. V. Šíma
30. 12. až 1. 1. – Duchovní cvičení formou
večeřadla – vede P. Š. M. Filip, OP
Bližší informace na www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420,
572 571 531,
e-mail: velehrad@stojanov.cz

Bude vás zajímat
Poutní slavnosti u Svatého Antonínka (farnost Blatnice
pod Svatým Antonínkem)
V neděli 12. července v 15 hod. mši svatou při pouti nemocných slaví P. Zdeněk Stodůlka, farář farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem.
V neděli 19. července – pouť farností Dolní Němčí a Horní Němčí – mši svatou
v 15 hod. slaví P. Ladislav Švirák, farář v Dolním Němčí.
V neděli 26. července – pouť farností Polešovice a Nedakonice – mši
svatou v 15 hod. slaví P. Vít Hlavica, farář v Polešovicích.
V neděli 2. srpna – pouť farností Velká nad Veličkou a Kuželov – mši
svatou v 15 hod. slaví P. Jan Jašek,
farář ve Velké nad Veličkou.
V neděli 9. srpna – pouť farnosti
Kněždub – mši svatou v 15 hod.
slaví P. Jiří Kupka, farář v Kněždubu.
V neděli 16. srpna – pouť farnosti
Vlčnov – mši svatou v 15 hod. slaví
P. Ladislav Kunc, farář ve Vlčnově.
Děkovná pouť dožínková se koná
v neděli 30. srpna. Mše svatá v 9
hod., mši svatou v 10.30 hod. – slaví P. Roman Musil, OMI, misionář
na Haiti. Krojované procesí vychází v 9.30 hod. od farního kostela v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
V neděli 6. září – pouť farností Strážnice, Petrov a Radějov – mši svatou v 15 hod. slaví
P. Lukáš Karpinski, SchP., a P. Jacek Nowakowski, SchP.
V neděli 20. září – pouť farnosti Hroznová Lhota – mši svatou v 15 hod. slaví P. Jan Žaluda, administrátor v Hroznové Lhotě.
V sobotu 31. října
se koná dušičková pouť, mši
svatou v 16
hod.
slouží
P. Martin Kudla, novokněz.
Ve čtvrtek 31.
prosince
–
půlnoční mši
svatou slouží
P. Miroslav Suchomel, farář
ve Starém Městě.
Od dubna do října je sloužena mše svatá každou neděli v 15 hod. V den poutě odpoledne
mše svatá není. První úterý v měsíci v 15 hod. se modlíme na Antonínku za kněze. Kaple
je denně otevřena.
Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona končí v neděli 25. října, v toto
období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie
Sněžné je v neděli 9. srpna, mše svaté: v sobotu 8. srpna v 17.30 hod., v neděli 9. srpna
v 7.30, 9.00, 10.30 (slouží Mons. Josef Nuzík, nový generální vikář olomoucký) a ve
14.30 hod.
Prázdniny v Krkonoších
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty pořádá Diecézní centrum pro seniory ve dnech 22. až
29. srpna v Janských Lázních (Marianum)
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328,
http://seniori.diecezehk.cz
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Hlasy a ohlasy
Kaple ve sloupu Nejsvětější
Trojice
Málo kdo ví, že v Olomouci jsou dvě unikátní kaple Nejsvětější Trojice. V chrámu
sv. Mořice je kaple z roku 1412 a v Čestném sloupu Nejsvětější Trojice je kaple
Nejsvětější Trojice dokončená Václavem
Renderem v roce 1733, posvěcená však
až v roce 1754. Měla se v ní sloužit mše
svatá za zemřelé každý týden a na kvatembry a slavnost Nejsvětější Trojice měla
být slavná mše svatá, a to co Olomouc
Olomoucí bude. Je to jediná kaple uvnitř
sloupu, má průměr 2,2 m a hloubka zdi je
také 2,2 m. Akustika je taková, že je slyšet z kaple do celého náměstí. Škoda, že
z kaple byla odstraněna výzdoba a oltářní
plátno a slouží už jen jako muzeum.
Milada Čechmánková
Olomouc
Dílo Ondřeje Zahnera
v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci
Probíhající výstava v Arcidiecézním
muzeu v Olomouci je další z řady tematických výstav věnovaných představitelům staršího umění. Představuje dílo
významného barokního sochaře Ondřeje
Zahnera (1709–1752), od jehož narození uplyne v době výstavy 300 let. Ondřej
Zahner strávil svůj tvůrčí umělecký život
v Olomouci a zanechal po sobě kromě největšího a nejznámějšího souboru
sochařských děl
pro Čestný sloup
Nejsvětější Trojice
řadu soch, sousoší
a oltářů. Z děkanátu Zábřeh jsou
součástí expozice
sochy zapůjčené
z oltářů kostela
Neposkvrněného početí Panny
Marie ve Zvoli
(sv. Maří Magdalena, sv. Jeroným, sv.
Ambrož). Zvolské oltáře přitom původně
pocházejí z olomouckého dómu, kde tvořily součást osmi bočních oltářů. Výstava
představí také Zahnerovy pokračovatele, např. sochař Jan Kammereit (1715?
– 1769) je zastoupen sochou sv. Pavla
z kostela sv. Jana Křtitele v Tatenici. Na
území děkanátu Zábřeh je od O. Zahnera
hodnotná socha sv. Jana Křtitele v Mitrovicích (farnost Moravičany), která vznikla
v 40. letech 18. století (na snímku).
Výstava potrvá do 30. 8. 2009, muzeum
nacházející se hned vedle katedrály sv.
Václava je otevřeno denně kromě pondělí
od 10 do 18 hodin, každou středu a neděli
je vstup volný. RNDr. František John
Zábřeh
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Poutní zájezd
Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích uspořádala 6. června při příležitosti pátého výročí
založení Charity spolu s Římskokatolickou farností Luhačovice druhou dětskou pouť na
Provodov-Maleniska. Na pouť jsme se vydali od luhačovického kostela. Na Řetechově se

přidali místní dětí i další poutníci z Pozlovic. Přes zamračené počasí, které dětem zjevně
nevadilo, cestu na Maleniska zpříjemnili hrou dobrovolníci z řad mládeže. V poutním
kostele Panny Marie Sněžné se k nám připojil náš pan farář P. Hubert Wójcik. Kaplan
Ondřej Horáček s námi putoval již z Luhačovic, oba vedli pobožností k Panně Marii.
Karel Adámek
Luhačovice
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž v Brémách
Ve dnech 20. až 24. května 2009 se v severoněmeckém přístavním městě Brémy konalo
již 32. setkání německých evangelíků (Deutscher Evangelischer Kirchentag). Setkání,
jehož smyslem a posláním je, aby lidé z nejrůznějších míst a situací mohli společně prožít čas, ve kterém by si mohli vyměňovat zkušenosti, zamýšlet se nad určitými otázkami,
navazovat dobré vztahy a společně chválit Boha.
Pracovním heslem tohoto setkání byla otázka „Kde jsi člověče?“ (Gn 3,9), které navazuje na heslo Kirchentagu předchozího (Kolín nad Rýnem 2007), kdy byl připomínán
apoštolský výrok o „slovu mocném a vše prostupujícím“ (Žd 4,12). Otázka „Kde jsi?“
chce člověka zastavit a přivést k tomu, aby se ptal, zda místo, na kterém se nalézá, je tím
pravým, správným a kudy se vydat, aby čas, který mu byl na této Zemi darován a svěřen,
nebyl časem prázdným a marným. Aby tomu tak nebylo, potřebuje Boží pomoc, která za
ním v onom mocném slovu přichází.
Město Brémy se do dějin zapsalo i tak, že bylo místem, odkud se odplouvalo do tzv. Nového světa za prací a za – jak mnozí věřili – lepším životem.
Patnáct studentů z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se už potřetí zúčastnilo také
tohoto setkání, které organizovala Ekumenická rada církví v Praze. Spolu s ostatními
byli přijati jedním evangelickým sborem, který se postaral o ubytování a snídani. Proběhl také česko-německo-holandský večer – bohoslužby s následným společenským večerem. Pro studenty jsou tyto návštěvy Kirchentagu (a to i katolického, kterého jsme se
zúčastnili dvakrát) velkým přínosem nejen proto, že si procvičí německý jazyk, ale také
pro bohatý program, ze kterého si mohou vybrat, co je zajímá. Například velký zájem
byl o divadelní, koncertní a filmová představení. Někteří studenti během svého studia
už stihli tři Kirchentagy, a protože už letos odmaturovali a v příštím roce už studenty
gymnázia nebudou, přesto se chtějí zúčastnit ekumenického Kirchentagu v Mnichově
v roce 2010. Zajímavé je, že jsou nadšeni a odhodláni jet také nevěřící studenti.
Přeji nám i sobě, abychom se tam opět setkali.
Mgr. Ing. Zdeňka Michlová
vyučující na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Z diáře arcibiskupství
červenec – srpen 2009
2. 7. čtvrtek
8.30 hod. • Olomouc – akademická farnost – mše svatá
na závěr školního roku pro Caritas-VOŠs a předávání
diplomů • arcibiskup Jan
2. 7. čtvrtek až 4. 7. sobota
Velehrad – Plenární zasedání České biskupské
konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 7. pátek
18.30 hod. • Blatnice – Svatý Antonínek – mše svatá a
návštěva poutního místa za účasti všech biskupů •
arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 7. sobota
19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup
Jan a biskup Josef
5. 7. neděle
10.30 hod. • Velehrad – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
– hlavní pouť • arcibiskup Jan a biskup Josef
10. 7. pátek
15.00 hod. • Slavkov pod Hostýnem – mše svatá a
žehnání opravené zvonice • biskup Josef
11. 7. sobota
14.00 hod. • Čechy pod Kosířem – žehnání muzea
kočárů • biskup Josef
12. 7. neděle
10.00 hod. • Velehrad – Malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje • biskup Josef
18. 7. sobota
16.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání (Prostějov) • biskup Josef
19. 7. neděle
10.00 hod. • Senice na Hané – patrocinium kostela a
žehnání fary • arcibiskup Jan
25. 7. sobota až 5. 8. středa
Švýcarsko – setkání biskupů • arcibiskup Jan
25. 7. sobota
11.00 hod. • Ostrožská Nová Ves – biřmování • biskup
Josef
16.00 hod. • Pustiměř – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Vyškov) • biskup Josef
26. 7. neděle
10.00 hod. • Olomouc – Slavonín – mše svatá a žehnání
křížové cesty • biskup Josef
1. 8. sobota
Zlaté Hory – Mariahilf – závěr pěší pouti za umělecká
povolání • biskup Josef
2. 8. neděle
18.00 hod. • Moravská Třebová – mše svatá u příležitosti
svátku Porciunkule • biskup Josef
7. 8. pátek
7.30 hod. • Olomouc – sv. Michal – mše svatá pro
cyklistickou pouť Orla • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Šumperk – kněžské svěcení jáhna Vladimíra
Jesenského • arcibiskup Jan

8. 8. sobota
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
9. 8. neděle
9.30 hod. • Olomouc – dominikáni – jáhenské svěcení
br. Lukáše Fošuma • biskup Josef
15.00 hod. • Blatnice – Svatý Antonínek – svěcení
nového oltáře • arcibiskup Jan
14. 8. pátek
18.00 hod. • Nedachlebice – mše svatá k 800. výročí
založení obce • arcibiskup Jan
15. 8. sobota
10.00 hod. • Jevíčko – patrocinium kostela • biskup
Josef
10.00 hod. • Velehrad – pouť Matice Velehradské
• arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – sv. Michal – mše svatá a žehnání
nového zvonu • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevzetí
Panny Marie • biskup Josef
16. 8. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Cholina – pouť u příležitosti Nanebevzetí
Panny Marie • Mons. Josef Nuzík, generální vikář
11.00 hod. • Bzenec – pouť u příležitosti Nanebevzetí
Panny Marie • biskup Josef
16. 8. neděle až 21. 8. pátek
St. Martin in Gsies (Itálie) – společná dovolená
s kněžími • arcibiskup Jan
22. 8. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť učitelů a přednáška
• biskup Josef
11.00 hod. • Krumsín – patrocinium kostela
sv. Bartoloměje a 660. výročí obce • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Kroměříž – oslavy 100. výročí založení Orla
• arcibiskup Jan
23. 8. neděle
10.00 hod. • Svatý Hostýn – orelská pouť • arcibiskup
Jan
10.30 hod. • Polkovice – mše svatá ke 100. výročí
posvěcení kostela • biskup Josef
29. 8. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť rodin a dětí • biskup
Josef
10.30 hod. • Dub nad Moravou – dožínková pouť
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Dolní Němčí – platinová svatba manželů
Daňkových • arcibiskup Jan
30. 8. neděle
9.00 hod. • Vlkoš u Přerova – Věžky – mše svatá a
žehnání hasičského praporu • arcibiskup Jan
9.00 hod. • Želeč u Prostějova – mše svatá k 70. výročí
posvěcení kostela sv. Bartoloměje • biskup Josef
Uzavřeno k 10. 7. 2009
Změna programu vyhrazena

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
Pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

Placeno převodem 706 037

