
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	společen-

ského	života	a	s	diplomatickým	sborem	 
ve	Španělském	sále	Pražského	hradu;	 
promluva	Svatého	otce

	18.00	 Modlitba	nešpor	s	kněžími,	řeholníky,	bohos-
lovci	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	před-

staviteli	Ekume-
nické	rady	církví	
v	ČR	v	Arcibis-
kupském	paláci;	
promluva	Svaté-
ho	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	svatováclav-

ské	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

Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. až 28. 9. 2009
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1. 9. 1929	 se	 narodil	 P. Josef Koláček, SJ,	 dlouholetý	 ředitel	 českého	 vysílání	

Vatikánského	rozhlasu	(80. narozeniny)	
11. 9. 1859 prohlásil papež Pius IX. za 

blahoslaveného moravského kněze – 
mučedníka Jana Sarkandra (150 let)

11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny 
otevřených dveří památek –	 v	 České	
republice	se	slaví	od	roku	1991	z	podnětu	
Sdružení	historických	sídel	Čech,	Moravy	
a	Slezska

12. 9. 1946 přijal	v	Praze	kněžské	svěcení	P. Josef 
Cukr,	 jezuitský	 kněz	 žijící	 na	 odpočinku	
v	 Domě	Marianum	 na	 Velehradě	 (63 let 
kněžství)	

14. 9. 1939 se	narodil	ve	Zlíně	Mons. Mgr. Milán 
Kouba,	 generální	 vikář	 olomoucký	 (70. 
narozeniny)

16. 9. – Den církevních škol
17. 9. 1959	 zemřel	 v	 komunistickém	 vězení	

v	 Leopoldově	 P. Adolf Kajpr,	 český	
jezuitský	kněz,	novinář	(50 let)

25. 9. – Mezinárodní den neslyšících –	slaví	se	od	roku	1958,	z	rozhodnutí	Mezinárodní	
organizace	neslyšících		 	 	 	 	 																			(jpa)

lISt z kalendáře

dIecéze S katedRálou SV. VáclaVa

Svídnice	je	staré	slezské	historické	město.	
Anna	 Svídnická	 byla	 jednou	 z	manželek	
císaře	Karla	IV.	Po	tisíc	let	město	náleželo	
do	 vratislavské	 diecéze.	 Perlou	 města	 je	
právě	nádherný	gotický	a	barokně	vyzdo-
bený	kostel	svatého	Václava,	s	věží	vyso-
kou	103	metry.	Tento	kostel	se	stal	v	roce	
2004,	tedy	před	pěti	lety,	katedrálou	nové	

svídnické	 diecéze,	 která	 byla	 vyčleněna	
z	arcidiecéze	vratislavské	(oblast	Kladska	
patřící	do	roku	1972	do	pražské	arcidiecé-
ze)	a	okolí	města	Walbrzych	se	Svídnicí,	
což	byla	převážně	oblast	patřící	do	diecé-
ze	lehnické,	jež	vznikla	v	roce	1992.
Svídnická	 diecéze	 je	 diecéze	 podle	 na-
šich	měřítek	 pohraniční,	 zdejší	 německé	
obyvatelstvo	bylo	po	druhé	světové	válce	
odsunuto	 a	 téměř	 kompletně	 vyměněno.	
Proto	 diecéze	 nepatří	 mezi	 nejsilnější	
v	 Polsku	 a	 to	 byl	 jeden	 z	 důvodů	 jejího	
vzniku.	 Ostatně	 ze	 staré	 vratislavské	 di-
ecéze	 za	 poslední	 století	 bylo	 vyčleněno	
postupně	devět	nových	diecézí,	aby	se	bis-
kup	a	kněží	s	Božím	lidem	mohli	lépe	znát	
a	lépe	spolupracovat	na	budování	Božího	
království.	To	velká	diecéze	obvykle	moc	
neumožňuje.	Dnes	 se	 svídnická	 diecéze,	
založená	 24.	 února	 2004,	 dělí	 na	 24	 dě-
kanátů	a	188	farností,má	335	diecézních	
a	71	řeholních	kněží	a	přes	80	bohoslov-
ců.	V	roce	2005	byl	založen	kněžský	semi-
nář,	ve	kterém	je	82	bohoslovců.	V	diecézi	
jsou	 řeholní	 domy	 milosrdných	 bratří, 

františkánů,	 jezuitů,	 klaretinů,	 misioná-
řů	Svaté	Rodiny,	palotinů,	redemptoristů	
a	kněží	Srdce	Ježíšova	a	také	24	ženských	
kongregací	s	500	sestrami.	Hlavní	poutní	
místa	 jsou	 Vambeřice,	 známé	 z	 Babičky	
Boženy	Němcové,	 a	Bardo.	Největší	 far-
nost	 je	 ve	Walbrzychu	 s	 titulem	 Andělů	
strážných,	 tato	 farnost	usiluje	o	založení	
kolegiátní	 kapituly	 při	 svém	 farním	kos-
tele.	V	roce	2005	byla	založena	katedrální	
kapitula	 svatého	 Václava,	 která	 má	 dva	
preláty,	dvanáct	gremiálních	a	neomeze-
ný	 počet	 čestných	 kanovníků.	 Kurie	 má	
odbory	 pastorační	 a	 hospodářský	 a	 bis-
kupské	vikáře	pro	 formaci	kněží,	 slavení	
svátostí	a	katechezi.	Staří	kněží	mají	svůj	
domov	pro	emeritní	kněze.
Svídnickým	 biskupem	 se	 stal	 dlouhole-
tý	 rektor	 Papežské	 teologické	 fakulty	 ve	
Vratislavi	 a	 také	 rektor	 tamního	 semi-
náře	 profesor	 Dr.	 Ignacy	 Dec	 (1944).	 
Při	biskupském	svěcení	 zaujala	 jeho	slo-
va:	“Prosím	vás,	modlete	se,	abych	byl	co	
nejlepším	 vaším	bratrem,	 otcem	a	 příte-
lem.“	Za	pět	let	biskup	Dec	ukázal,	že	má	
cit	pro	region,	který	tvoří	jeho	diecézi,	pro	
tradice,	 dovede	 také	 spojovat	 apoštolský	
a	budovatelský	zápal	 s	 rozhledem	a	zna-
lostí	učence	a	příjemným	 lidským	 jedná-

ním.	V	roce	2008	diecéze	dostala	také	svě-
tícího	biskupa	Adama	Balabucha	(1961),	
kanovníka	svídnické	kapituly	i	kolegiátní	
kapituly	 sv.	Kříže	 ve	Vratislavi,	 který	 zá-
roveň	 zastával	 úřad	 generálního	 vikáře	
i	 rektora	 semináře.	 Biskup	 Balabuch	 je	
také	doktorem	teologie	a	profesorem	ho-
miletiky.	 P. Vladimír Teťhal

Pokud vím, jsou na světě tři diecéze, ve kterých je katedrála svatého Václava. Je to 
Olomouc, Krakov a Svídnice (Świdnica). Krakovská a svídnická katedrála má pak 
ještě za spolupatrona svatého Stanislava. Svídnická diecéze je také nejmladší a je 
to jediná polská diecéze, se kterou naše olomoucká arcidiecéze sousedí. Je to sice 
hranice nepříliš dlouhá, pod Králickým Sněžníkem, ale přece.

Biskup Ignacy Dec

Katedrála sv. Václava ve Svídnici

sv. Jan Sarkander
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Program
	Téma	návštěvy	papeže	Benedikta	XVI.	v	Brně	 je	NADĚJE.	V	tomto	duchu	se	ponese	
i	program	před	zahájením	bohoslužby	v	neděli	27.	9.	2009.	Již	v	sobotu	26.	září	od	18	
do	20.30	hodin	ale	rozezvučí	stanové	městečko	nedaleko	areálu	konání	bohoslužby	na	
tuřanském	letišti	KON-CERT	NADĚJE.	V	neděli	27.	září	bude	areál	otevřen	 již	od	4	
hodin	ráno.

Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem
Další	výtisky	Novény	k	přípravě	na	návštěvu	Svatého	otce	jsou	k	dispozici	v	prodejnách	
Matice	cyrilometodějské	nebo	v	prodejnách	Karmelitánského	nakladatelství.

Rozšíření informací na webových stránkách
Dne	13.	8.	2009	byla	spuštěna	nová	verze	stránek:	www.biskupstvi.cz/papezvbrne
Organizační	pokyny	zde	budou	průběžně	aktualizovány.	Se	svými	dotazy	se	můžete	ob-
racet	přímo	na	Informační	kontaktní	centrum	Petrov	(Petrov	1,	Brno;	Mgr.	Petra	Cha-
lupová,	tel.:	731	404	000,	e-mail:	chalupova@biskupstvi.cz).

Počet účastníků
	K	8.	8.	2009	bylo	z	brněnské	diecéze	přihlášeno	do	Brna	asi	38	tisíc	poutníků.	Z	ostat-
ních	českých	a	morav-ských	diecézí	a	ze	zahraničí	je	zatím	přihlášeno	cca	31	tisíc	pout-
níků.	Celkový	počet	zatím	přihlášených	cca	69	tisíc	odpovídá	reálné	představě	100	000	
poutníků	při	brněnské	bohoslužbě.	Další	informace	o	místenkách	na-jdete	na	výše	uve-
dených	internetových	stránkách.

Dary Svatému otci
Věcné	dary	Svatému	otci	je	možné	předávat	pouze	v	mís-tech	konání	návštěvy	Svatého	
otce.	V	Brně	je	to	na	brněnském	biskupství,	a	to	ve	dnech	1.	až	20.	9.	2009.	Poté	budou	
prostřednictvím	Apoštolské	nunciatury	v	Praze	předány	Svatému	otci.	Každý	dar,	který	
si	přeje	dárce	věnovat,	má	být	opatřen	průvodním	listem	s	uvedením	jména	a	adresy	
dárce.	Jako	dar	není	vhodné	dávat	předměty,	které	podléhají	časem	znehodnocení	(po-
traviny,	květiny).	Za	brněnské	biskupství	byla	pověřena	přijímá-ním	darů	pro	Svatého	
otce	Marie	Stehlíková	z	kanceláře	koordinátora	papežské	návštěvy	v	Brně.	Kancelář:		
Petrov	1,	602	00	Brno,	tel.:	543	235	030,	e-mail:	stehlikova@biskupstvi.cz

Koncert naděje a stanové městečko
V	sobotu	26.	září	2009	od	18	do	21.30	hod.	bude	pro	všechny	věkové	kategorie	připra-
ven	vedle	areálu	 letiště	v	Brně-Tuřanech	Koncert	naděje.	Na	koncertě	vystoupí	Peter	
Milenky	Band	ze	Slovenska	(www.peter milenkyband.com)	a	polská	skupina	Arka	Noe-
go	(http://www.arkanoego.pl).	Po	koncertě	mohou	mladí	přespat	ve	vlastním	stanu	ve	
stanovém	městečku,	které	bude	v	blízkosti	hlavního	pódia.	Podrobnosti	budou	uveřej-
něny	na	stránkách	www.navstevapapeze.cz 

Neděle 27. září 2009
	 4.00	 Otevření	areálu	letiště	Brno-Tuřany
	 6.00	 Průvod	se	sochou	Panny	Marie	Tuřanské
	 6.30	 Přivítání	poutníků,	organizační	pokyny
	 6.45	 Duchovní	pásmo	se	zpěvem	a	modlitbami	–	Komunita	Emmanuel
	 7.30	 Svědectví	o	naději	–	rodina	Levíčkova
	 7.35	 Představení	církve	v	České	republice	(video)
	 7.50	 Úvaha	o	naději	(srov.	1	Petr	3,15)	–	režisér	Jiří	Strach
	 8.00	 Muzika	Hradišťan	s	Jiřím	Pavlicou	a	Kantiléna	Brno
	 8.40	 Nácvik	společných	odpovědí	lidu	ke	mši
	 8.50	 Přílet	prezidenta	České	republiky	Václava	Klause
	 9.20	 Přílet	Svatého	otce	Benedikta	XVI.
	 	 Projíždění	Svatého	otce	v	papamobilu	a	žehnání	věřícím
	 10.00	 Bohoslužba,	Modlitba	Anděl	Páně
	 12.45	 Odlet	Svatého	otce
	 13.00	 	Hudební	pásmo	–	Posádková	hudba	Olomouc,	Kyjovánek	a	další

Česká televize nabídne přímé přenosy z návštěvy Svatého otce
	Česká	televize	se	bude	ve	své	programové	nabídce	intenzivně	věnovat	návštěvě	papeže	
Benedikta	XVI.	v	České	republice.	Na	zpravodajském	kanálu	ČT	24	a	částečně	i	na	ČT	2	
budou	vysílána	všechna	setkání	Svatého	otce:	jeho	přílet,	zastavení	v	kostele	Pražského	
Jezulátka,	přijetí	u	prezidenta	České	republiky,	nešpory	ve	svatovítské	katedrále,	setká-
ní	s	politiky,	setkání	s	akademickou	obcí	i	rozloučení	na	Ruzyňském	letišti.
Největší	 událostí	 budou	 přímé	 přenosy	 bohoslužeb	 na	 ČT	 2:	 v	 neděli	 27.	 září	 
v	10.00	hod.	z	Brna	a	v	pondělí	28.	září	2009	v	9.45	hod.	ze	Staré	Boleslavi.

PaPeŽSká náVŠtĚVa
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olomoucký generální vikář sedmdesátníkem
V pondělí 14. září slaví 70. narozeniny Mons. Mgr. Milán Kouba, generální vikář 
olomoucké arcidiecéze. 
Mons. Milán Kouba je členem kněžské rady (1993), sboru poradců (1993), ekono-
mické rady (2000) a pastorační rady olomoucké arcidiecéze (2003). Olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner ho jmenoval 28. září 1993 sídelním kanovníkem 
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Papež Jan Pavel II. mu v roce 1995 
propůjčil čestný titul „kaplan Jeho svatosti“ (Mons.).

SeDMDeSáT leT ...
OhléDNuTí NAzPěT? 

Dvě zamyšlení generálního vikáře

Vnímám vlastně dvakrát 35 let
Do	té	první	„35“	–	od	září	roku	1939	do	června	roku	1974	–	patří	především	Boží	dar	
života,	 dar	 lásky	 rodičů:	 narodil	 jsem	 se	 14.	 září	 1939	 ve	Zlíně	 v	Baťově	 nemocnici.	
Bydleli	 jsme	 však	 v	 Uherském	
Brodě.	 Tam	 jsem	 prožíval	 své	
dětství,	 školní	 léta	 –	 obecná	
škola,	 měšťanská	 škola,	 poté	
maturita	 v	 roce	 1957	 na	 Jede-
náctileté	 střední	 škole.	Nástup	
do	 zaměstnání,	 na	 Slovácké	
strojírny,	 v	 roce	1958	dva	 roky	
základní	 vojenské	 služby,	 pak	
opět	 v	 zaměstnání	 a	 k	 tomu	
v	roce	1963	maturita	na	Střed-
ní	průmyslové	škole	strojnické.	
Touha	po	kněžství,	která	začala	
již	 na	 měšťance,	 se	 začala	 na-
plňovat	 v	 roce	 1969,	 kdy	 jsem	
využil	možnosti	 a	 nastoupil	 na	
Cyrilometodějskou	bohoslovec-
kou	fakultu	v	Olomouci.	Kněžské	svěcení	jsem	přijal	22.	června	1974	z	rukou	tehdejšího	
olomouckého	apoštolského	administrátora	biskupa	Josefa	Vrany.	

Druhou „35“ již tvoří kněžská léta
Po	svěcení	jsem	působil	v	duchovní	správě	jako	kaplan	v	Moravské	Ostravě	od	července	
1974	do	ledna	1979.	Na	faře	v	Ostravě	jsme	byli	tehdy	tři	kaplani:	1.	kaplan	–	nynější	
pomocný	biskup	Mons.	Josef	Hrdlička,	2.	kaplan	–	P.	Jan	Novobilský,	OP,	a	3.	kaplan	
jsem	byl	já.	V	Ostravě	jsem	byl	4	½	roku,	v	lednu	1979	jsem	musel	Ostravu	opustit.
Od	února	1979	jsem	byl	přeložen	jako	administrátor,	později	jako	farář	do	Jeseníku	nad	
Odrou	a	exkurendo	administrátor	v	Bernarticích	nad	Odrou.	Od	listopadu	1984	ještě	
v	další	farnosti	Suchdol	nad	Odrou	exkurendo	administrátor	až	do	konce	června	1990.
Zanedlouho	po	intronizaci	si	mě	otec	arcibiskup	František	Vaňák	zavolal	k	sobě	a	říká:	
„Velehrad,	 o	 kterém	 jsem	vám	 říkal,	 to	nebude,	budete	 rektorem	kněžského	 seminá-
ře	v	Olomouci.“	 Jistě	na	mně	viděl	překvapení,	hned	 jsem	neodpovídal	a	on	dodává:	 
„Máte-li	námitky,	pak	jenom	ty	závažné.“	Má	odpověď	tedy	zněla:	„Přijímám	rozhod-
nutí	otce	arcibiskupa.“	Tak	jsem	byl	rektorem	od	1.července	1990	do	30.	června	1998.
Ještě	jako	rektor	Arcibiskupského	kněžského	semináře	v	Olomouci	 jsem	říkal:	Ve	tři-
ceti	letech	jsem	šel	do	kněžského	semináře,	v	pětatřiceti	jsem	byl	vysvěcen	na	kněze,	ve	
čtyřiceti	letech	jsem	se	stal	samostatným	duchovním	správcem,	v	padesáti	letech	rekto-
rem	a	pak	s	nadsázkou	jsem	dodával:	v	šedesáti	„půjdu	do	důchodu“.	Jenomže	někdy	
v	dubnu	či	květnu	mne	otec	arcibiskup	Jan	pozval	k	sobě	ke	sdělení	o	tom,	že	mě	chce	
jmenovat	svým	generálním	vikářem.	Již	nevím,	zda	jsem	mu	pověděl	onen	výpočet	let	
shora	uvedený,	ale	vím,	že	 jsem	nakonec	zase	odpověděl:	„Sliboval	 jsem	poslušnost.	 
Co	arcibiskup	rozhodne,	to	se	kněz	snaží	uskutečňovat.“	Od	1.	července	1998	jsem	tedy	
generálním	vikářem	až	dodnes,	tedy	již	dvanáctý	rok.
Při	hodnocení	této	kněžské	služby	v	Olomouci	nemohu	přehlédnout,	že	s	otcem	arci-
biskupem	Janem	jsme	si	úžasně	rozuměli	již	ve	spojení	rektor	a	arcibiskup,	a	často	při	
setkání	představených	seminářů,	či	na	komisi	pro	výchovu	kněží	při	České	biskupské	
konferenci	jsem	právě	otce	arcibiskupa	Jana	dával	za	příklad	spolupráce,	vzájemného	
naslouchání,	trpělivosti	atd.
Totéž	mohu	potvrdit	i	nyní	při	spolupráci	arcibiskup	a	jeho	generální	vikář.	Nebyl	bych	
asi	schopen	tuto	službu	vykonávat	ani	jako	rektor,	ani	jako	generální	vikář,	kdybychom	
si	spolu	nerozuměli.	 	 Josef Pala

kaple sv. Jiří v litovli  
se restauruje

V kapli sv. Jiří v litovli byly začátkem 
srpna dokončeny stavební práce v rám-
ci projektu Rekonstrukce gotické kaple 
sv. Jiří a v nejbližší době by zde měly za-
čít práce restaurátorské.
Cílem	projektu,	na	který	byly	poskytnuty	
finanční	prostředky	z	tzv.	Norských	fondů	
ve	výši	346	954	eur,	je	komplexní	obnova	
kaple,	včetně	její	výzdoby	a	pořízení	nové-
ho	vybavení	 tak,	aby	objekt	mohl	být	vy-
užíván	víceúčelově	 jako	meditační	kaple,	
koncertní	 a	 výstavní	 sál	 či	 jako	přednáš-
ková	místnost.	 Stálá	 expozice	 bude	 tvo-
řena	uměleckými	díly	z	majetku	farnosti,	
z	nichž	některé	jsou	součástí	původní	vý-
zdoby	objektu.
Restaurátorské	 práce	 by	 měly	 odhalit	
původní	 fresky	 z	 pozdní	 gotiky	 či	 rene-
sanční	epitafy,	které	se	zatím	ukrývají	jen	
pod	vrstvami	nátěrů.	Součástí	projektu	je	
rovněž	restaurování	několika	uměleckých	
děl,	které	tvořily	původní	mobiliář	kaple.	
Mezi	ně	patří	například	polychromovaná	
dřevěná	plastika	Pieta	 z	Rozvadovic	při-
bližně	 z	 roku	 1450	 nebo	 deskový	 obraz	
Madony	 s	 Ježíškem	 a	 dvěma	 světci	 po	
stranách	pravděpodobně	z	roku	1650.
Podle	místního	faráře	P.	Josefa	Rosenber-
ga	byla	kaple	v	mnoha	ohledech	v	havarij-
ním	 stavu	 (narušená	 statika,	 zavlhčení,	
napadení	 krovu	 dřevokazným	 hmyzem,	
destruovaná	 dlažba,	 nefunkční	 rozvody	

inženýrských	sítí,	uvolněná	a	opadávající	
historická	 výmalba),	 který	 znemožňoval	
jakékoliv	 smysluplné	 využití.	 Po	 kom-
pletní	opravě	a	znovuotevření	v	roce	2011	
bude	 objekt	 využíván	 k	 náboženským,	
kulturním	a	vzdělávacím	účelům.
Kaple	 sv.	 Jiří	 v	 Litovli	 je	 unikátním	 pří-
kladem	 sice	 drobné,	 ale	 kvalitní	 pozdně	
gotické	 sakrální	 architektury	 dochované	
v	původní	podobě	s	minimem	pozdějších	
zásahů.		 Monika Vývodová
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Poutní cesta s naučnou stezkou Svatý kopeček – Svatý hostýn
Matice svatokopecká, občanské sdružení působící při bazilice Navštívení Panny 
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, k jehož poslání patří mj. podpora a zvidi-
telňování tohoto místa jako významné kulturní a církevní památky, hodlá vybudo-
vat poutní cestu s naučnou stezkou ze Svatého Kopečku na Svatý hostýn a napojit 
se tak na obdobnou cestu, kterou v loňském roce vybudovaly Matice svatohostýn-
ská a Matice Velehradská. Tím by došlo k propojení těchto třech nejvýznamnějších 
moravských poutních míst a současně i propojení mikroregionů a dvou krajů v této 
lokalitě pro využití v rámci turistiky, cykloturistiky a rozšíření cestovního ruchu. 
Akce by měla být zrealizována do května 2010 – k 15. výročí návštěvy papeže Jana 
Pavla II. na Svatém Kopečku a tím současně by měla být připomenuta a oslavena 
tato významná událost.
Zamýšlená	cesta	v	délce	asi	50	km	by	měla	být	doplněna	20	panely	s	informačními	ta-
bulemi,	které	by	obsahovaly	údaje	o	místě,	kde	se	panel	nachází,	historii	i	současnosti,	
poukaz	na	významné	kulturní	či	církevní	památky,	rodáky,	přírodní	zajímavosti	a	uve-
dení	sponzora.	Procházejícím	by	tak	současně	poskytly	důvod	k	zamyšlení,	poučení	i	tip	
na	bližší	poznání	dané	lokality.	Současně	chceme	vydat	průvodcovskou	brožuru,	která	
by	zájemce	blíže	a	podrobněji	seznámila	s	místy,	 jimiž	procházejí,	 s	upozorněním	na	
stravovací	a	ubytovací	možnosti	v	místě,	kilometráž,	výškové	rozdíly,	které	je	na	trase	
čekají,	a	možností	místa	získání	turistického	razítka	na	trase.
Poněvadž	jako	občanské	sdružení	nemáme	vlastní	finanční	zdroje,	 jsme	odkázáni	vy-
jma	symbolického	členského	příspěvku	ve	výši	100	Kč	ročně,	pouze	na	dary	našich	pří-
znivců.	Celkové	náklady	na	tento	projekt	mají	činit	asi	800.000	Kč	(každý	panel	s	tabulí	
včetně	autorské	odměny	a	osazení	v	terénu	má	stát	30.000	Kč),	dovolujeme	si	obrátit	
se	na	všechny,	kdo	mají	vztah	k	církevním	památkám,	zájem	o	kulturu,	turistiku	a	pod-
poru	duchovních	hodnot	vůbec,	se	žádostí	o	laskavé	poskytnutí	sponzorského	daru	či	
jiného	finančního	příspěvku	na	tuto	akci.	
Příspěvek	lze	zaslat	bezhotovostně	na	náš	účet	u	Komerční	banky	a.s.	pob.	Olomouc,	
číslo	 účtu	 43-4740250257/0100,	 nebo	 složenkou	 na	 adresu	 Matice	 svatokopecká,	 
Sadové	nám.	1,	772	00	Olomouc	–	Svatý	Kopeček,	případně	poskytnout	v	hotovosti	
proti	převzetí	příjmového	dokladu	u	služby	v	muzeu	Matice	svatokopecké	každou	so-
botu	od	12	do	17	hod.	a	neděli	a	svátky	od	10	do	17	hod.	Na	požádání	vystavíme	doklad	
o	poskytnutí	daru,	který	je	odpočitatelný	pro	daňové	účely.
za vaši štědrost a dar v jakékoliv výši upřímně děkuje Matice svatokopecká.

zora Krejčí

Štípské varhany zazní v plné kráse
Barokní kostel ve Štípě u zlína, známý jako vyhledávané poutní místo a jeden z nej-
větších a nejkrásnějších kostelů na zlínsku, se od začátku září může pyšnit unikát-
ním počinem. Jedná se o kompletní dokončení restaurovaní místních varhan, které 
se řadí k nejvzácnějším v celé republice. 

„Práce	 probíhaly	 více	 než	 tři	 roky	
a	 podíleli	 se	 na	 nich	 jak	 varhanáři	
z	 České	 republiky,	 tak	 hlavně	 var-
hanářský	mistr	Christian	Wegsche-
ider	 z	Drážďan,	 které	 všechny	 var-
hanářské	práce	 řídil,“	 sdělil	místní	
varhaník	Lubomír	Hnilica.	
Celková	částka	za	restaurování	pře-
sáhla	3,5	mil.	korun	a	největší	část	
byla	 postupně	hrazena	 z	 dotací	 od	
města	Zlín	a	z	dotace	Ministerstva	
kultury	 ČR,	 dále	 pak	 z	 příspěvků	
nadací,	sponzorskými	dary	a	ze	sbí-
rek	 farníků	a	poutníků,“	uvedl	du-
chovní	správce	farnosti	P.	František	
Sedláček.	
Štípský	kostel	je	kromě	bohoslužeb	
možné	 navštívit	 v	 rámci	 projektu	
Otevřené	brány	do	konce	 září	 kaž-
dý	den	(kromě	pondělí)	od	9	do	12	
hod.	a	od	13	do	17	hod.	Zastavte	se	
a	třeba	budete	mít	štěstí	a	zastihne-
te	místní	varhaníky	přímo	u	nástro-
je…	 lubomír hnilica

mSka ve zlíně s novým 
vedením 

Na schůzi regionální pobočky Mo-
ravskoslezské křesťanské akademie 
(MSKA) ve zlíně, která se konala  
23. června v Salesiánském klubu mlá-
deže na Jižních Svazích, byl novým 
předsedou zlínské pobočky MSKA zvo-
len Mgr. Petr Cekota (1975).
Novými	dvěma	místopředsedy	se	stali	do-
cent	Ing.	Josef	Kubík,	CSc.,	a	Mgr.	Marek	
Tomaštík,	 Ph.D.,	 kteří	 učí	 na	Univerzitě	
Tomáše	Bati	 ve	Zlíně.	Schůze	 se	 zúčast-
nili	 mj.	 také	 P.	 Petr	 Kopřiva,	 ředitel	 Sa-
lesiánského	 střediska	 mládeže	 ve	 Zlíně,	
a	předsedkyně	MSKA	PhDr.	Jiřina	Štou-
račová	z	Brna.	
Na	 schůzi	 byl	 projednán	 plán	 činnos-
ti	 MSKA	 ve	 Zlíně	 pro	 druhou	 polovi-
nu	 letošního	 roku,	 spolupráce	 s	 oběma	
zlínskými	 římskokatolickými	 farnostmi	
a	 také	 spolupráce	 MSKA	 s	 Univerzitou	
Tomáše	Bati.	Na	závěr	byly	schváleny	tři	
tematické	 okruhy	 přednášek	 a	 panelo-
vých	diskuzí:
– Etika ve zdravotnictví
– Politologie
– Etika v podnikání 
Nový	 předseda	 zdůraznil,	 že	 zlínská	 po-
bočka	 MSKA	 se	 chce	 věnovat	 také	 pří-
pravě	Ekumenického	projektu	–	Poznání	
křesťanských	 církví	 na	 Valašsku	 –	 bude	
probíhat	 kontinuálně	 od	 podzimu	 2009	
v	 podobě	 setkávání	 a	 besed	 v	 různých	
městech	 a	 obcích	Zlínského	 kraje:	 Vizo-
vicko,	Pozděchov,	Liptál,	Vsetín,	Hošťál-
ková,	Ratiboř,	Velká	Lhota,	Valašské	Klo-
bouky...		 Josef Pala

Virtuální knihovna  
depositum.cz

Katolická teologická fakulta univer-
zity Karlovy v Praze nedávno spustila 
unikátní projekt virtuální knihovny, 
kde lze nalézt digitalizované historické 
texty pro badatele i veřejnost. K dispo-
zici je zde známý Časopis katolického 
duchovenstva nebo Via – časopis pro 
teologii a další periodika.
Publiko-
vané	ma-
teriály lze 
pro ne-
komerč-
ní	 účely	
v o l n ě	
šířit.	 Na	
s t r á n -
kách	 funguje	 také	 praktický	 vyhledavač.	
Na	 projekt	 digitalizované	 knihovny	 byly	
použity	prostředky	z	grantu	„Decentrali-
zovaný	rozvojový	projekt	č.	135	–	Tvorba	
multimediálních	 vzdělávacích	 pomůcek	
na	UK	 v	 Praze“.	 Virtuální	 knihovnu	 na-
leznete	na	adrese:	http://depositum.cz 

(apha)
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nový zvon pro kapli 
Neopakovatelné zážitky prožili občané ve zlíně - Jaroslavicích při tradiční poutní 
slavnosti, která se zde konala v neděli 26. července. letošní pouť byla pro ně zcela 
výjimečná. Připomínali si totiž sto let od postavení místní kaple sv. Anny. Při této 
příležitosti byl na věž kaple 
umístěn nový zvon zasvěce-
ný Panně Marii. Na slavnost 
přijel vzácný host z Olomou-
ce, P. Mgr. Antonín Basler, 
kancléř Arcibiskupství olo-
mouckého a sídelní kanovník 
tamní Metropolitní kapituly 
u sv. Václava, který při této pří-
ležitosti slavil mši svatou, na 
jejímž začátku nový zvon slav-
nostně požehnal.
Zvon	 symbolizuje	 Zvěstování	
Páně	-	událost,	kdy	byl	anděl	po-
slán	k	Panně	Marii	a	zvěstoval	jí,	
že	se	má	stát	matkou	Mesiáše,	Syna	Božího.	Na	zvonu	je	vyrytý	nápis:	
KE	100-LETÉMU	VÝROČÍ	KAPLE	SVATÉ	ANNY	
L.	P.	2009	NÁKLADEM	MĚSTA	ZLÍNA
ULIL	JOSEF	TKADLEC	HALENKOV
ANDĚL	PÁNĚ	ZVĚSTOVAL	PANNĚ	MARII	A	ONA	POČALA	Z	DUCHA	SVATÉHO
Nový	zvon	vyrobil	Josef	Tkadlec	ve	své	dílně	v	Halenkově	na	Vsetínsku	a	také	jej	osobně	
umístil	na	věž	kaple.	Současně	s	novým	zvonem	byla	usazena	i	zvonová	stolice,	auto-
matické	odbíjení	a	byla	také	provedena	nová	elektroinstalace	celé	kaple	s	novým	osvět-
lením	a	následná	výmalba	interiéru	kaple.	Celková	finanční	 investice	přesáhla	částku	
150.000	Kč,	přičemž	většinu	z	ní	hradilo	Statutární	město	Zlín.
Nový	zvon	v	tónině	dis	3	o	průměru	338	mm	a	hmotnosti	31	kg	nahradil	sto	 let	starý	
ocelový	zvon	o	průměru	365	mm	a	hmotnosti	asi	40	kg	s	ručním	zvoněním,	který	byl	
již	akusticky	podprůměrný	a	jehož	závěs	a	srdce	byly	již	také	nevyhovující,	a	proto	byl	
demontován.
Nový	zvon	je	zhotoven	z	bronzu	a	zvonoviny	(slitina	78	%	mědi	a	22	%	cínu).	Je	opatřen	
volně	 se	 pohybujícím	 ocelovým	 srdcem,	 novým	 technickým	 vybavením,	 elektrickým	
pohonem	a	v	budoucnu	bude	ještě	namontováno	odbíjecí	kladivo	atypické	konstrukce.	
Ložiskový	závěs	byl	proveden	z	oceli	a	dubového	dřeva.
Zvon	má	automatické	elektrické	ovládání	a	zkušebně	je	nastaveno	pravidelné	zvonění	
každý	den	ve	12	hodin	a	v	18	hodin.	Do	budoucna	se	počítá	ještě	se	zavedením	hodino-
vého	odbíjení.	Zvon	je	využitelný	rovněž	jako	signální	zařízení	při	hrozícím	nebezpečí.

Josef Pala

Pouť matice Velehradské
V sobotu 15. srpna jsme na Velehradě slavili titulární slavnost baziliky – Nanebe-
vzetí Panny Marie. V tento den skládají sestry z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje 
své sliby (letos složila věčné sliby sestra Faustyna) a současně přijíždějí na Velehrad 
na pouť členové Matice Velehradské. 
Dopolední	 liturgii	 vedl	 otec	 opat	 Kosík,	
OPraem.,	který	zastupoval	nemocného	otce	
arcibiskupa.	Ve	své	promluvě	zdůraznil,	že	
mariánská	úcta	má	u	nás	počátek	v	díle	sv.	
Cyrila	a	Metoděje,	kteří	zasvětili	první	me-
tropolitní	 chrám	 na	 Moravě	 právě	 Matce	
Boží.	 Odpoledne	 se	 uskutečnilo	 divadelní	
představení	pro	děti	 (viz.	 snímek).	Lidové	
divadlo	 Tereza	 zahrálo	 dětem	 několik	 po-
hádek.	 Následoval	 program	 her	 pro	 děti	
a	současně	koncert	dechovky	Buchlovjané.	
Večer	 zahrála	M.	 Slavíková	 z	 lidového	 di-
vadla	Tereza	několik	balad	pro	dospělé	di-
váky.	Na	Velehradě	jsme	se	tak	opět	mohli	
dotknout	našich	kořenů.	Nejvíce	mě	zauja-
la	balada	o	Marii	Panně,	anjelovi	a	červeném	víně.	Zde	je	z	ní	malý	úryvek:	„Krista	Pána	
bičují,	až	krev	z	něho	stříkala.	Maria	ju	sbírala,	do	zlatého	pohára.	Po	zahradě	chodila	
a	tú	krvjú	kropila.	Kde	kapečka	ukápla,	všady	révek	vypukl.“	 Petr hudec

Vykupitelky Velehradu
letošním srpnem se uzavírá jedna kapi-
tola velehradských dějin. z Velehradu 
odchází po 51 letech služby řeholnice 
z Kongregace sester Božského Vykupi-
tele. 
Velehrad	se	jim	stal	domovem	v	roce	1958,	
kdy	 zde	 vystřídaly	 krátce	působící	 sestry	
z	 řádu	 sv.	Karla	Boromejského	 (od	 roku	
1952).	Obětavě	a	s	láskou	se	staraly	o	kli-
enty	Ústavu	sociální	péče	(Vincentinum),	
jichž	bylo	až	382,	a	zapojily	se	také	do	far-
ního	a	poutního	dění.	S	ošetřovatelským	
povoláním	se	musely	 teprve	seznámit	na	
místě,	neboť	dříve	působily	zejména	jako	
učitelky	 a	 vychovatelky.	 Trpělivost	 a	 lás-
ka	jim	pomáhala	získat	si	srdce	obyvatel,	
kterým	bylo	 ještě	dlouho	smutno	po	„je-
jich	sestřičkách“.	Vydaly	zde	svědectví,	co	
to	znamená	„zapřít	sám	sebe,	ztratit	svůj	
život	pro	Krista,	a	tak	jej	nalézt“	(srov.	Mt	

10,	39).	Je	to	úplně	jiný	způsob	sebereali-
zace,	než	jakému	rozumí	naše	společnost.	
Můžeme	se	učit	z	jejich	smyslu	pro	oběť.
Na	Velehrad	přišly	v	počtu	94	sester,	pro-
žily	 zde	 těžké	 období	 komunistického	
útlaku,	ale	také	„svítání“	v	roce	1985	a	ra-
dost	ze	znovunabyté	svobody	při	návštěvě	
papeže	Jana	Pavla	II.	v	roce	1990.	V	témže	
roce	se	řada	„vykupitelek“	vrátila	na	Slo-
vensko,	neboť	většina	členek	kongregace	
odtud	pochází.	Nyní	se	na	Slovensko	vra-
cí	i	posledních	šest	sester.	Také	na	ně	do-
léhá	 palčivý	 problém	 řeholního	 dorostu.	
Na	 Velehradě	 nechávají	 sestry	 svá	 srdce	
i	hroby	sester,	které	zde	nalezly	místo	své-
ho	posledního	odpočinku.		 Petr hudec

kněžské svěcení v Šumperku 
zcela mimořádnou událost prožili vě-
řící ve farnosti v Šumperku. V tamním 
farním kostele sv. Jana Křtitele přijal 
7. srpna z rukou olomouckého arcibis-
kupa Mons. Jana Graubnera kněžské 
svěcení jáhen Mgr. Vladimír Jesenský 
(1955), který zde zůstane jako kaplan. 
Stal se tak osmým letošním novokně-
zem v olomoucké arcidiecézi. (jpa)

Snímek František Ingr

Snímek František Ingr

Snímek František Bartoš
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Studenti, kterým pomáháme, jsou „naše děti“
Dr. Marie Martinů je zakladatelkou nadace Amici di Velehrad. V Itálii žije už od 
roku 1969. Nejprve se usadila v Boloni, posléze si v Modeně otevřela stomatolo-
gickou ordinaci. Dnes již tuto praxi neprovozuje, jelikož se věnuje výhradně chari-
tativní činnosti. Do České republiky jezdí často, kromě Velehradu i do Mohelnice, 
kde má maminku.
Měla	jsem	sraz	s	Dr.	Martinů	v	kavárně.	Už	tam	na	mne	čekala,	působila	jako	velmi	milá	
a	energická	dáma.	Objednaly	jsme	si	kávu	a	začaly	si	povídat.
Kdy začala fungovat nadace Amici di Velehrad (pozn. česky Přátelé Velehradu)?
Oficiálně	tato	nadace	vznikla	v	roce	2002.	Tomuto	formálnímu	založení	však	předchá-
zela	řada	aktivit	již	v	letech	předchozích,	které	jsem	se	svými	přáteli	podnikala.	Vše	však	
muselo	probíhat	společně	s	jednou	modenskou	nadací,	protože	jsme	nebyli	registrováni	
jako	právnická	osoba.	A	právě	na	popud	mých	přátel	jsme	se	rozhodli	založit	Amici	di	
Velehrad,	abychom	mohli	vystupovat	nezávisle.
Proč jste s touto aktivitou začala?
V	roce	1996	jsem	založila	v	obci	Tři	dvory	Sýrárnu	Orrero,	za	nedlouho	na	to	však	došlo	
k	povodním.	 Já	 jsem	shodou	okolností	byla	 tehdy	na	Moravě	a	viděla	 ty	hrůzy,	které	
záplavy	napáchaly.	To	byl	první	popud	k	charitativní	činnosti.	Zajistila	jsem	asi	pět	ka-
mionů,	které	přivezly	postiženým	dlaždičky	a	koupelny,	a	zorganizovala	v	Reggio	Emi-
lia	benefiční	 večeři	 s	horskými	myslivci,	 jejíž	 výtěžek	 šel	 rovněž	na	 škody	 způsobené	
povodněmi.	A	tak	jsem	se	pomalu	dostala	k	velehradskému	Stojanovu	gymnáziu,	kde	
jsem	ze	začátku	také	za	pomoci	italských	přátel	zajišťovala	dovoz	stavebního	materiálu	
na opravu.
Proč jste si vybrali zrovna Velehrad a místní gymnázium?
Pokládám	to	jako	své	povolání	pomáhat	právě	Velehradu,	jelikož	hlavním	cílem	naší	na-
dace	je	zachovávat	křesťanské	kořeny	v	Evropě	a	podporovat	s	nimi	související	morální	
hodnoty,	což	se	dá	dělat	právě	skrze	vzdělávání.	K	tomu	je	Stojanovo	gymnázium	na	Ve-

lehradě	jako	stvořené.	
Jakým způsobem shá-
níte peníze?
V	Itálii	v	Modeně	pořá-
dáme	 benefiční	 večeře,	
které	 se	 konají	 zhruba	
dvakrát	 do	 roka.	 Tyto	
večeře	 jsou	 vždy	 na	
velmi	 vysoké	 úrovni	
a	 účastní	 se	 jich	 kolem	
120	osob.	Vše	si	připra-
vujeme	 sami,	 tedy	 ten	
nejužší	 kruh	 Amici	 di	
Velehrad,	 což	 je	 asi	 de-
vět	lidí.	Každý	z	nás	za-
jistí	 něco,	 jeden	 zaplatí	
vína,	 druhý	 předkrmy,	

třetí	dezerty...	V	minulosti	jsme	také	organizovali	dražby,	například	jsme	vydražili	dres	
Pavla	Nedvěda,	rukavice	Michaela	Schumachera.	Tady	v	České	republice	zase	pořádá-
me	jednou	za	rok	společně	se	sýrárnou	Orerro,	ve	které	mám	pořád	malý	podíl,	benefič-
ní	koncerty	v	Olomouci.	Tím	bych	chtěla	upozornit	na	další	benefiční	koncert,	který	se	
bude	konat	18.	září	2009	pravděpodobně	v	Arcibiskupském	paláci	v	Olomouci.
Na jaké účely jsou použity vybrané finanční prostředky?
Všechny	 peníze,	 které	 vybereme,	 jsou	 použity	 na	 stipendia	 studentům	 ze	 Stojanova	
gymnázia,	kteří	pocházejí	ze	sociálně	slabších	rodin	a	toto	studium	by	si	jinak	nemohli	
dovolit.	Dříve	jsme	také	přispívali	na	vybavení	tříd.	
Kolik lidí stojí za Amici di Velehrad?
V	nejužším	výboru	nadace	je	nás	pouze	devět.	Je	to	až	k	neuvěření,	že	tak	malá	skupinka	
dokáže	zorganizovat	vše	v	souvislosti	s	benefičními	večeřemi.	Ono	se	to	možná	nezdá,	
ale	skrývá	se	za	tím	hrozně	moc	dřiny	a	nasazení.	Také	je	krásné,	že	tito	lidé,	Italové,	
pomáhají	studentům	z	jiné	země.	Všechny	nás	totiž	spojuje	touha	zachovávat	křesťan-
ské	kořeny,	na	kterých	 je	Evropa	postavena.	Samozřejmě,	 že	Amici	di	Velehrad	mají	
mnoho	dalších	dárců,	přispěvovatelů	a	sympatizantů,	řekla	bych,	že	jich	budou	tak	tři	
stovky.	Mezi	ty	patří	také	kardinál	Tomáš	Špidlík,	který	nám	čas	od	času	dává	duchovní	
cvičení.
Setkáváte se osobně se studenty, kterým pomáháte?
Samozřejmě.	Jsou	to	„naše	děti“a	jednou	za	rok	se	s	nimi	setkáváme	právě	na	Velehra-
dě.	 	 Monika Vývodová

zemřel mons. Josef olejník, 
nejstarší kněz olomoucké 
arcidiecéze

Krátce po svých 95. narozeninách ze-
mřel 11. července 2009 v nemocnici 
ve Šternberku papežský prelát Mons. 
doc. Mag. Josef Olejník, známý sklada-
tel liturgické hudby. 

Pocházel	z	farnosti	Strání,	kde	se	narodil	
1.	7.	1914.	Kněžské	svěcení	přijal	v	Olo-
mouci	5.	7.	1938.	Po	kaplanské	službě	ve	
Vsetíně	(1938	–	1939)	a	v	Zašové	(1939	 
–	1942)	 tři	 roky	 studoval	 v	Římě	na	Pa-
pežském	institutu	posvátné	hudby.	Slou-
žil	devět	měsíců	v	Československé	armádě	
v	Anglii.	Po	návratu	do	vlasti	byl	 vicesu-
periorem	kněžského	semináře	v	Olomou-
ci	(1945	–	1948).	Dva	roky	byl	kaplanem	
u	sv.	Michala	v	Olomouci	(1948	–	1950).	
Následujících	18	let	pak	spravoval	farnos-
ti	Andělská	Hora,	Dětřichovice	 a	Rudná	
pod	Pradědem.	V	 roce	 1966	 složil	 „Čes-
kou	mši	z	Andělské	Hory“.	Od	1.	11.	1968	
působil	 jako	 odborný	 asistent	 na	Cyrilo-
metodějské	 bohoslovecké	 fakultě	 v	 Olo-
mouci	 a	 pak	 v	 Litoměřicích,	 a	 to	 až	 do	
roku	1975,	kdy	mu	byl	odňat	státní	 sou-
hlas.	Roku	1990	se	stal	docentem	na	ob-
novené	 Cyrilometodějské	 bohoslovecké	
fakultě	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	
v	 oboru	 liturgického	 zpěvu.	 Zároveň	 vy-
pomáhal	ve	farnosti	Moravičany.	Od	roku	
1973	 až	 dosud	 vedl	 smíšený	 chrámový	
sbor	ve	Velké	Bystřici.	Až	do	své	smrti	se	
věnoval	 zhudebňování	 liturgických	 textů	
a	 byl	 vyhledávaným	 duchovním	 vůdcem	
a	zpovědníkem.
Pohřební	 obřady	 za	 zesnulého	 P.	 Josefa	
Olejníka	vykonal	18.	července	2009	v	ka-
tedrále	 sv.	 Václava	 v	 Olomouci	 arcibis-
kup	Mons.	 Jan	 Graubner	 spolu	 se	 svým	
pomocným	 biskupem	 Mons.	 Josefem	
Hrdličkou	 a	 pomocným	 biskupem	 čes-
kobudějovickým	Mons.	Pavlem	Posádem	
za	účasti	více	než	stovky	kněží	a	velkého	
množství	 věřících.	 Tělo	 zesnulého	 kně-
ze	pak	bylo	uloženo	do	kněžského	hrobu	
v	jeho	rodné	obci	Strání.		 Josef Pala 

Snímek Leoš HrdličkaStojanovo gymnázium na Velehradě
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 obnova kulturních památek za finanční podpory 
zlínského kraje v roce 2009

Dotace z Fondu kultury 
	 1.	Římskokatolická	 farnost	 Kvasice	 –	 80	000	Kč	 –	 kostel	 

Nanebevzetí	Panny	Marie,	Kvasice
	 2.	Římskokatolická	 farnost	 Chvalnov	 –	 40	000	Kč	 –	 kostel	 

sv.	Jakuba,	Chvalnov	
	 3.	Římskokatolická	 farnost	 Roštín	 –	 130	000	Kč	 –	 kostel	 

sv.	Jakuba,	Roštín	
	 4.	Římskokatolická	 farnost	 Zborovice	 –	 40	000	Kč	 –	 kostel	 

sv.	Bartoloměje,	Zborovice
	 5.	Římskokatolická	 farnost	 Kyselovice	 –	 60	000	Kč	 –	 kostel	 

sv.	Andělů	Strážných,	Kyselovice
	 6.	Římskokatolická	farnost	Zdounky	–	16	000	Kč	–	oltářní	ob-

raz	 hlavního	 oltáře	 Nejsvětější	 Trojice	 kostela	 Nejsvětější	
Trojice,	Zdounky

	 7.	Římskokatolická	 farnost	Vítonice	 –	 180	000	Kč	 –	 varhany	
v	kostele	sv.	Cyrila	a	Metoděje,	Vítonice	u	Bystřice	pod	Hos-
týnem

	 8.	Římskokatolická	 farnost	 Rajnochovice	 –	 70	000	Kč	 –	 pi-
eta	z	 roku	1815	před	kostelem,	Rajnochovice;	–	30	000	Kč	 
–	kříž	z	1.	poloviny	18.	století	před	kostelem,	Rajnochovice

	 9.	Římskokatolická	 farnost	 Ludslavice	 –	 45	000	Kč	 –	 reliéf	
Panny	Marie	Čenstochovské	z	kostela	sv.	Václava,	Ludslavice

	 10.	Římskokatolická	 farnost	 Břest	 –	 50	000	Kč	 –	 socha	 Panny 
Marie	Břestecké	z	16.	až	17.	století	v	kostele	sv.	Jakuba	st.,	Břest	

	 11.	Římskokatolická	 farnost	Žalkovice	–	50	000	Kč	–	 varhany	
v	kostele	sv.	Mikuláše,	Žalkovice

	12.	Římskokatolická	farnost	Prusinovice	–	150	000	Kč	–	kostel	
sv.	Kateřiny,	Prusinovice

	13.	Arcibiskupské	 gymnázium	 v	 Kroměříži	 –	 190	000	Kč	 
–	kaple	Neposkvrněného	početí	Panny	Marie	v	Arcibiskup-
ském	gymnáziu,	Kroměříž

	14.	Římskokatolická	 farnost	 Bánov	 –	 160	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Martina,	Bánov

	15.	Římskokatolická	 farnost	 Pitín	 –	 30	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Stanislava,	Pitín

	16.	Římskokatolická	 farnost	 Bojkovice	 –	 150	000	Kč	 –	 farní	 
budova	č.	p.	62,	Bojkovice

	 17.	Římskokatolická	 farnost	 Buchlovice	 –	 150	000	Kč	 –	 farní	
budova	č.	p.	279	(hospodářský	trakt),	Buchlovice

	18.	Římskokatolická	 farnost	Hradčovice	–	100	000	Kč	–	kaple	
sv.	Cyrila	a	Metoděje,	Veletiny

	19.	Římskokatolická	farnost	Uherský	Brod	–	50	000	Kč	–	farní	
budova	č.	p.	68,	Uherský	Brod

	20.	Římskokatolická	 farnost	 Jalubí	 –	 40	000	Kč	 –	 zpovědnice	
v	kostele	sv.	Jana	Křtitele,	Jalubí

	21.	Římskokatolická	 farnost	Mysločovice	 –	 30	000	Kč	 –	 farní	
budova	č.	p.	10,	Mysločovice;	–	30	000	Kč	–	kostel	Nejsvě-
tější	Trojice,	Mysločovice

	22.	Římskokatolická	 farnost	Halenkovice	–	35	000	Kč	–	socha	
Panny	Marie	 s	 Ježíškem	z	kostela	 sv.	 Josefa,	Halenkovice;	 
–	15	000	Kč	–	obraz	sv.	Josefa	s	Ježíškem	z	kostela	sv.	Josefa,	
Halenkovice

	23.	Římskokatolická	 farnost	 sv.	 Filipa	 a	 Jakuba	 Zlín	 –	
200	000	Kč	–	kostel	sv.	Filipa	a	Jakuba,	Zlín

	24.	Římskokatolická	 farnost	 Březnice	 u	 Zlína	 –	 100	000	Kč	 
–	kostel	sv.	Bartoloměje,	Březnice	u	Zlína

	25.	Římskokatolická	 farnost	 Velký	 Ořechov	 –	 80	000	Kč	 
–	kostel	sv.	Václava,	Velký	Ořechov

	26.	Římskokatolická	farnost	Štípa	–	20	000	Kč	–	kostel	Naroze-
ní	Panny	Marie,	Štípa	–	projektová	dokumentace	stavební	
obnovy	kostela	 (oprava	 elektroinstalace,	 osvětlení	 a	ozvu-
čení	kostela);	–	120	000	Kč	–	kostel	Narození	Panny	Marie,	
Štípa	 –	 projektová	 dokumentace	 stavební	 obnovy	 kostela	
(odvlhčení	a	zajištění	ventilace	kostela);	–	15	000	Kč	–	kostel	
Narození	Panny	Marie,	Štípa	–	restaurátorský	průzkum

 27. Římskokatolická	farnost	Želechovice	nad	Dřevnicí	–	70 000	Kč	 
–	kostel	sv.	Petra	a	Pavla,	Želechovice	nad	Dřevnicí

	28.	Římskokatolická	 farnost	 Kašava	 –	 120	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Kateřiny,	Kašava

	29.	Římskokatolická	 farnost	 Nový	 Hrozenkov	 –	 200	000	Kč	 
–	kostel	sv.	Jana	Křtitele,	Nový	Hrozenkov

	30.	Římskokatolická	 farnost	 Liptál	 –	 70	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Archanděla	Michaela,		Liptál

	31.	Římskokatolická	 farnost	 Vidče	 –	 150	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Cyrila	a	Metoděje,	Vidče

	32.	Římskokatolická	 farnost	 Valašské	Klobouky	 –	 150	000	Kč	 
–	kostel	Panny	Marie	Královny,	Lačnov

	33.	Římskokatolická	 farnost	Pozděchov	–	100	000	Kč	–	kostel	
sv.	Jiří,	Pozděchov

	34.	Římskokatolická	farnost	Vsetín	–	34	000	Kč	–	kostel	Nane-
bevzetí	Panny	Marie,	Vsetín

	35.	Římskokatolická	 farnost	 Zubří	 –	 50	000	Kč	 –	 kříž	 z	 roku	
1864	u	kostela,	Zubří

	36.	Římskokatolická	 farnost	 Hovězí	 –	 150	000	Kč	 –	 varhany	
kostela	sv.	Máří	Magdalény,	Hovězí

	 37.	Římskokatolická	farnost	Lidečko	–	40	000	Kč	–	barokní	plas-
tika	Křtu	Páně	v	kostele	sv.	Kateřiny,	Lidečko	–	120	000	Kč	
–	socha	sv.	Jana	Nepomuckého	z	roku	1753,	Lidečko

	38.	Římskokatolická	 farnost	 Střílky	 –	 400	000	Kč	 –	 kostel	 
Nanebevzetí	Panny	Marie,	Střílky

	 39.	Římskokatolická	 farnost	 Bystřice	 pod	 Hostýnem	 
–	250	000	Kč	–	kostel	sv.	Jiljí,	Bystřice	pod	Hostýnem	

	40.	Římskokatolická	 farnost	Polešovice	 –	 350	000	Kč	–	 kostel	
sv.	Petra	a	Pavla,	Polešovice

	 41.	Římskokatolická	 farnost	 svatého	 Mořice	 Kroměříž	 
–	80	000	Kč	–	náhrobní	deska	biskupa	Bruna	ze	Schaumbur		
ku	v	kostele	sv.	Mořice,	Kroměříž

	42.	Římskokatolická	 farnost	 Holešov	 –	 190	000	Kč	 –	 boční	 
oltář	Povýšení	sv.	Kříže	v	kostele	Nanebevzetí	Panny	Marie,	 
Holešov;	 –	 20	000	Kč	 –	 kazatelna	 a	 křtitelnice	 v	 kostele	 
Nanebevzetí	Panny	Marie,	Holešov	

	43.	Římskokatolická	 farnost	 Újezd	 u	 Valašských	 Klobouk	 
– 300 000	Kč	–	kostel	sv.	Mikuláše,	Újezd	u	Valašských	Klobouk

	44.	Římskokatolická	 farnost	 Brumov	 –	 250	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Václava,	Brumov	–	Bylnice

	45.	Římskokatolická	 farnost	 Lukov	 –	 350	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Josefa,	Lukov

	46.	Římskokatolická	 farnost	 Slavičín	 –	 220	000	Kč	 –	 farní	 
budova	č.	p.	4,	Slavičín

	 47.	Římskokatolická	 farnost	Pohořelice	–	220	000	Kč	–	kostel	
sv.	Jana	Nepomuckého,	Pohořelice	

	48.	Římskokatolická	 farnost	 Pozlovice	 –	 100	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	 Martina,	 Pozlovice	 –	 stavební	 obnova;	 –	 260.000	Kč	 
–	kostel	sv.	Martina,	Pozlovice	–	restaurování

	 49.	Římskokatolická	 farnost	Napajedla–	 130	000	Kč	 –	 obrazy	
křížové	cesty	v	kostele	sv.	Bartoloměje,	Napajedla

	50.	Římskokatolická	 farnost	 Valašské	 Meziříčí	 –	 300	000	Kč	 
–	varhany	kostela	Nanebevzetí	Panny	Marie,	Valašské	Meziříčí

	 51.	Římskokatolická	 farnost	 Uherské	 Hradiště	 –	 200	000	Kč	 
–	kostel	sv.	Františka	Xaverského,	Uherské	Hradiště

	52.	Římskokatolická	 farnost	 Velehrad	 –	 150	000	Kč	 –	 obraz	
hlavního	oltáře	Nanebevzetí	Panny	Marie	v	bazilice	Nane-
bevzetí	Panny	Marie	a	sv.	Cyrila	a	Metoděje,	Velehrad

 53. Arcibiskupství	olomoucké	–	120 000	Kč	–	kazatelna	v	bazilice	
Nanebevzetí	Panny	Marie	a	sv.	Cyrila	a	Metoděje,	Velehrad

	54.	Římskokatolická	 farnost	Luhačovice	–	230	000	Kč	–	kaple	
Augustiniánského	domu	č.	p.	241,	Luhačovice

Dotace z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón

	 1.	Římskokatolická	 farnost	 Kelč	 –	 200	000	Kč	 –	 kostel	 
sv.	Kateřiny	v	Kelči	

	 2.	Římskokatolická	farnost	Fryšták	–	45	000	Kč	–	pískovcový	
kříž	u	kostela,	Fryšták

	 3.	Římskokatolická	farnost	Holešov	–	433	268	Kč	–	boční	oltář	
sv.	Jana	Nepomuckého	v	kostele	Nanebevzetí	Panny	Marie	
v	Holešově;	–	90.460	Kč	–	kaple	sv.	Anny	v	Holešově

	 4.	Římskokatolická	 farnost	 svatého	 Mořice	 Kroměříž	 
–	818	969	Kč	–	dům	č.	p.	4	a	č.	p.	6,	Kroměříž	

	 5.	Římskokatolická	 farnost	Napajedla	 –	 195	000	Kč	 –	 kostel	
sv.	Bartoloměje	v	Napajedlech	 																		 eva lidáková
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Často	 jsem	 uvažovala	 o	 tom,	 nechat	 se	
pokřtít,	 ale	vždy	 to	zůstalo	pouze	ve	 sta-
diu	úvah	a	odkládala	 jsem	to	na	„až	 jed-
nou.“	Pak	ale	přišel	zlom.	Byl	to	rok,	kdy	
mi	 umřela	 milovaná	 babička	 (hluboce	
věřící),	v	tu	samou	dobu	zasáhla	do	mého	
žihovat	vážná	nemoc	mé	maminky.	Také	
sestra	a	její	děti	měly	potíže.	Nebylo	snad	
dne,	kdy	bych	se	nemodlila.	Za	zdraví,	za	
klid.	 Pak	 se	 vše	 obrátilo	 k	 dobrému	 a	 já	
zjistila,	že	musím	provést	změnu	ve	svém	
životě,	že	je	třeba,	abych	také	já	něco	udě-
lala.	Nejen	pro	sebe,	ale	i	pro	druhé	a	pro	
Boha.	Když	se	mi	narodilo	první	dítě,	po-
važovala	jsem	to	za	zázrak.	Stejný	pocit	ve	
mně	zanechalo	i	narození	druhé	dcerušky.	
To	mé	odhodlání	jen	posílilo…	 Alžběta

Já	dnes	vím,	že	víra	v	Boha	a	ochota	bliž-
ních	 je	pro	mě	velmi	důležitá.	Víra	mění	
vážné	situace	v	jednoduché	a	dobře	zvlád-
nutelné.	Křest	považuji	za	důležitý,	proto-
že	každý	potřebuje	cítit,	že	není	sám,	a	že	
nad	ním	drží	někdo	ochranou	ruku,	pro-
to	chci	 žít	 ve	 spokojeném	světě,	mít	víru	
v	Boha…	 Julie 

100. výročí orla 
zhruba tři tisícovky členů Orla ze všech 
částí České republiky se zúčastnily tří-
denních oslav stého výročí založení 
křesťanské sportovní organizace Orel, 
které probíhaly od 20. do 23. srpna 2009 
v Kroměříži. Oslavy zahrnující bohatý 
kulturní i sportovní program završila 
nedělní orelská pouť na Svatý hostýn. 
hlavním celebrantem poutní mše svaté 
byl olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner spolu s arcibiskupem Karlem Otče-
náškem z hradce Králové. 
Počátky	Orla	sahají	do	přelomu	19.	a	20.	
století.	Právě	v	Kroměříži	se	v	roce	1908	
konal	 sjezd	 tělocvičných	odborů,	na	kte-
rém	padl	poprvé	návrh	na	založení	Orla.	
Na	 sjezdu	 v	 Olomouci	 dne	 31.	 května	
1909	 pak	 vyhlásil	 předseda	 křesťansko-
sociální	 strany	Jan	Šrámek	pojmenování	
tělocvičných	odborů	Orel.	Toto	datum	 je	
tedy	považováno	za	oficiální	vznik	Orla.
Křesťanská	 sportovní	 organizace	 Orel	
v	 současnosti	 sdružuje	 na	 18.000	 lidí,	
kteří	jsou	členy	téměř	250	jednot.	V	České	
republice	je	momentálně	celkem	23	orel-
ských	žup.	 (jpa)

Pedagogové se sešli na Svatém hostýně
První pouť pedagogických pracovníků se uskutečnila 22. srpna 2009 na Svatém 
hostýně. zúčastnili se jí poutníci – učitelé a učitelky – z celé České republiky. Mši 
svatou pro ně sloužil olomoucký pomocný biskup Josef hrdlička. 
Po	bohoslužbě	následovala	v	Jurkovičově	sále	jeho	přednáška	na	téma	Vychovávat	spo-
lečně	v	katolické	škole,	které	se	zúčastnilo	asi	120	pedagogů.	Každý	účastník	pouti	ob-
držel	při	odchodu	ze	sálu	záložku	s	obrázkem	Panny	Marie	a	s	citátem	vztahujícím	se	
k	první	pouti	pedagogů.	
Druhá	pouť	pedagodů	na	Svatém	Hostýně	je	naplánována	na	sobotu	21.	srpna	2010.	
Jako	 hlavní	 celebrant	 přislíbil	 účast	 převor	 břevnovského	 kláštera	 v	 Praze	P.	 Prokop	 
Siostrzonek.	 	 (ps) 

katechumenI PíŠí aRcIBISkuPoVI

úmySly aPoŠtolátu modlItBy
září 2009

Úmysl všeobecný
Aby	Boží	slovo	bylo	lépe	poznáváno,	přijímáno	a	
prožíváno	jako	zdroj	svobody	a	radosti.	

Úmysl misijní
Aby	se	křesťané	v	Laosu,	Kambodži	a	Myanmaru,	
kteří	se	často	potýkají	s	velkými	problémy,	nene-
chali	odradit	od	hlásání	evangelia	svým	bratřím	a	
důvěřovali	v	sílu	Ducha	Svatého.	

Úmysl národní 
Aby	se	šířila	vzájemná	úcta	a	 láska	mezi	náboženstvími	v	naší	zemi	cestou	modlitby,	
dialogu,	růstu	vzdělávání	a	vzájemného	poznání.

Moji	rodiče	neměli	svatbu	v	kostele,	proto	
nejsem	 pokřtěná.	 Když	 jsem	 byla	 malá,	
kostel	 jsme	 navštěvovali	 jen	 o	 Vánocích	
a	 Velikonocích,	 ale	 vždy	 jsem	 se	 tam	 cí-
tila	moc	dobře.	Něco	nadpřirozeného	až	
magického	mě	do	kostela	přitahovalo.	Až	
v	dospělosti	jsem	pochopila,	že	to	něco	je	
obrovská	síla	Boha,	která	na	nás	dohlíží,	
dává	nám	sílu	poprat	se	s	každodenními	
starostmi	 a	 strastmi	 a	 hlavně	 lásku	 do	
duše…	 Bohdana
Tedy	je	to	jednoduché,	chci	přijmout	svá-
tost	křtu,	neboť	cítím,	že	mě	k	sobě	Kris-
tus	volá	a	já	ho	cítím	ve	svém	srdci	a	chci	
se	 mu	 tímto	 obřadem	 přiblížit,	 abych	
mohla	být	také	dítě	Boží	a	přijmout	celou	
svou	duší,	celou	svou	myslí	a	i	celým	svým	
srdcem	Jeho	lásku	a	Jeho	tělo	v	Eucharis-
tii…	 zuzana

Jsem	na	začátku	nového	života	a	nejsem	
zcela	 schopný	 povznést	 se	 nad	 určité	
věci,	 ale	 jako	 budoucí	 křesťan	 se	 vyna-
snažím,	abych	si	 věci	ujasnil	 a	 vztahy	ve	
svém	 životě	 narovnal.	 Nemohu	 říci,	 že	
by	byl	život	v	mé	rodině	nějak	špatný,	ale	
v	určitých	situacích	jsem	měl	diametrálně	
odlišné	postoje	jako	zbytek	rodiny,	což	mě	

vedlo	 k	 častým	 úvahám,	 proč	 jsem	 jiný	
než	 oni.	 Jako	 nevěřící	 jsem	 nesvěřoval	
své	starosti	Bohu,	ale	osobě,	kterou	jsem	
měl	v	rodině	nejraději	a	to	byl	pradědeček,	
který	i	přesto,	že	se	dožil	devadesáti	let,	mi	
po	smrti	velmi	chyběl.	Věřil	jsem,	že	se	na	
mě	dívá	z	nebe	a	jako	každý	hříšný	člověk	
jsem	zvažoval,	jestli	by	se	mu	mé	chování	
líbilo	a	zda	by	byl	na	mě	pyšný	či	naopak.	
Zlom	 v	 tomto	 mém	 pohledu	 na	 církev	
a	víru	v	Boha	nastal	po	seznámení	s	mou	
snoubenkou	 Lindou.	 Pochází	 se	 Sloven-
ska	a	jako	pro	většinu	tamních	lidí	je	život	
v	církvi	pro	ní	samozřejmostí…	 Jakub

Můj	život	nebyl	vždy	spojen	s	vírou	v	naše-
ho	Pána.	Byla	doba,	kdy	jsem	o	jeho	exis-
tenci	pochybovala.	Vše	se	změnilo	v	době,	
kdy	 jsme	 s	 manželem	 očekávali	 příchod	
našeho	 syna.	 Ke	 konci	 těhotenství	 jsem	
začala	mít	potíže	a	musela	jsem	ležet	v	ne-
mocnici.	I	přes	to,	že	jsem	předtím	necho-
dila	do	kostela	a	příliš	často	se	nemodlila,	
stala	se	modlitba	a	opora	mých	blízkých	to	
jediné,	co	mě	drželo	nad	vodou.	Postupně	
jsem	přestala	pochybovat	o	existenci	na-
šeho	Pána	a	v	té	době	se	můj	postoj	k	víře	
od	základu	změnil…	 Markéta
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VII. celostátní kongres 
katechetů

Katechetická sekce ČBK pořádá VII. ce-
lostátní kongres katechetů v Kroměříži 
ve dnech 27. až 30. října 2009, na němž 
se odborníci různých oborů budou za-
bývat tématem „Víra“. 
Přihlášky	 ke	 kongresu	 katechetů	 jsou	
uzavřeny.	Ty,	kteří	se	kongresu	nemohou	
sami	 zúčastnit,	 prosíme	o	modlitbu,	 aby	
nezůstalo	 jen	 u	 poslouchání	 přednášek	
a	odborných	diskuzí,	ale	aby	bylo	toto	ce-
lostátní	 setkání	 katechetů	 také	 setkáním	
s	 živým	 Kristem.	 Podrobné	 informace	
ke	 kongresu	 najdete	 na	 webové	 adrese:	
http://katechet.cirkev.cz Vít Němec

Internet dětem o víře
Podněty a pomůcky pro katechetickou 
práci s dětmi
Začíná	nový	školní	 rok.	S	 tím	 je	 spojena	
příprava	na	vyučování	náboženství	a	jiná	
farní	 setkávání.	 Jistě	 hledáte,	 co	 by	 vám	
mohlo	ve	vaší	práci	pomoci.	Chceme	vás	
proto	seznámit	s	dvěma	velmi	podnětný-
mi	webovými	stránkami	určeným	dětem.	
Na	adrese:	www.deti.vira.cz,	které	provo-
zuje	Pastorační	centrum	pražské	arcidie-
céze,	jsou	volně	ke	stažení	různé	pomůc-
ky,	 např.	 omalovánky,	 rébusy,	 tajenky,	
kalendáře,	 příběhy,	 prezentace,	 vhodné	
jako	doplňky	ke	katechezím	a	náboženské	
výchově.	

V	odkazech	zde	naleznete	kvalitní	adresy	
křesťanských	 stránek	 pro	 děti	 s	 vhodný-
mi	materiály	pro	práci	s	dětmi.	Například	
na	adrese:	www.kanan.cz/index.htm	je	na	
každou	 nedělní	 mši	 svatou	 přístupnou	
formou	 podané	 evangelium	 s	 krátkým	
zamyšlením,	 kvízem	 a	 obrázkem	 k	 vy-
barvení.	Stojí	za	to	se	s	těmito	stránkami	
seznámit.
Tyto	 stránky	 neslouží	 jen	 pro	 katechety	
a	animátory,	ale	mohou	být	také	vhodnou	
pomůckou	pro	rodiče.		 Anna Skočovská

centRum PRo katechezI

nový školní rok a katecheze dětí
Poznáváme české světce
Na	tento	školní	rok	jsme	vydali	novou	sadu	samolepek	pro	děti.	Tímto	rokem	nás	bu-
dou	provázet	příběhy	deseti	našich	světců.	Systém	rozdávání	samolepek	bude	fungovat	
jako	 v	 předcházejících	 letech.	Každý	 týden	dítě	 dostane	 jednu	 samolepku.	Samolep-

ku	 si	 vlepí	 do	 sešitku,	
který	 dostane	 na	 za-
čátku	 školního	 roku.	
V	 sešitku	 je	 na	 každé	
stránce	 kromě	 místa	
pro	 samolepku	 také	
omalovánka	 a	 základní	
text	 k	 danému	 světci.	
Rozdíl	 oproti	 minulým	
letům	je	v	tom,	že	celým	
měsícem	děti	bude	pro-
vázet	jeden	český	svatý.	
V	září	začínáme	svatým	
Václavem.	 První	 nedě-
li	 poznají	 děti	 Václava	
jako	 malého	 chlapce,	
další	týden	jako	pilného	

studenta.	Třetí	týden	se	seznámí	s	mocným	panovníkem	a	poslední	neděli	v	září	budou	
svědky	mučednické	smrti	sv.	Václava.	
Pro	kněze,	katechety	a	animátory	jsme	k	samolepkám	připravili	brožurku	se	základními	
informacemi	a	vybranými	příběhy	ke	každému	světci.	V	brožurce	je	vždy	ke	každému	
týdnu	 základní	
text	reálií	k	dané-
mu	svatému	a	pod	
ním	text	s	náměty	
a	 inspiracemi	pro	
růst	 duchovního	
života	dětí.	
Samolepky	 se	
mohou	 využít	 při	
nedělních	 nebo	
dětských	 mších	
svatých,	pro	práci	
s	 dětmi	 na	 faře,	
při	 ministrant-
ských	 schůzkách	
či	ve	schole	a	také	
ve	 vyučování	 ná-
boženství.	 Samo-
lepky	se	mohou	jenom	rozdávat,	nebo	dětem	můžete	říci	základní	informace	a	zajímavé	
příběhy	k	danému	světci,	dají	se	využít	 jako	pomůcky	ke	katechezi,	ve	které	nejde	už	

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

Všem katechetům přejeme hodně elánu a optimismu do nového školního roku 
2009/2010. Ať je vaše služba nejen ve škole, ale i ve farnostech při katechezích 
a evangelizaci k větší cti a slávě Boží. Ať vám přináší radost a je vám obohacením 
pro váš osobní a rodinný život. 
Vy jste sůl země. Vy jste světlo světa. Ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky 
a velebili vašeho Otce v nebesích. (Mt 13, 15n)
K tomu vám vyprošujeme požehnání a modlíme se za vás.

Pracovníci katechetického centra

pouze	o	znalosti,	ale	především	o	duchov-
ní	 růst	 dětí.	 Materiál,	 který	 nabízíme,	
je	 pomůckou,	 kterou	 si	 animátor	 může	
uchopit	a	doplnit	podle	svých	zkušeností	
a	k	potřebám	svých	skupinek	dětí.	Nejde	
o	uzavřený	systém,	který	by	bylo	potřeba	
dodržovat.		 Martina Orlovská
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nabídka centra pro školy pro další vzdělávání pedagogů 
v olomoucké arcidiecézi

Od	nového	školního	roku	začne	naše	centrum	pravidelně	pořádat	jednodenní	vzdělá-
vací	semináře	pro	učitele.	Tato	školení	budou	během	roku	nabízet	témata	z	RVP,	která	
souvisejí	s	náboženstvím	a	církví,	a	která	nejsou	často	ještě	dostatečně	zpracovaná.	Se-
mináře	jsou	akreditované	MŠMT	v	rámci	Dalšího	vzdělávání	pedagogů.	Účastníkům	
vystavíme	osvědčení	o	jejich	absolvování.	Přednášet	budou	odborníci	na	danou	proble-
matiku	a	součástí	bude	i	diskuze	k	tématům.	Zváni	jsou	všichni	pedagogové,	především	
však	učitelé	dějepisu,	základů	společenských	věd,	českého	jazyka	a	občanské	výchovy.	
Cílem	těchto	školení	je	poskytnout	pedagogům	nové	informace	v	daném	vědním	oboru,	
popř.	opravit	zažité	mýty	a	zkreslený	pohled	na	tuto	problematiku,	která	přetrvává	ještě	
z	dob	minulých.	Tyto	semináře	chápeme	jako	službu	našemu	školství	v	jeho	snaze	o	ce-
listvou	výchovu	mladé	generace.	

centRum PRo RodInný ŽIVot
nabídka rozšířeného poradenství

Centrum	pro	rodiný	život	nabízí	od	září	2009	rozšířené	poradenství.

cenství	 v	 předrevoluční	 Francii,	 původ	
Velké	francouzské	revoluce;	Průběh	Velké	
francouzské	 revoluce	 se	 zaměřením	 na	
vztah	ke	katolické	církvi;	Napoleon	a	jeho	
církevní	 politika;	 Šíření	 idejí	 Velké	 fran-
couzské	revoluce	v	Evropě,	 liberalismus,	
Vídeňský	kongres	roku	1814,	restaurace.
Dále	budeme	pokračovat	v	cyklu	vzdělá-
vání	 Vstupy	 do	 škol	 s	 náboženskými	 té-
maty.	 I	 toto	 vzdělávání	 je	 akreditované.	
Bližší	informace	o	těchto	vstupech	nalez-
nete	v	OLDINu	č.	12/2008,	3	a	4/2009.
Zveme	další	zájemce	z	řad	věřících	pedago-
gů,	kteří	jsou	ochotni	nabídnout	své	služby	
obecním	a	krajským	školám,	při	vzdělávání	
žáků	v	tématech	z	RVP,	která	se	dotýkají	ná-
boženství	a	církevních	dějin.
Připraveny jsou tyto semináře:
Bible, Svatý Václav	–	místo	konání:	Olo-
mouc	(velký	sál	kurie)	–	19.	9.	2009	
Svatý Mikuláš, Vánoce	 –	místo	konání:	
Luhačovice	(fara)	–	14.	11.	2009
Svatý Mikuláš, Vánoce	 –	místo	konání:	
Olomouc	(velký	sál	kurie)	–	28.	11.	2009
Bližší	 informace	 a	 přihlášky	 na	 naší	 
adrese.	 helena Polcrová

Připraveny jsou tyto semináře:
evoluční teorie v pohledu současné 
vědy a víry 
Přednáší:	 P.	 Mgr.	 Marek	 Vácha,	 Ph.D.	 
–	místo	konání:	Olomouc	–	10.	10.	2009	
Seminář	 se	 bude	 zabývat	 těmito	 téma-
ty:	Evoluce	v	přírodě;	Doklady	 existence	
evoluce;	 Pokusy	 o	 interpretaci	 evoluce:	
darwinismus,	 neodarwinismus,	 lamar-
ckismus,	neutrální	teorie	evoluce	a	další;	
Hodnocení	 jednotlivých	 teorií	 vzhledem	
k	 současnému	 poznání	 vědy;	 Vztah	 jed-
notlivých	 teorií	 k	 učení	 katolické	 církve;	
Vztah	 víry	 a	 vědy;	 Evoluce	 a	 její	 vliv	 na	
křesťanskou	 spiritualitu;	 Exkurs	 do	 vě-
deckých	expedicí.	

Osvícenství, jeho vztah ke křesťanství 
a Velká francouzská revoluce
Přednáší:	 PhDr.	 Radomír	 Malý	 –	 místo	
konání:	Olomouc	–	5.	12.	2009	
Seminář	 se	 bude	 zabývat	 těmito	 téma-
ty:	Osvícenství	 jako	myšlenkový	 systém,	
jeho	vznik	a	vývoj;	Osvícenství	v	politice	
jednotlivých	zemí	18.	století	–	v	Anglii,	ve	
Francii,	 v	Portugalsku,	 v	Prusku	a	 v	Ra-
kousku;	 Osvícenství	 a	 jeho	 vztah	 ke	 ka-
tolické	církvi	–	rozdíly	mezi	 jednotlivými	
zeměmi,	 dvojí	 postup:	 likvidace	 církve	
mocenskými	prostředky	na	 jedné	straně,	
na	 druhé	 straně	 její	 infiltrace	 osvícen-
skými	idejemi;	Osvícenství	a	 jeho	vliv	na	
vznik	 USA	 a	 americkou	 revoluci;	 Osví-

Příprava na manželství
Snoubence,	 kteří	 se	 rozhodli	 uzavřít	 cír-
kevní	sňatek,	zveme	na	příprava	na	man-
želství.
Termíny:	říjen	–	prosinec,	začátek	30.	10.	
2009,	další	termíny:	6.	11.,	20.	11.,	4.	12.,	
11.	 12.	 a	 So	 12.	 12.	 (závěrečné	 sobotní	 
setkání).	 Kurz	 bude	 probíhat	 jednou	 
za	14	dní	(celkem	6	setkání),	vždy	v	pátek	
od	17	hod.	do	19.30	hod.	v	sále	arcibiskup-
ské	kurie,	Biskupské	nám.	2,	Olomouc.	
Témata	 přednášek:	 Komunikace	 a	 part-
nerský	dialog,	Krize	vztahu	a	řešení	pro-
blémů,	Odpuštění,	city	a	pozornosti,	Spo-
lečný	čas,	Rozdíly	mezi	mužem	a	ženou,	
Sexualita	a	rodičovství,	Podstata	svátost-
ného	manželství,	manželský	slib.
Zájem	o	kurz	je	třeba	nahlásit	do	16.	10.	
2009	na	naší	adresu.

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 rodinných si-
tuacích
(Bc.	Marcela	Řezníčková)	
Problémy v náročných životních situacích, 
jako např. úmrtí blízkého člověka, situace 
při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání sou-
časného životního stavu apod. 
Probíhá	 každou	 středu	 po	 předběžném	
telefonickém	přihlášení.	

Termín	 návštěvy	 v	 kterékoliv	 poradně	 je	
nutné	 předem	 telefonicky	 dojednat	 na	
telefonu	Centra	pro	 rodinný	 život.	Bližší	
informace	o	poradně	a	termínech	získáte	
na	naší	adrese.

Setkání žen v obtížných 
rodinných situacích

Centrum	pro	rodinný	život	zve	ovdovělé,	
rozvedené,	 vdané	 či	 svobodné	 ženy	 na	
setkávání	žen	v	obtížných	životních	situ-
acích.
6.	 10.	 –	 Bc.	Marcela	 Řezníčková:	Vdovy 

Starého zákona dnešku 
3.	11.	–	MUDr.	Jitka	Krausová:	Kněžství 

v našich životech 
Setkání	 se	 uskutečňují	 v	 budově	 farního	
domu	 na	 Mlčochově	 ul.	 7	 v	 Olomouci	
(nedaleko	 od	 katedrály	 sv.	 Václava)	 od	
15.30	do	18	hod.	Po	předchozí	telefonic-
ké	domluvě	(587	405	250-3)	bude	o	děti	
postaráno.

Centrum pro rodinný život
Biskupské	nám.	2,	772	00	Olomouc
tel.:	587	405	250–3
e-mail:	reznickm@arcibol.cz

Centrum pro školy
Wurmova	9,	771	01	Olomouc
tel.:	587	405	219	(243)
e-mail:	polcrova@arcibol.cz
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očima dítěte
V prosinci roku 1929 se ve Vsetíně narodila Ilse eichnerová, autorka vzpomínkové 
knížky, která vyšla nejprve anglicky v uSA (2006) a pak i v českém překladu s ná-
zvem Očima dítěte (vyd. Diakonie ČCe – středisko Vsetín, 2008).

PřeČetlI JSme za VáS

Poutní slavnosti u Svatého antonínka  
(farnost Blatnice 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	Nowa-
kowski,	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	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	kon-
čí	v	neděli	25.	října,	v	 toto	období	 je	nedělní	mše	svatá	 ještě	ve	
14.30		hod.	Na	ukončení	 poutní	 sezony	 v	 neděli	 25.	 října	 bude	
mše	svatá	v	15.30	hod.	a	světelný	průvod	na	místní	hřbitov.

Poutní slavnosti na Svatém hostýně 
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,	pontifi-
kální	mši	svatou	v	9	hod.	slouží	arcibiskup	Jan	Graubner
Františkánská pouť –	pátek	18.	a	sobota	19.	září
Dušičková pouť –	sobota	10.	a	neděle	11.	října
Jedenáctá svatohubertská myslivecká pouť –	sobota	17.	října	

Bude VáS zaJímat
Pouť u Svaté vody ve zlíně-malenovicích 

Tradiční	poutní	mše	 svatá	u	Svaté	 vody	ve	Zlíně-Malenovicích	
bude	v	neděli	6.	září	ve	14.30	hod.

hlavní pouť ve Štípě u zlína
hlavní pouť ve Štípě u zlína začíná již v sobotu 5. září.	Mši	
svatou	 pro	 rodiče	 s	 dětmi	 ve	 13.30	 hod.	 slouží	 štípský	 farář	
P.	František	Sedláček,	mši	svatou	v	17	hod.	celebruje	novokněz	
P.	Marcel	Puvák,	redaktor	TV	NOE,	po	mši	svaté	bude	udělovat	
novokněžské	požehnání.		
V neděli 6. září	–	mše	svaté:	7.00,	8.15	a	9.30,	11.00	hod.	(slav-
nostní	mši	svatou	celebruje	P.	Marcel	Javora).	

Podzimní festival duchovní hudby  
– olomouc 2009

Sobota 19. září,	chrám	sv.	Michala,	19	hod.	–	Sergej	Rachmani-
nov:	Nešpory,	op.37
Středa	23.	 září,	 kostel	Zvěstování	Páně,	19.30	hod.	 (u	kapucí-
nů)
Komorní koncerty: 
Sobota 3. října,	chrám	sv.	Mořice,	19	hod.	–	Jaromír	Hnilička:	
Jazzová	mše
Sobota 10. října,	dóm	sv.	Václava,	19	hod.	–	Josef	Haydn:	Stabat	
Mater
Sobota 17. října,	chrám	sv.	Michala,	19	hod.	–	Duchovní	hudba	
vrcholné	renesance
Sobota 24. října,	chrám	Panny	Marie	Sněžné,	19	hod.	–	Jules	
Massenet:	Maří	Magdaléna
Více	informací:	www.podzimni-festival.cz

Ilse	 vyrůstala	v	 rodině,	která	 se	 živě	hlá-
sila	k	 židovské	víře.	Když	naši	 republiku	
v	 roce	1939	okupovali	Němci,	pokoušeli	
se	rodiče	Eichnerovi	emigrovat	do	Ameri-
ky,	což	se	nezdařilo.	Otec	byl	zatčen	a	ně-
kolik	 týdnů	 vězněn	 v	 Brně.	 V	 roce	 1942	
byl	deportován	do	Polska,	kde	byl	zavraž-
děn.	Matka	byla	v	roce	1940	také	uvězně-
na	ve	Vsetíně,	v	Brně	a	v	Ravensbrücku.	
Onemocněla	tuberkulózou	a	byla	odeslá-
na	 do	 židovské	 nemocnice	 v	 Praze,	 kde	
v	 roce	 1942	 zemřela.	 Dvanáctiletá	 Ilse	
zůstala	 sama.	 Jako	 židovka	 byla	 vylou-
čena	 ze	 školy	 a	 musela	 na	 šatech	 nosit	
žlutou	Davidovu	hvězdu	s	nápisem	Jude.	
Ujala	 se	 jí	 cizí	 laskavá	 žena.	 Avšak	 brzy	
poslal	německý	soud	malou	Ilse	do	židov-
ského	sirotčince	v	Praze.	Zde	si	psala	od	
května	do	září	1942	deník,	v	němž	kromě	
dětských	 zážitků	 čteme	 i	 dojemný	 dopis	
zemřelé	matce,	ve	kterém	stojí:	Prosím	Tě	
vroucně,	chraň	a	opatruj	mě,	prosím	Tě.	
Když	 dělám	něco	 nesprávného,	 tak	mně	
to	 nějak	 dej	 vycítit.	 (str.	 63)	 –	 Z	 Prahy	
byla	Ilse	deportována	do	sběrného	tábora	

v	Terezíně.	Onemocněla	tyfem,	a	když	se	
uzdravila,	 byla	 odeslána	 do	 koncentrač-
ního	tábora	v	Osvětimi.	Ihned	po	příjezdu	
do	tohoto	místa	hrůzy	měla	zvláštní	záži-
tek,	na	který	jako	dospělá	vzpomíná:	Když	
jsem	rozechvělá	stála	na	rampě	a	čekala,	
co	se	bude	dít,	přiblížila	se	ke	mně	zvlášt-
ní	postava,	která	mně	v	prvém	okamžiku	
nepřipomínala	lidskou	bytost,	spíše	něja-
kou	obludu.	Vychrtlá	postava	oblečená	do	
pruhovaného	vězeňského	mundúru	s	čís-
lem	na	zádech,	vyholená	lebka,	v	propad-
lém	popelavém	obličeji	byly	lidské	pouze	
oči.	 Přiškrceným	 hlasem	 se	 zeptal,	 zda	
nemám	 něco	 k	 jídlu,	 sardinky,	 konzervy	
nebo	keksy.	„Hoď	to	do	příkopu,	stejně	ti	
to	seberou!“	Pak	se	otázal,	kolik	mám	let.	
Když	 jsem	po	pravdě	odpověděla,	 že	14,	
rychle	 a	 důrazně	 mě	 opravil:	 „NE,	 NE!	
Když	budeš	předvedena	před	lékaře,	řek-
ni,	že	je	ti	18!“	a	náhle	zmizel.	Byla	jsem	
úplně	zmatena,	naprosto	jsem	nechápala,	
kdo	 to	 byl	 a	 proč	 to	mám	 tak	 říci?	 Jaký	
to	 má	 smysl?	 Když	 jsem	 pak	 stála	 před	
lékařem	(že	 to	byl	doktor	Mengele,	 jsem	

se	dověděla	později)	a	on	se	mě	zeptal	na	
můj	věk,	pocítila	jsem	náhle	silné	vnitřní	
napětí	 a	 vyhrkla	 jsem	18	–	 a	 to	 číslo	mě	
zachránilo.	
Z	Osvětimi	putovala	Ilse	ještě	do	pracov-
ního	 tábora	 v	 Kurzbachu.	 Při	 pochodu	
smrti	v	roce	1945	pak	utekla	a	skrývala	se	
v	jednom	sklepě.	Po	příchodu	Rudé	armá-
dy	se	ve	zbědovaném	stavu	vrátila	do	Pra-
hy.	Po	třech	měsících	pobytu	v	nemocnici	
našla	útočiště	v	rodném	Vsetíně	u	rodiny	
Lukášovy.	 V	 roce	 1946	 odjela	 ke	 svému	
strýci	v	USA,	kde	se	později	provdala	za	
Charlese	Reinera	a	dodnes	tam	žije.
Svůj	 dětský	 deník,	 který	 byl	 až	 do	 roku	
1990	 uschován	 u	 Lukášů,	 doplnila	 Ilse	
Eichnerová	 –	 Reinerová	 dalšími	 údaji	
a	také	vyznáním	své	víry,	z	něhož	citujeme:	
Ať	se	v	mém	životě	událo	cokoli,	po	celou	
dobu	mého	hrůzného	utrpení,	potřebova-
la	jsem	věřit,	že	nejsem	sama,	i	když	to	tak	
často	 vypadalo.	 Že	 je	 zde	 Někdo,	 komu	
mohu	 předkládat	 své	 myšlenky.	 Někdo,	
na	 koho	 mohu	 naléhat	 a	 dotazovat	 se.	
(str.	102)
Promyšlený	 doslov	 Mojmíra	 Trávníčka	
připomíná	bolestné	osudy	našich	bližních	
ve	 válečné	 době,	 ale	 také	 lidskou	 solida-
ritu	 a	 křesťanskou	 lásku,	 která	 vnáší	 do	
světa	nepřemožitelnou	naději.

zdeněk Svoboda 
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Studenti v sociálních službách
Následujícími	řádky	se	vracíme	k	posled-
ním	červnovým	dnům,	které	pro	některé	
studenty	 Cyrilometodějského	 gymnázia	
(CMG)	 v	 Prostějově	 znamenaly	 poodhr-
nutí	 opony	 do	 světa	 dospělých,	 do	 světa	
práce	 v	 sociálních	 službách.	 Jsou	 to	 zá-
žitky	 a	 poznání,	 které	 pro	 mladého	 člo-
věka	 znamenají	 i	 první	 přehodnocování	
pohledu	 na	 lidi	 kolem	 sebe.	 Uvědomují	
si,	že	nejsou	na	světě	jen	ti	mladí,	zdraví,	
soběstační	 a	 bezstarostní,	 ale	 i	 ti,	 kteří	
jsou	 odkázáni	 na	 pomoc	 druhých.	 Kurz	
sociálních	 kompetencí,	 který	 je	 součástí	
Školního	 vzdělávacího	 programu	 „Doo-
pravdy“	a	projektu	„Štěstí	začíná	uvnitř“,	
podpořeného	Evropskými	strukturálními	
fondy,	 si	 dává	 za	 cíl	 umožnit	 studentům	
nejen	„vidět“,	ale	i	prakticky	si	vyzkoušet,	
co	 taková	 práce	 obnáší.	 Studenti	 septi-
my	(předmaturitního	ročníku)	si	vybírají	
z	nabídky	několika	zařízení	sociální	péče	
v	různých	oblastech	a	po	dva	týdny	se	ak-
tivně	zapojují	do	plného	provozu.	Pro	ně-
koho	může	kurz	znamenat	i	nasměrování	
pro	volbu	dalšího	profesního	zaměření	po	
maturitě.
Letos	k	 již	 tradičním	zařízením	–	domov	
pro	seniory,	 léčebna	dlouhodobě	nemoc-
ných,	 dětský	 domov,	 ústav	 sociální	 péče	
pro	 postižené	 –	 přibylo	 i	 ostravské	 Sa-
lesiánské	 středisko	 volného	 času	 Dona	
Bosca,	zaměřené	na	výchovu	a	vzdělávání	
dětí	z	etnických	menšin.	
Vedoucím	kurzu	sociálních	kompetencí	je	
Mgr.	 Pavel	 Polcr,	 který	 na	CMG	vyučuje	
předměty	 Strategie	 osobnostního	 rozvo-
je,	 Výchova	 k	 občanství,	 Etickou	 výcho-
vu	a	Základy	společenských	věd,	k	 tomu	
dodává,	 že	 je	 vždy	 překvapen,	 jak	 často	
nezvykle	zralým	způsobem	mladí	lidé	do-
káží	zachytit	podstatu	problematiky	a	vy-

jádřit	své	mnohdy	silně	emocionální	pro-
žitky	 při	 práci	 s	 těmito	 lidmi.	Kurz	 totiž	
bývá	zakončen	závěrečnou	konferencí,	na	
které	mohou	studenti	vystoupit	se	svými	
dojmy	a	hodnocením.	Za	všechny	vybírá-
me	 příspěvek	 studentky	 septimy,	 Lenky	
Blahouškové	(na	snímku),	která	kurz	ab-
solvovala	 v	 již	 výše	 zmíněném	 středisku	
volného	času	v	Ostravě:
Poslední dva týdny školního roku zname-

Sváteční neděle ve Vacenovicích
Bylo	nedělní	ráno	19.	července	2009.	V	jiných	farnostech	možná	neděle	jako	každá	jiná.	
V	naší	atmosféře	ale	byla	patrná	nostalgie,	očekávání	a	z	některých	domů	šustily	krojo-
vé	mašle…
Tato	neděle	byla	dnem	velkého	setkání.	Slova	Markova	evangelia	Pojďte i vy někam na 
opuštěné místo a trochu si odpočiňte,	jakoby	ožívala	i	v	tento	den.	Bůh	jménem	otce	ar-
cibiskupa	Jana	Graubnera	posílá	svého	služebníka	P.	Františka	Adamce	na	klidné	místo	
(k	sestřičkám	sv.Vincence	v	Kroměříži),	aby	si	po	dlouhé	34leté	věrné	službě	v	naší	far-
nosti	Vacenovice	odpočinul.	A	abychom	nezůstali	jako	ovce	bez	pastýře,	posílá	k	nám	
nového	kněze	P.	Viliama	Gavulu.
P.	František	Adamec	se	narodil	28.	února	1922	v	Dědicích	u	Vyškova.	Vystudoval	Ar-
cibiskupské	gymnázium	v	Kroměříži	a	poté	Cyrilometodějskou	bohosloveckou	fakultu	
v	Olomouci.	Kněžské	svěcení	obdržel	5.	července	1946.	Rok	byl	farním	vikářem	v	Draho-
tuších	u	Přerova	a	potom	byl	dva	roky	studijním	prefektem	a	učitelem	jazyků	na	Arcibis-
kupském	gymnáziu	v	Kroměříži.	Dne	19.	února	1949	byl	zatčen	pro	údajný	špatný	vliv	
na	mládež	a	byl	odsouzen	na	4	roky	a	10	měsíců.	Po	odvolání	mu	byl	trest	zpřísněn	na	10	
let.	Byl	vězněn,	prošel	tábory	při	uranových	dolech	na	Jáchymovsku	a	několika	dalšími	
pracovními	tresty,	dále	věznicí	Bory,	Valdicemi	a	Ruzyní.	Propuštěn	byl	na	prezident-
skou	amnestii	a	po	získání	státního	souhlasu	působil	postupně	v	 Ivanovicích,	Chval-
kovicích	 na	 Hané,	 Starém	
Městě.	Od	roku	1975	slou-
žil	 jako	 kněz	 ve	 Vacenovi-
cích.	Od	14.	dubna	2000	je	
čestným	 kanovníkem	 Ko-
legiátní	 kapituly	 u	 svatého	
Mořice	v	Kroměříži.	Je	čest-
ným	 občanem	 Vacenovic	
a	Jeruzaléma.
Bylo	9	hodin	a	v	kostele	 se	
rozezněla	 hudba,	 abychom	
mohli	 společně	 vyzpívat	 
Ejhle, oltář Hospodinův 
září!	 K	 oltáři	 přichází	 náš	
P.	František	spolu	s	P.	Vilia-
mem,	doprovázeni	ministranty.	Začala	mše	svatá,	skrze	kterou	jsme	chválili	Boha	Otce,	
jak	se	věrně	stará	o	každého	z	nás	v	každé	chvíli	našeho	života.	Vítání	i	děkování	bylo	
provázeno	soucitným	leskem	v	očích,	vzpomínkami	a	vděčností.	Po	mši	svaté	jsme	za	
doprovodu	hudby,	přátelského	agapé	a	srdečných	rozhovorů	v	tomto	vzácném	a	radost-
ném	prožívání	pokračovali.
Spolu	s	P.	Františkem	odchází	i	sestřička	Ludvika,	která	stála	po	jeho	boku,	starala	se	
o	něho	a	pečovala	o	dům	Boží,	aby	byl	vždy	připraven	ke	slavení	mše	svaté.	Modlitbu	
a	službu	Bohu	i	lidem	bude	nyní	prožívat	se	svými	spolusestrami	svatého	Vincence	de	
Paul	v	Kroměříži.
Z	vděčnosti	za	obětavou	službu	vyprošujeme	otci	Františkovi	i	sestřičce	Ludvice	pevnou	
důvěru	v	Boha,	otevřenost	lásce	Svatého	Ducha,	ochranu	a	přímluvu	Panny	Marie.
V	tento	den	jsme	se	s	důvěrou	vložili	do	kněžských	rukou	P.	Viliama.	Pro	jeho	službu	mu	
vyprošujeme	potřebnou	sílu	Ducha	Svatého,	požehnání	Boha	Otce,	aby	Panna	Maria	
byla	citelnou	přímluvkyní	a	prostřednicí	všech	milostí.	Kéž	i	jeho	přítomnost	mezi	námi	
a	vzájemná	podpora	slouží	ke	cti	a	chvále	Boží.	 Farníci z Vacenovic

nají pro každou septimu CMG příležitost 
vyzkoušet si na deset dní práci sociálních 
pracovníků a současně poznat svět, které-
mu se obyčejně snažíme spíše vyhnout – do-
movy důchodců, ústavy pro postižené nebo 
dlouhodobě nemocné děti, dětské domovy 
a další ústavy sociální péče. Každý student 
se aktivně zapojí do služby druhým lidem 
a odnese si z kurzu mnoho zkušeností – 
někomu kurz pomůže odstranit předsudky 
o dané skupině lidí, někdo si uvědomí, jak 
je sociální práce namáhavá, někdo přijde 
na to, že tento typ práce není pro něho, jiný 
zase najde motivaci, aby těmto lidem po-
máhal dál. Zde platí, že zážitky nemusí být 

ani dobré ani špatné, hlavně že jsou silné. 
Na závěr kurzu se celá třída sešla a předa-
li jsme si postřehy a zkušenosti z různých 
míst praxe.
Věříme, že i pro ostatní to byl nepromarně-
ný čas a že si každý mohl odnést právě to, co 
obohacuje náš život o nepomíjející hodnoty 
lidské solidarity, soucítění a ochoty pomo-
ci, hodnoty, které jsou v souladu s posláním 
a cíli církevního školství. Sociálně vnímaví 
mladí lidé jsou vkladem do budoucnosti 
celé společnosti, protože stáří, nemoc, ne-
soběstačnost či postižení jsou a budou kaž-
dodenní realitou.  Mgr. Jitka hubáčková
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Je nám dobře společně
V	 posledním	 červnovém	 pondělí	 jsme	
společně	 s	 dětmi	 zúčastnili	 našeho	 pu-
tování	 na	 konci	 školního	 roku.	 Zahájení	
jsme	měli	u	fary	v	Březnici.	Jeli	jsme	auty	
na	naše	první	místo	poznávání,	a	tím	byla	
Štípa.	 Zde	 nás	 velmi	 milým	 způsobem	
přivítal	 P.	 František	 Sedláček,	 děkan	 vi-
zovického	 děkanátu.	 Naučil	 děti	 mnoho	
nových	 vtipů,	 vyzkoušel	 i	 otce	 Jaroslava	
formou	 hádanek	 a	 také	 použil	 některé	
z	 rodičů	 k	 zapojení.	 Následovala	 mše	
svatá	 v	 poutním	 chrámě	 na	 poděkování	
za	uplynulý	školní	rok.	Po	ní	nám	místní	
pan	kostelník	popovídal	o	historii	kostela	
a	dovolil	jeden	čistě	protekční	krok:	podí-
vat	se	do	krypty	kostela.	Myslím,	že	to	byl	
ten	největší	zážitek	pro	děti.	Poté	jsme	se	
rozloučili	a	pokračovali	v	naší	plánované	
trase	na	Rusavu,	odkud	byla	naplánova-
ná	 trasa	 pěšky	 krásnou	 procházkou	 na	
Svatý	Hostýn.	Vzhledem	k	tomu,	že	nám	
počasí	příliš	nepřálo,	rozhodli	jsme	se,	že	
na	 Svatý	 Hostýn	 pojedeme	 auty.	 Přesto	

nás	na	Rusavě	čekal	P.	Marek	Výleta.	Měli	
jsme	si	možnost	prohlídnout	místní	 faru	
a	také	kostelík.	Poté	jsme	se	vydali	na	Sva-
tý	Hostýn,	kam	se	děti	moc	těšily.	Protože	
byla	zima,	šli	jsme	se	schovat	do	kostela.	
Společně	 jsme	 vytvořili	 krásný	 kruh,	 ve	
kterém	 jsme	 společně,	 vedeni	 otcem	 Ja-
roslavem,	děkovali	za	lásku	našeho	Pána	
k	nám	a	prosili	ho	za	naše	rodiče	a	nás	sa-
motné,	všechny,	které	máme	rádi.	Přesto,	
že	byla	mlha	a	sychravé	počasí,	cítili	jsme	
se	všichni	 jako	správní	poutníci	a	prožili	
moc	hezké	společné	chvíle.	

Marta Krajčová
Štípa

hlaSy a ohlaSy
Jak jsme jeli do kanady

Všechno	začalo	v	dubnu	2008	vítězstvím	na	brněnském	Festivalu	studentských	divadel	
ve	francouzském	jazyce.	„	Divadélko	ve	francouzštině“	vzniklo	při	Cyrilometodějském	
gymnáziu	 (CMG)	 v	Prostějově	 v	 roce	 2001.	Zakladatelkou	 a	 zároveň	uměleckou	 ve-
doucí	a	režisérkou	je	BSc	Virginie	Hyllová,	rodilá	mluvčí	a	učitelka	francouzské	kon-
verzace	na	CMG.	Drobná,	nenápadná	žena	s	velkým	potenciálem	nápadů	a	s	uměním	
nadchnout	studenty	pro	divadlo	žije	v	České	republice	 již	několik	 let	a	 jejím	hlavním	
koníčkem	je	divadlo,	literatura,	psychologie	a	práce	s	mladými	lidmi.
Původní	záměr	posílit	zájem	studentů	o	francouzský	jazyk	zábavnou	formou	přerostl	
v	opravdový	zápal.	Činnost	divadélka	postupně	získávala	na	kvalitě	a	dnes	má	dvace-
tičlenný	soubor	studentů	ve	věku	12	až	19	let	za	sebou	pěknou	řádku	inscenací	kome-
diálních	 i	dramatických,	které	vynikají	především	textovou	náročností	a	 interpretací.	
Texty	V.	Hyllová	vy-
bírá	vždy	podle	věku	
studentů	 a	 úrovně	
jejich	 jazykových	
znalostí,	 proto	 se	
také	 soubor	dělí	na	
„mladší“	a	„starší“.	
Právě	 vhodným	vý-
běrem	 repertoáru	
a	 působivým	 ztvár-
něním	 zapůsobilo	
divadélko	 na	 poro-
tu	 již	 výše	 zmíněné	
celostátní	 přehlíd-
ky	 studentských	
francouzských	 di-
vadel	 a	 výsledkem	
bylo	nejen	1.	místo	
v	 kategorii	 starších	
studentů,	 ale	 i	 po-
zvání	 na	 světovou	
přehlídku	 do	 ka-
nadského	města	Trois-Riviers	2009.
Dne	19.	července	2009	se	tedy	vydalo	šest	studentek	CMG	se	svou	učitelkou	na	dlouhou	
cestu	za	moře,	aby	vedle	Španělska,	Itálie,	Belgie,	Rumunska,	Srbska,	Turecka,	Maro-
ka,	Maďarska,	Litvy,	Francie	a	pořádající	Kanady	reprezentovali	své	město	Prostějov,	
Olomoucký	kraj,	který	finančně	podpořil	celý	projekt,	a	samozřejmě	celou	Českou	re-
publiku.	Naše	vlajka	i	nápis	République	Tcheque	byla	součástí	všech	plakátů	a	po	celých	
šest	dnů	vlála	na	mnoha	místech	půvabného	městečka	Trois-Riviers,	 které	 si	 zrovna	
v	těch	dnech	připomínalo	375	let	od	svého	vzniku.
Přestože	o	účasti	vědělo	Divadélko	 již	rok	dopředu	a	 letenky	byly	úspěšně	zabuková-
ny	tři	měsíce	předem,	nikdo	nepočítal	s	komplikací,	která	tři	dny	před	odletem	nastala	 
–	s	vyhlášením	jednostranného	zavedení	vízové	povinnosti	pro	ČR,	takže	naše	výpra-
va	se	nevešla	do	48hodinového	dispenzu	a	musela	si	víza	obstarat.	Nejbližším	zastupi-
telským	úřadem	pro	vydání	víz	 je	Vídeň.	S	nesmírným	úsilím	koordinátorky	projektu	
Mgr.	Jitky	Ungermannové,	která	měla	na	vyřízení	formalit	asi	24	hodin,	včetně	cesty	do	
Vídně	a	zpět,	se	vše	podařilo	a	naše	studentky	mohly	nastoupit	do	letadla	včas.	Takové	
štěstí	už	neměli	například	Egypťané	a	Mexičané,	kterým	úřady	odmítly	víza	udělit,	a	tak	
se	musel	celý	program	festivalu	na	poslední	chvíli	přepracovávat.
Uvítání	 i	ubytování	v	hostitelských	rodinách	se	díky	dobré	znalosti	 jazyka	obešlo	bez	
problémů,	a	 tak	se	dívky	se	svou	učitelkou	mohly	věnovat	pestrému	programu,	který	
pro	ně	pořadatelé	připravili.	Nechybělo	úvodní	představení	účastníků	a	průvod	v	kostý-
mech	městem,	každý	den	probíhaly	ateliéry	a	semináře	různých	zaměření	vedené	profe-
sionálními	divadelníky.	V	odpoledních	hodinách	pak	dostaly	prostor	jednotlivé	soubory	
k	předvedení	své	hry.	Naše	divadélko	vystoupilo	s	dramatickou	hrou	„Legendes	dˇan-
jou!“	se	strašidelnými	až	hororovými	motivy	dávného	zločinu,	který	se	udál	v	šlechtic-
kém	rodu	vévodů.	Vedle	vesměs	komediálních	příběhů	ostatních	účastníků	jsme	se	tak	
vymezili	žánrově	i	interpretačně.	Z	ohlasů	jsme	se	dozvěděli,	že	hra	zanechala	v	poslu-
chačích	i	v	přítomných	odbornících	velmi	dobrý	dojem…	 Mgr. Jitka hubáčková
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Výlet do Vizovic
Farní	knihovna	Zlín	ve	spolupráci	s	Klu-
bem	maminek	Zlín	připravila	pro	rodiny	
s	 dětmi	 prázdninový	 jednodenní	 výlet	
Vláčkem	za	pohádkou,	který	se	konal	22.	
července.	Nejprve	jsme	si	v	knihovně	vy-
půjčili	knihu	pohádek	a	pak	jsme	vyrazili	
vlakem	 do	 Vizovic.	 V	 zámeckém	 parku	

jsme	četli	pohádku	Modrý	a	žlutý	vláček,	
hráli	hry	a	nakonec	děti	našly	sladký	po-
klad	 –	 perníkové	 lokomotivy.	 Bylo	 jich	
dost	pro	všech	16	dětí	a	zbylo	i	pro	dospě-
lé.	Výlet	se	nám	vydařil,	děkujeme	všem,	
kteří	se	zúčastnili!	 Marie Majerová

Zlín

Poděkování a vzpomínka
Pán	života	a	smrti	povolal	k	sobě	23.	čer-
vence	 2009	 naši	 dlouholetou	 kostelnici	
Terezii	 Maradovou,	 která	 zemřela	 v	 po-
žehnaném	věku	89	let.	Přes	70	let	obětavě,	

skromně	 a	 s	 opravdovou	 láskou	 sloužila	
Bohu	a	farnosti	–	nejen	ve	farním	kostele,	
ale	 i	 v	gymnazijní	kapli,	při	údržbě	a	vý-
zdobě	kněžského	hrobu	a	hlavního	kříže	
na	hřbitově	a	také	na	farní	zahradě.	Dala	
nám	dobrý	příklad	a	vysoko	nastavila	lať-
ku	kostelnické	služby.
Díky,	paní	Terko!	 Farníci z Kyjova

hlaSy a ohlaSy
hledání cest k pravým duchovním a uměleckým hodnotám

I	takto	by	se	dala	krátce	vystihnout	letos	proběhnuvší	pěší	pouť	za	umělecká	povolání	
a	 jejich	duchovní	 rozměr	od	sv.	Anny	z	Hoštejna	k	Panně	Marii	Pomocné	ve	Zlatých	
Horách.	Poutníci	měli	možnost	prožít	poslední	červencový	týden	v	několika	rovinách:	
duchovní,	 společenské,	 sportovní,	 kulturní,	 umělecké,	 vzdělávací,	 ale	 i	 gurmánské.	
Všechny	se	vzájemně	prolínaly	a	obohacovaly,	zvaly	k	poodhalení	možné	cesty	k	pra-
vým	duchovním	a	uměleckým	hodnotám.	Stejně	tak	se	doplňovalo	a	obohacovalo	spo-
lečenství	všech,	kteří	putovali	(věkové	rozmezí	od	20	do	65	let,	studenti	i	pracující,	prak-
tikující	i	nepraktikující	život	v	církvi,	spolu	s	kněžími	i	řeholními	sestrami),	a	těch,	kteří	
poutníky	očekávali	v	jednotlivých	obcích	na	trase	pouti,	ale	také	všech	účinkujících	při-
jíždějících	na	jednotlivá	místa,	a	těch,	kteří	se	sjeli	zblízka	i	daleka,	aby	společně	sloužili	
mši	svatou	a	byli	publikem	pro	benefiční	umělecko-kulturně	vzdělávací	program.	Ten	se	
zpětně	ukázal	ve	své	různorodosti	jako	dobře	se	doplňující	kamínky	v	mozaice	umění.	
V	této	rozmanitosti	si	ale	každý	mohl	najít	chvíli	ke	ztišení	a	modlitbě,	ať	už	během	pu-
tování	nebo	při	mši	svaté	či	na	závěr	dne	při	adoraci.	Každý,	kdo	se	nějakým	způsobem	
podílel	na	uskutečnění	této	pěší	pouti,	si	kromě	hojnosti	zážitků	a	setkání	mohl	odnést	
památeční	grafický	list	olomouckého	akademického	malíře	Jana	Jemelky	vytvořený	pro	
letošní	pouť.	Tak	se	 také	patronem,	kromě	sv.	Cyrila	a	Metoděje	a	sv.	Pavla,	 stal	 i	 sv.	
Jakub	se	svou	poutnickou	holí.
Mozaika	programu	a	všech	doteků	byla	převeliká	a	stálo	by	za	to	mluvit	o	každém	ka-
mínku	tohoto	Božího	požehnání,	zmiňme	se	tu	alespoň	o	několika	z	nich:	Inspirativní	
bylo	zakončení	a	vyvrcholení	hned	prvního	dne	pouti	v	Hoštejně,	kdy	jsme	byli	vtaženi	
do	dokumentárního	filmu	o	výtvarném	díle	Slovince,	jezuity,	žijícího	v	Římě	–	P.	Marko	
Rupnika,	během	kterého	dorazila	poslední	část	poutníků	ze	Slovenska,	následující	spo-
lečná	tichá	adorace	a	po	ní	povídání	Luďka	Diblíka	o	kostele	sv.	Anny	a	první	společný	
večer.	Symbolicky	 jsme	sešli	ze	značené	cesty	hned	na	začátku	putování,	kdy	se	nám	
podařilo	po	8	km	chůze	těsně	před	Zábřehem	ztratit	značku	na	překrásné	louce	–	půl	
hodiny	utopení	v	barvách	červencové	louky,	Boží	tvorové	v	Božím	stvoření.	Všecko	ale	
dobře	dopadlo,	cesta	schopnými	jedinci	nalezena.	V	Zábřehu	nás	přivítalo	srdečné	po-
hostinství	Katolického	domu	v	osobě	ředitele	Josefa	Klimka	a	jeho	ženy.	Celý	odpolední,	
večerní	i	noční	program	byl	jedním	krásným	velkým	společenstvím	spolu	se	sv.	Pavlem,	
o	němž	promlouvalo	slovo	Boží	ve	Skutcích	apoštolů	doprovázené	obrazem	a	hudbou.	
Další	den	po	návštěvě	kouzelného	kostelíčka	Božího	Těla	vítajícího	nás	otevřenými	dveř-
mi	na	zeleném	prostranství	mezi	stromy	a	po	vyšplhání	se	na	rozhlednu,	otvírající	nám	
široké	okolí,	nás	čeká	znovu	vlídné	přijetí	v	Šumperku	v	Pastoračním	domě.	Hned	poté	
naši	poutnickou	skupinu	srdečně	přijal	šumperský	starosta	Zdeněk	Brož.	Krátce	a	přesto	
v	plné	šíři	představil	své	město,	jež	se	nám	chvíli	na	to	ukázalo	v	celé	své	kráse	z	radniční	
věže.	Všechna	další	setkání,	která	byla	stejně	vřelá,	např.	dvoudenní	doprovázení	turis-
tického	průvodce	Jaroslava	Čepa	(vzdálenější	synovec	spisovatele	Jana	Čepa),	předsedy	
občanského	sdružení	Příznivců	kamenických	a	sochařských	děl	na	Jesenicku,	byla	koru-
nována	křížovou	cestou	ze	Zlatých	Hor	do	poutního	kostela	Panny	Marie	Pomocné.	Zá-

věrečnou	 mši	
c e l e b r o v a l	
Mons.	 Josef	
Hrdlička,	 po-
mocný	 biskup	
o lomoucký .	
Pak	 otec	 bis-
kup	 přiblížil	
všem	 přítom-
ným	 význam	
poezie	 nejen	
v	 duchovním	
životě,	 poté	
své	 poutavé	
myšlenky	 za-
končil	 vysta-
vením	Nejsvě-
tější	 Svátosti.	

Celá	pouť	byla	zakončena	v	odpoledních	hodinách,	kdy	byl	finanční	výtěžek	z	dopro-
vodných	programů	 slavnostně	předán	předsedům	občanských	 sdružení.	Na	Obnovu	
kulturního	dědictví	údolí	Desné	se	vybralo	3255Kč	a	na	Příznivce	kamenických	a	so-
chařských	děl	na	Jesenicku	4040	Kč.	Více	na	stránkách:	www.rapsodickedivadlo.cz a na 
webových	stránkách	Arcibiskupství	olomouckého.	 Martina Pavlíková

Olomouc
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Uzavřeno k 25. 8. 2009
Změna programu vyhrazena

z dIáře aRcIBISkuPStVí

1. 9. úterý
	 8.00	hod.	•	Veselí nad Moravou	–	mše	svatá	a	zahájení	

školního	roku	na	Církevní	základní	škole	•	Mons.	Josef	
Nuzík

	 9.00	hod.	•	uherský Brod	–	mše	svatá	a	zahájení	školní-
ho	roku	na	Katolické	základní	škole	•	biskup	Josef

	 9.00	hod.	•	Prostějov	–	Svatý	Kříž	–	mše	svatá	k	zahájení	
činnosti	Katolické	mateřské	školy	•	P.	Antonín	Basler

	 9.30	hod.	•	Kroměříž –	mše	svatá	a	zahájení	školního	
roku	na	Arcibiskupském	gymnáziu	•	arcibiskup	Jan

2. 9. středa
	 10.00	hod.	•	Praha-Dejvice	–	zasedání	Stálé	rady	České	

biskupské	konference	•	arcibiskup	Jan
3. 9. čtvrtek
	 12.00	hod.	•	Velehrad –	Stojanov	–	mše	svatá	a	setkání	

s	čínskými	misionáři	•	arcibiskup	Jan
5. 9. sobota
	 10.00	 hod.	 •	 Jalubí-Traplice	 –	 svěcení	 kaple	 Panny	 

Marie	Růžencové	•	arcibiskup	Jan
	 10.00	hod.	•	Pivín	–	mše	svatá	a	žehnání	praporu	obce	 

•	biskup	Josef
	 16.00	hod.	•	Kroměříž	–	Svatý	Mořic	–	pouť	za	obnovu	

rodin	a	kněžská	povolání	(Kroměříž)	•	arcibiskup	Jan
6. 9. neděle
	 9.00	hod.	•	říkovice	–	mše	svatá	ke	100.	výročí	posvěce-

ní	kostela	a	 žehnání	 opravených	 varhan	 •	 arcibiskup	
Jan

	 10.30	hod.	•	Dub nad Moravou	–	hlavní	pouť	„Na	An-
dílka“	•	biskup	Josef

	 18.00	 hod.	 •	 Olomouc –	 dóm	 –	 slavnostní	 nešpory	 
•	biskup	Josef

11. 9. pátek
	 9.00	 hod.	 •	 Olomouc	 –	 Akademická	 farnost	 –	 mše	

svatá	 k	 zahájení	 dálkového	 studia	 na	 Caritas-VOŠs	 
•	biskup	Josef

	 10.30	 hod.	 •	 Olomouc	 –	 Arcibiskupský	 kněž-
ský	 seminář	 –	 Veni	 Sancte	 –	 Teologický	 konvikt	 
•	arcibiskup	Jan

12. 9. sobota
	 9.00	hod.	•	Troubky	–	mše	svatá	a	žehnání	hasičského	

praporu	•	arcibiskup	Jan
	 11.00	hod.	•	Olomouc –	Svatá	Anna	–	mše	svatá	na	za-

hájení	kurzu	pro	varhaníky	•	biskup	Josef
	 14.00	 hod.	 •	 Olomouc	 –	 ADM	 –	 zahájení	 národních	

Dnů	evropského	dědictví	•	arcibiskup	Jan
	 15.00	hod.	•	lešná	–	biřmování	•	biskup	Josef
	 16.00	hod.	•	Štípa	–	pouť	za	obnovu	rodin	a	kněžská	po-

volání	(Zlín)	•	arcibiskup	Jan

13. 9. neděle
	 9.00	hod.	•	Svatý hostýn	–	pouť	členů	Matice	svatohos-

týnské	•	arcibiskup	Jan
	 10.00	hod.	 •	Rapotín	 –	mše	 svatá	a	 žehnání	opravené	

kaple	a	obecního	praporu	•	biskup	Josef
	 15.00	hod.	•	Prasklice-Křeby	–	mše	svatá	–	výročí	po-

svěcení	kapličky	•	Mons.	Josef	Nuzík
14. 9. pondělí
	 18.00	hod.	•	Olomouc –	dóm	–	mše	svatá	ve	výroční	den	

úmrtí	arcibiskupa	Františka	Vaňáka	•	biskup	Josef
15. 9. úterý
	 10.30	 hod.	 •	 Šaštín (Slovensko)	 –	 poutní	 mše	 svatá	

o	svátku	Panny	Marie	Sedmibolestné	•	arcibiskup	Jan
16. 9. středa
	 10.00	 hod.	 •	 Kroměříž	 –	 Panna	 Maria	 •	 mše	 svatá	 

k	15.	výročí	Církevní	základní	školy	•	biskup	Josef
19. 9. sobota
	 10.00	hod.	•	Dub nad Moravou	–	mše	svatá	u	příležitos-

ti	10.	výročí	mikroregionu	Království	•	biskup	Josef
	 10.00	hod.	•	Vidče	–	biřmování	•	arcibiskup	Jan
	 16.00	hod.	•	zašová	–	pouť	za	obnovu	rodin	a	kněžská	

povolání	(Valašské	Meziříčí)	•	arcibiskup	Jan
20. 9. neděle
	 10.30	hod.	•	Svébohov	–	mše	svatá	a	žehnání	praporu	

a	znaku	obce	•	biskup	Josef
	 15.00	 hod.	 •	Slavičín-lipová	 –	mše	 svatá	 k	 80.	 výro-

čí	 posvěcení	 kaple	 a	 žehnání	 nově	 roubené	 zvonice	 
•	arcibiskup	Jan

	 18.00	 hod.	 •	 Olomouc	 –	 dóm	 –	 slavnostní	 nešpory	 
•	biskup	Josef

21. 9. pondělí
	 9.00	hod.	•	Olomouc	–	Akademická	farnost	–	zahájení	

akademického	roku	denního	studia	na	Cyrilometoděj-
ské	teologické	fakultě	•	arcibiskup	Jan

22. 9. úterý
	 10.00	hod.	•	Praha-Dejvice	–	zasedání	Stálé	rady	České	

biskupské	konference	•	arcibiskup	Jan
23. 9. středa
	 17.00	hod.	•	zábřeh	–	zahájení	26.	mistrovství	Evropy	

v	orbě	•	biskup	Josef
	 19.00	hod.	•	Olomouc –	Akademická	farnost	–	mše	sva-

tá	k	zahájení	akademického	roku	•	arcibiskup	Jan
26. 9. sobota až 28. 9. pondělí 
 Praha, Brno, Stará Boleslav –	návštěva	Svatého	otce	

Benedikta	XVI.	•	arcibiskup	Jan	a	biskup	Josef
29. 9. úterý
	 18.00	hod.	•	Olomouc	–	dominikáni	–	mše	svatá	s	bis-

kupem	z	Bangladéše	•	arcibiskup	Jan
	 18.00	 hod.	 •	 Velehrad	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	 vý-

ročí	 úmrtí	 arcibiskupa	 Antonína	 Cyrila	 Stojana	 
•	biskup	Josef


