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Papež Benedikt XVI. v Brně
Návštěva papeže
Benedikta XVI.
v České republice
Papež Benedikt XVI. se
po třech dnech (26. až
28. září 2009) rozloučil
s Českou republikou,
kde sloužil mše svaté
v Brně a ve Staré Boleslavi a setkal se s představiteli státu, společenského
života, akademické obce
či ekumeny.

Misijní neděle
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
Misijní informace
– Misijní most modlitby
– Misijní neděle v TV
Noe
– Nabídka misijních
materiálů

Vzpomínka
na Josefa Glogara
Téměř polovinu období
starého režimu vedl olomouckou arcidiecézi Josef Glogar, nejprve jako
generální, později jako
kapitulní vikář. Tyto
úřady zastával v těžké
době a není tedy divu, že
v pohledu na jeho osobu je řada tendenčních
názorů a nebo snaha
o něm pomlčet.

Snímky Josef Pala

Zemřel Mons.
ThDr. Antonín
Huvar
V nemocnici v Novém Jičíně zesnul 22. září 2009
ve věku 87 let papežský prelát Mons. ThDr.
Antonín Huvar, familiár řádu Panny Marie
Jeruzalémské, duchovní
rádce orelské Šrámkovy
župy v Olomouci...
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misijní informace

Oslavy misijní neděle
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření
víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí.
Informujeme a zveme:
Misijní most modlitby 2009 – sobota 17. 10. ve 21 hod.
Před 83 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní
neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.
Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).
Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního mostu modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu
17. října ve 21 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku
a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi,
za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem
požehnány v kostele.
V minulých letech v rámci MMM proběhlo na různých místech mnoho zajímavých akcí:
misijní besedy, výstavy, žehnání svící, setkání, misijní růženec, vystoupení hudebních
skupin, adorace, Misijní jarmark a lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství mládeže apod. Byli jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů. Vám všem, kteří jste MMM
pořádali nebo budete připravovat, upřímně děkujeme!
Misijní neděle v tv noe
PMD ve spolupráci s TV NOE připravuje Misijní neděli v TV Noe. V neděli 8. října bude
TV Noe v 10 hod. vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Václava v Ostravě. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD, bohoslužbu připraví farnost Uherský Brod. Všichni jste přímo do Ostravy nebo k televizním obrazovkám
srdečně zváni.
Misijní neděle na Radiu Proglas
V sobotním růženci 17. října od 20.30 hod. budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 17. října ve 21 hod. se moderátor pomodlí
modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve
chválách v sobotu 17. října večer, v neděli 18. října. Ráno a večer.
Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 18. října
(5.30, 11.57 a 17.55 hod.). V neděli 18. října bude v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše
svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Hlavním celebrantem bude
P. Vojtěch Novák, pražský diecézní ředitel PMD.
Po mši svaté v neděli 18. října zazní v 10 hod. poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Prosba za misie zazní také v neděli 18. října v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě
rodin v 18 hod.
Všichni jste přímo na uvedené pořady srdečně zváni.
Podněty k prožití misijní neděle
Národní kancelář PMD pro vás připravila řadu námětů, kterými lze obohatit slavení
Misijní neděle. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní
vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu,
misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici
je též poselství Svatého otce Benedikta XVI. k Misijní neděli a dopis národního ředitele
PMD P. Jiřího Šlégra k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě mše svaté na Misijní
neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie,
připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí
ani tradiční akce PMD, jako např.
Misijní jarmarky a Misijní koláče.
Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství,
ve kterých slavení Misijní neděle
probíhá. V národní kanceláři PMD
vám rádi poskytneme podrobnější
informace a potřebné materiály.
PROSÍME všechny, kdo se chystají
zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných
aktivitách co nejdříve stručně informovali v Národní kanceláři PMD.
Děkujeme.

Nabídka nových misijních
materiálů
Misijní zpravodaj PMD č. 6 – přináší dopisy a aktuality z misií, nabídku akcí a setkání, misijní vzdělávání, biblické zamyšlení, aktuální projekty, podněty k prožití
Misijní neděle a další.
Výroční zpráva PMD 2008 – brožura A5,
popisuje aktivity a činnost PMD v Česku.
Pohled PMDD – širokoúhlý pohled se záběry přímo z misií.
Misijní kalendář 2010 Zambie – Opravdová Afrika – kromě kalendárií přináší
čerstvé informace a zajímavosti ze života
domorodců, misionářů, katechistů a bohoslovců, nechybí 13 pohlednic se záběry
právě z této africké země ani projekty na
pomoc místním chudým lidem. Můžete
misiím pomoci i tím, že si kalendářů objednáte více a ve vašem okolí je nabídnete.
Horské klubání – DVD s filmem, který zachycuje úžasnou atmosféru ze setkání dětí
z Misijních klubek ve Špindlerově Mlýně.
Pro krásnější svět – DVD – filmový dokument zachycuje zajímavé záběry ze 7.
celostátní Misijní pouti v České Třebové,
skvělou atmosféru, misijní soutěžení dětí,
benefiční koncerty, svědectví vzácných
lidí, pomoc trpícím do Zambie a další zajímavosti, které přispěly ke zkrásnění světa.
Misijní magazíny v TV Noe – živé vysílání, DVD – hodinový pořad, který každý
měsíc připravují PMD ve spolupráci s TV
Noe. Seznamuje s misijními tématy a zajímavými hosty. PMD nabízí i záznamy již
odvysílaných magazínů na DVD, např.: č.
30 – Finanční svět misií, č. 31 – Uganda,
č. 32 – Zambie 1, č. 33 – Zambie 2, č. 34
– Velká misijní soutěž, č. 35 – Nový
Zéland. Termíny vysílání najdete na:
www.tvnoe.cz
Kontakt
Papežská misijní díla
543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel./fax: 499 433 058, 604 838 882
e-mail: info@misijnidila.cz
web: www.misijnidila.cz
číslo účtu: 72540444/2700
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Dopis k misijní neděli
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 18. října 2009

obsah

Drazí přátelé,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Svatého otce všichni věřící spojují
ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chtěl bych Vás pozdravit a upřímně
Vám poděkovat za tolik potřebnou pomoc. Při nedávné cestě do africké Zambie jsem
měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území s téměř stovkou misijních oblastí mají na starosti pouze
dva kněží, kteří se do mnoha míst stihnou dostat jen jednou za rok. Většina místních
duchovních i katechistů, kteří v pastoraci pomáhají, nemá žádný plat. Jsou živi z darů
věřících a často, stejně jako jim svěření lidé, řeší problémy spojené s bídou. My si jen
těžko dokážeme představit, že bychom se nemohli dosyta najíst, že by nám netekla pitná
voda, nešel elektrický proud nebo že bychom to na nejbližší mši svatou měli 200 km.
Zdá se neuvěřitelné, že podle organizace UNICEF každý šestý člověk na naší planetě,
z toho 400 milionů dětí, bojuje denně s nedostatečným přístupem k vodě. Každý třetí
člověk dokonce nemá ani běžnou toaletu. Velké množství obyvatel rozvojových zemí neustále trpí nebo umírá na choleru a břišní tyfus, což jsou nemoci pocházející z nekvalitní
vody.
Právě Papežská misijní díla nemalou měrou přispívají k zlepšení celé situace. V poselství k Misijní neděli Svatý otec Benedikt XVI. jejich působení oceňuje a prosí, aby rostlo
nadšení pro misie, pro šíření Božího království a pro podporu misionářů. Píše: Chtěl
bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze
tyto papežské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v Církvi – uskutečňuje
se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský projekt.
Mám radost, že prosba Svatého otce o podporu misií nachází v naší zemi stále větší
odezvu. Každým rokem se zvyšují i finanční dary od Vás – dobrodinců. Je úžasné, že za
loňský rok jste věnovali téměř 30 milionů Kč! Chtěl bych Vám proto ze srdce poděkovat a ocenit Vaši lásku pro misie. Prostřednictvím Papežských misijních děl pomáháte
stavět a opravovat kostely, kaple a fary, řeholní domy a bohoslovecké semináře, školy
a formační centra, nemocnice i sirotčince. Podporujete též pestrou škálu život zachraňujících, katechetických, vzdělávacích, sociálních a léčebných programů. Z naší vlasti
jsme za uplynulý rok sponzorovali projekty např. v Angole, Zambii, Ugandě, Malawi,
Indii, Papui-Nové Guineji a Bangladéši. Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola
jsme přispěli na bohoslovce do 17 seminářů. V rámci 61 projektů Papežského misijního
díla dětí jsme podpořili téměř 200 tisíc chudých dětí a dary z loňské Misijní neděle na
Papežské misijní dílo šíření víry byly velkou pomocí pro 10 misijních diecézí. Ze všech
těchto míst rád vyřizuji ujištění o denních modlitbách za dobrodince.
Spojme se tedy při letošní Misijní neděli s celým světem a nebojme se rozdělit o svůj
chléb a svou víru. Právě to může být naší největší radostí.
P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

List z kalendáře
ŘÍJEN 2009
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
2. 10. 1921 se narodil ve Chvalčově P. Stanislav Vaněk, čestný kanovník Kolegiátní
kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící na odpočinku ve farnosti Šternberk
(88. narozeniny)
9. října 1924 se narodil ve Štramberku P. Jan Vojtěch Marek, františkánský kněz žijící
na odpočinku v klášteře v Uherském Hradišti (85. narozeniny)
11. října 1969 zemřel v Olomouci P. Josef Glogar, kapitulní vikář olomoucký v letech
1961 až 1969 (40 let)
18. říjen – Misijní neděle		
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aktuality

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice
Papež Benedikt XVI. se po třech dnech (26. – 28. září 2009) rozloučil s Českou republikou, kde sloužil mše svaté v Brně a ve
Staré Boleslavi a setkal se s představiteli státu, společenského života, akademické obce či ekumeny. Při rozloučení na Ruzyňském letišti v Praze znovu připomněl, že před 20 lety země získala svobodu od ateistického útlaku – události předcházela
kanonizace svaté Anežky České.
„Bůh žehnej České republice!“ – těmito slovy uzavřel svoji návštěvu. Při rozloučení poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci bohoslužeb v Brně a Staré Boleslavi a ostatního programu. Uvedl, že při pobytu rozvažoval nad křesťanskou tradicí
českých zemí s nadějí dalšího růstu víry.
Papež v Brně
Při své návštěvě v naší vlasti věnoval papež Benedikt XVI. návštěvě Moravy neděli 27. září. Okolo 120 tisíc věřících přivítalo papeže na letišti v Brně-Tuřanech. Mezi
přítomnými bylo také několik tisíc Slováků, Poláků, Němců a Rakušanů, k nimž se
na závěr bohoslužby papež obrátil v jejich
rodných jazycích po modlitbě Anděl Páně.
Při bohoslužbě koncelebrovalo čtyřicet
biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě
stě ze zahraničí.
V moravské metropoli přivítal Benedikta
XVI. brněnský primátor Roman Onderka a místní sídelní biskup Vojtěch Cikrle,
který v uvítacím projevu řekl: „Jako nástupce apoštola Petra přicházíte z Říma,
kde svatí Petr a Pavel a s nimi řada dalších hlásali Krista a prolili pro něho svoji krev. Díky jejich svědectví se radostná
zvěst dostala i k nám. Naše katedrála je
zasvěcena dvojici těchto velkých apoštolů
– sv. Petru a Pavlovi. Vaše Svatosti, vítejte
tedy doma.“
V promluvě k věřícím se Benedikt XVI.
zaměřil na naději v životě křesťana, v jejíž pozadí je vztah technického pokroku
a morálky. Papež připomněl více než tisíciletou tradici křesťanství v zemi. Dnes se
ale Česká republika stejně jako další země
nachází "v kulturní situaci, která je často radikální výzvou pro víru, a tedy i pro
naději". Papež zdůraznil, že víra v Boha
i naděje byla v moderní době přemístěna
pouze do soukromé a pozemské roviny,
zatímco v běžném a veřejném životě se
prosadila víra ve vědecký a ekonomický
pokrok. Tento pokrok může být podle
papeže dvojznačný – otevírá možnosti
pro dobro, zároveň má však i negativní
dopady.
„Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur jsou důležité a jistě
potřebné, leč nestačí k tomu, aby zaručily
morální blaho společnosti,“ uvedl. Člověk
podle papeže potřebuje být osvobozen od
materiální tísně, mnohem podstatnější
však je, aby se zachránil před zlem, které
postihuje ducha.
Mezi světci, kteří nám mohou být povzbuzením, vzpomenul Benedikt XVI. v závěru své homilie blahoslavenou Restitutu
Kafkovou, řeholnici narozenou v Brně
a zavražděnou nacisty ve Vídni.
Po mši svaté následovala modlitba Anděl Páně, v níž Benedikt XVI. připomněl

svého předchůdce: „Je tomu nyní už 20
let, kdy se Jan Pavel II. rozhodl navštívit
střední a východní Evropu po pádu totalitního komunistického režimu. Chtěl
začít svou pastýřskou cestu na Velehradě,
v centru slavných unionistických kongresů jako předchůdců ekumenismu mezi
slovanskými národy, známém v celém
křesťanském světě. Kromě toho si pamatujete na jinou jeho návštěvu: v roce 1995
na Svatém Kopečku u Olomouce s nezapomenutelným setkáním s mládeží. Chtěl
bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás,
abyste zůstali věrni svému křesťanskému
povolání a evangeliu, abychom společně
vytvářeli budoucnost solidarity a míru.“
Na závěr vzpomněl mariánskou úctu našich věřících: „Morava je země bohatá na
mariánská poutní místa,“ a zmínil přitom
nejznámější a nejnavštěvovanější moravské poutní místo Svatý Hostýn, kam by se
chtěl – jak řekl – „alespoň v myšlenkách
vydat na pouť“.
„Je důležité neztratit ze zřetele ideál, který vyjadřovaly tradiční zvyky, a především
by mělo být udržováno duchovní dědictví
vašich předků, aby bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo potřebám dnešní
doby.“
Po modlitbě Anděl Páně následovalo
apoštolské požehnání, kterým papež požehnal také tři nové zvony či čtyři desítky

základních kamenů nových kostelů a dalších církevních staveb.
O papežské mši v Brně řekl tiskový mluvčí Svatého Stolce P. Federico Lombardi:
„Ten, kdo zažil dnešní mši, s více než sto
tisíci lidmi účastnícími se eucharistie, si
jistě řekne: Jsme sice v sekularizované
zemi, ale také v zemi, v níž je křesťanská
komunita velmi živá, plná víry, plná naděje a může velmi přispět do společnosti,
v níž žije.“
A tato slova jistě nejlépe vystihují slavnostní atmosféru papežské bohoslužby
v moravské metropoli.
Josef Pala

úmysly apoštolátu modlitby
ŘÍJEN 2009
Úmysl všeobecný
Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy
se křesťané shromažďují k slavení Eucharistie
a k posílení jednoty se vzkříšeným Pánem.
Úmysl misijní
Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a považoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.
Úmysl národní
Aby církev a stát spolupracovaly v úsilí o rozkvět našeho národa na účinném řešení problémů každého člověka.

aktuality
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži řeší evropský projekt
Interaktivní výuka? Pro studenty Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži nic neobvyklého. Tvorbě a využití interaktivních multimediálních prezentací ve výuce se zde
učitelé i studenti věnují již několik let. Od začátku letošního roku se díky realizaci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky možnosti
interaktivní výuky
na AG ještě rozšířily. Ve škole byly dvě
učebny nově vybaveny interaktivními
tabulemi, které se
využívají k testování
interaktivních výukových prezentací
vytvořených studenty maturitního ročníku v rámci předmětu
Informační technologie. Ve škole jsou
Snímek Iva Bekárková
tak již čtyři učebny
vybaveny touto moderní didaktickou technikou. Jedna učebna s interaktivní tabulí byla
také instalována v učebně Církevní základní školy (CZŠ), která je partnerem projektu.
Část vytvářených prezentací je určena pro základní školy a nižší gymnázia a CZŠ se podílí na jejich testování. V současnosti je vytvořeno a otestováno přibližně 100 prezentací, které se dále upravují pro zveřejnění na internetu. V příštím roce plánujeme vytvořit
a v praxi vyzkoušet stejný počet prezentací. Po ukončení projektu tak bude na internetu
k dispozici 200 interaktivních výukových prezentací z výukových oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a Matematika a její aplikace.
Pro katechety a učitele náboženství by pak mohly být velmi zajímavé prezentace z oblasti výuky náboženství. Zpracovány jsou tato témata: Křesťanské misie od starověku do
konce 19. století, Apoštol Pavel, Liturgický rok, Desatero. Vzhledem k tomu, že interaktivní tabule si nacházejí cestu na celou řadu škol, nabízíme tyto programy vyučujícím
náboženství.		
Pavla Valentová a Štěpán Bekárek
Třetí Šroubek
Matice Velehradská uspořádala letos v závěru srpna již třetí ročník hudebního festivalu, jehož dramaturgickým cílem je upozornit na méně známé, ale kvalitní hudební
interprety nejen z folkového žánru na místě, které symbolizuje zrod naší kultury. Že se
to daří, vyjadřuje jedna
z reakcí diváků, kteří se
akce zúčastnili: Chtěl
jsem vám poděkovat za
festival Šroubek. Jsme
od Vyškova a byli jsme
i loni a byli jsme nadšeni. Letos to taky nemělo
chybu. Myslím, že to je
perfektní nápad uspořádat hudební festival
na Velehradě před starobylými zdmi baziliky.
To místo má jedinečnou
Snímek František Ingr atmosféru. Všechny tři
skupiny se mi moc líbily. Jitka Šuranská a Jiří Plocek, to byl festival radosti z hraní. Skupina Hm…, tak to je podle mě extratřída, které se u nás málo co vyrovná. Už jsem je viděl
jednou a opět mě dokázali svým vystoupením strhnout. A Hukl byl taky perfektní. Moc se
mi líbí citlivě zhudebněná poezie Bohuslava Reynka a taky další autorské písničky.
Nejbližší akcí Matice Velehradské je mezinárodní výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť, která se uskuteční v prostorech Stojanova gymnázia na Velehradě v sobotu
21. listopadu. 		
Petr Hudec
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Dopis biskupa Dominika Duky
ke Dni Bible
Milí přátelé,
v květnu tohoto roku vydala Papežská biblická komise další ze svých dokumentů,
tentokrát s názvem Bible a morálka. Jeho
český překlad se připravuje. Svatému otci
Benediktu XVI. byl při jeho nedávné návštěvě předán český překlad Jeruzalémské Bible. V příštím roce očekáváme exhortaci, jíž Svatý otec vyhlašuje výsledky
biskupského synodu, který se vloni konal
v Římě na téma Boží slovo v životě a poslání církve.
Všechny tyto skutečnosti dokládají, jak
velký význam má Bible pro náš život.
A právě vhodné překlady spolu s církevními dokumenty napomáhají k lepšímu
porozumění a k proměně života.
Úkolem Českého katolického biblického
díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Pomáháme porozumět, nakolik naše
síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni,
že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes
velmi aktuální. Bez vaší podpory bychom
ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své
práci. Sbírka o Dni Bible umožní naše aktivity zejména v roce, který je v celé církvi
věnován kněžství.
Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí
ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích).
Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu
Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách
se dozvíte více na internetových stránkách: www.biblickedilo.cz
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční
podporu
Mons. Dominik Duka
královéhradecký biskup
Získání akademického titulu
Dne 22. června 2009 získal na Papežské
teologické fakultě ve Vratislavi diplom
doktora teologie P. ICLic. Koníček Jiří
(1963), farář v Kokorách a soudce Interdiecézního tribunálu v Olomouci.
Nové webové stránky
farnosti Fryšták

(ps)

Od 1. říjná 2009 spouští fryštácká farnost
nové internetové stránky, které najdete na
adrese: www.farnostfrystak.cz
Stránky obsahují kromě aktuálních ohlášek a kontaktů stručnou historii farnosti
a kostela, fotogalerii, odkazy ke stažení
nových i starších čísel farního zpravodaje
a aktuální informace a pozvánky. (vn)
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Zemřela Anežka Čechovská
Mnozí z nás se tuto smutnou zprávu dozvěděli teprve, když se jim do rukou dostala útlá knížečka opavského děkana
Mons. Josefa Veselého, který ji sestavil
jako poděkování ve vděčné vzpomínce
za všechny služby,
které Anežka Čechovská vykonala
pro svého bratra
P. Jana a pro všechny kněze a bohoslovce, tak čteme
v doslovu, který
Mons. Veselý končí slovy: Děkuji sestrám sv. Františka v Opavě, že umožnily
Anežce 12 roků prožít v jejich společenství
a s láskou o ni pečovaly až do smrti. Děkuji
Otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi, že
osobně vykonal pohřební rozloučení.
Anežka Čechovská zemřela 27. dubna
2009 ve věku 90 let.
Pohřbena je na opavském hřbitově. Svůj
život prožila ve službě svému bratrovi
knězi a po jeho smrti sloužila a pomáhala kněžím v Olomouci. Jako obětavá farní hospodyně se starala o preláta Mons.
Františka Cinka (1888 – 1966) a pak
o Mons. ThDr. Leopolda Dýmala (1914
– 1995).
Josef Pala
Zemřel P. Zdeněk Holuša
Na faře v Dlouhé Loučce zemřel 26. srpna 2009 ve věku 56 let místní duchovní
správce P. Mgr. Zdeněk Holuša.
Pocházel z Ostravy-Zábřehu, po kněžském svěcení v Olomouci nastoupil
k 1. 7. 1996 jako administrátor do farnosti
Dlouhá Loučka a exkurendo administrátor v Pasece. Od 1. 7. 2000 působil také
jako exkurendo administrátor v Šumvaldu. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký pomocný biskup Josef
Hrdlička.
(jpa)
První církevní školka
v arcidiecézi
První církevní mateřská škola v olomoucké arcidiecézi začala fungovat od
2. září 2009 na Sídlišti Svobody v Prostějově. Prostory požehnal kancléř
Arcibiskupství olomouckého P. Antonín Basler.
„Škola má svůj vlastní vzdělávací program nazvaný Cestičky. Je zaměřen na to,
aby děti poznaly, co je v životě důležité.
K zápisu přišlo více než třicet dětí, přijato
jich bylo pětadvacet. Převažují děti z křesťanských rodin,“ uvedl ředitel prostějovského Cyrilometodějského gymnázia
Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Úpravy prostor
přišly na 900 tisíc korun, hradilo je z větší
části arcibiskupství.
„Město Prostějov gymnáziu pronajalo
vhodné prostory,“ podotkl místostarosta
Prostějova Pavel Drmola.
(aco)

Aktuality
Nová kaple v Traplicích
Věřící v Traplicích se konečně dočkali vlastní kaple. Olomoucký arcibiskup Jan
Graubner ji zde v sobotu 5. září 2009 slavnostně posvětil. Je zasvěcena Panně Marii
Růžencové. Její výstavba trvala devětatřicet měsíců a vyžádala si přes sedm milionů korun. Slavnostního aktu se zúčastnilo na šest set obyvatel z Traplic a okolí.
„O kapli se v obci
mluví už přes půl
století, v kronikách se píše o nespočtu marných
pokusů,
které
ztroskotaly na
pozemku, nebo
na politické zvůli,“
vzpomíná
František
Novotný, předseda
Sdružení
pro
výstavbu kaple
v Traplicích.
Nová kaple je určena pro 270 lidí. Její nosná konstrukce je ve tvaru M (Maria). Nemá
ani klasickou věž z monolitu, ale tvoří ji tři dřevěné pilíře vysoké šestnáct metrů, symbolizující Nejsvětější Trojici.
A proč Trapličtí zvolili zrovna Pannu Marii Růžencovou? Má svátek první týden v říjnu,
kdy se v obcí pořádají hody.		
Josef Pala
Školní rok zahájil v Kroměříži arcibiskup Jan Graubner
Již tradičně začínal nový školní rok pro studenty Arcibiskupského gymnázia a žáky
Církevní základní školy v Kroměříži 1. září slavnostní mší svatou v kostele svatého
Mořice.
Této mše na zahájení školního roku se účastní nejen stávající studenti a žáci, ale přichází i celá řada absolventů, rodičů a bývalých spolupracovníků. Letos pak chrám, naplněný asi sedmi stovkami
mladých lidí, přivítal
i otce arcibiskupa Jana
Graubnera, zřizovatele
obou škol. Atmosféru
slavnosti pak doplnila
i účast dalších dvanácti kněží a dvou jáhnů,
kteří přijali pozvání na
mši. Nestorem mezi
nimi byl P. František
Adamec,
absolvent
Arcibiskupského gymnázia ze čtyřicátých
Snímek Jakub Michněk let, vězeň komunismu
a nezdolný optimista. Perfektně zvládla svou roli i Agéčkovská schola, na které dvouměsíční prázdninový výpadek tréninku nebyl téměř znát.
Štěpán Bekárek
Kostel v Napajedlech má varhany jako v katedrále
Farní kostel sv. Bartoloměje v Napajedlech se od 28. srpna pyšní novými, na své
poměry unikátními, varhanami. Práce na nich trvala jejich autorovi Václavu Smolkovi více než tři roky. Investice činila sedm milionů korun a podílelo se na ní město,
olomoucké arcibiskupství i místní podnikatelé.
„Je to můj zatím nejnáročnější projekt. Mechanismy, které tady jsou, jsou nejsložitější,
které jsem za dvacet let své práce vytvořil. V České republice není koncepčně srovnatelného nástroje,“ podotkl při jejich slavnostním otevírání jejich autor.
Nástroj je totiž dvoumanuálový s poměrně rozsáhlou výbavou tónů. Hodnota varhan
je podle něho nevyčíslitelná. Smolka připomenul, že například v Rakousku jsou nové
varhany automaticky ze zákona ihned považovány za kulturní památku.
(ps)

Aktuality
Nové směrovníky na Svatý Hostýn
Dlouhá léta se vedla diskuze o tom, jak označovat nejslavnější moravské poutní místo.
Jak se zdá, je tato diskuze již skončena. V rámci projektu označení kulturních památek
Zlínského kraje bylo mnoho pamětihodností označeno v dopravním orientačním systému. Mnozí motoristé si již jistě všimli
nových směrových tabulí hnědé barvy. Na nich je nové označení Svatý
Hostýn. Dokonce i dálkové informační tabule na přístupových silnicích
k Bystřici pod Hostýnem upozorňují
řidiče na Poutní místo Svatý Hostýn.
Tento název odbor dopravy bystřické
radnice konzultoval. Jako jeden z konzultantů jsem zastával stanovisko, že
se jedná o historický název, který má
dlouhou tradici, je obsažen v mapách
Snímek Pavel Malének
a s ohledem na posvátnost toho místa
pro široký okruh věřících je tento název nanejvýš žádoucí. Je možno použít rovněž analogie s podobnými názvy obcí a míst u nás i v zahraničí.
Ústav pro jazyk český poslal stanovisko, které vyznělo ve smyslu, že s ohledem na význačnost a jedinečnost tohoto místa je vhodné, aby se název používal v podobě Svatý
Hostýn, tedy ve tvaru s velkým „S“. Některým z nezasvěcených možná připadnou podobné diskuze jako nepodstatné. Pro věřící je však současné označení Svatého Hostýna
satisfakcí.		
Pavel Malének
Mapa poutní cesty mezi Svatým Hostýnem
a Velehradem
V červnu letošního roku Matice svatohostýnská vydala
podrobnou turistickou mapu v měřítku 1 : 100 000, do
níž je zakreslena trasa poutní cesty z Velehradu na Svatý
Hostýn (nebo chcete-li i obráceně ze Svatého Hostýna
na Velehrad) a také alternativní odbočky v místech, kde
je příliš náročný terén pro vozíčkáře, rodiče s kočárky
apod. V grafické části jsou také detaily území kolem svatohostýnské baziliky a mapa centra města Zlína.
Kromě této grafické části je mapa doplněna o textovou
část – slovní popis jednotlivých tras; k tomu jsou uvedeny také výškové profily, odkazy na informační panely, kontakty pro ubytování na startu a v cíli poutní cesty
apod. Mapa poslouží pro lepší orientaci poutníků v terénu při společné pouti a ještě užitečnější je pro ty, kteří na
trasu vyráží samostatně. Je totiž potřeba počítat s tím, že
značení poutní cesty v terénu poškodí „zub času“ nebo
škodolibý vandal. Mapa je k dostání v recepci poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně a dostanete ji zde za
20 Kč.
Zbyněk Domanský
„Olej do kahanů“ pro lektory
Setkávání lektorů v Olomouci je určeno všem těm, kteří touží Boží slovo předávat
se zapáleným srdcem. Letošní poslední sobota v říjnu nabídne lektorům olomoucké diecéze, ale i hostům z jiných diecézí, vhled do symboliky výtvarného zpracování
biblických témat.
Zahájení 7. setkání lektorů bude v 10 hod. ve velkém sále arcibiskupské kurie, odkud
se přejde do Arcidiecézního muzea na Václavském náměstí, kde v 10.30 hod. nabídne
komentovanou prohlídku obrazů historička umění Mgr. Jana Hrbáčová. Ve velkém sále
kurie kolem poledne bude prostor jak pro občerstvení, tak pro kladení otázek a hledání odpovědí na téma Výtvarné zpracování biblických výjevů jako další zdroj poznávání
Písma pro lektorskou službu. Krátký čas také bude věnován, podle potřeby, organizaci
lektorských společenství ve farnostech. Na závěr setkání ve 14.15 hod. bude sloužena
mše svatá v kapli sv. Anny na Václavském náměstí.
Doplňujme zavčas olej do svých kahanů, abychom ho měli dostatek, až přijde Pán.
Program 7. setkání lektorů v Olomouci najdete na webových stránkách Arcibiskupství
olomouckého.		
Martina Pavlíková
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Statistické údaje o katolické
církvi v České republice
Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo jako součást příprav apoštolské cesty Svatého otce do naší země statistické
údaje o církvi v České republice (platné
k 31. 12. 2008).
V České republice k tomuto datu žilo
10 380 000 obyvatel, mezi nimi 3 290 000
katolíků (31,7 %). Na území republiky
existuje 9 celků církevní správy (5 českých a 3 moravské diecéze a apoštolský
exarchát církve řeckokatolické), v nich
funguje 2 576 farností a 70 jiných pastoračních středisek.
V duchovní a pastorační správě působí 20
biskupů (z toho tři řeckokatoličtí), 1 370
diecézních a 586 řeholních kněží (celkem
tedy 1 956 kněží), 178 trvalých jáhnů, 116
řeholních bratří, 1 609 řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1 109 katechetů. V semináři se na kněžství připravuje
184 bohoslovců.
Katolická církev v naší zemi provozuje
39 mateřských a základních škol, které
navštěvuje 5 412 dětí, dále 33 škol středních s 8 525 studenty a 7 škol vyšších odborných či vysokých, v nichž se vzdělává
2 040 studentů.
(čbk)
Přes sto Číňanů připutovalo
na Velehrad
Skupina čínských poutníků připutovala
3. září na Velehrad. Byli to kněží, bohoslovci, řeholníci a řeholnice z Číny, kteří
studují v různých zemích Evropy: v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Polsku,
Španělsku, Švýcarsku a Velké Británii.
Celkem 96 studentů a 17 doprovázejících z Evropy, ale i USA a Tchaj-wanu.
Jejich studijní pobyt v Evropě zajišťuje
institut Monumenta serica sídlící v Německu vedený misijní společností verbistů. Studenty pobývající v Evropě z obou
částí katolické církve v Číně, podzemní
i státem uznané, shromažďují verbisté
během prázdnin k týdnu duchovních cvičení a k týdnu poznávací pouti. Tentokrát
zvolili poprvé cestu do bývalé socialistické
země, aby poznali spolupatrony Evropy
– sv. Cyrila a Metoděje. Zajímali se také
o zkušenosti církve z doby komunismu
u nás, o pronásledování, život podzemní
církve i cestu k překonání rozdělení.
Mši svatou s nimi slavil a pracovní diskuzi následně vedl olomoucký arcibiskup
Jan Graubner. Číňané darovali Velehradu
malou sošku Panny Marie v Še-šan, k níž
se každý rok obracejí věřící celého světa
modlitbou papeže Benedikta XVI. v den
modliteb za Čínu 24. května.
(aco)
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Zemřel Mons. ThDr. Antonín Huvar
V nemocnici v Novém Jičíně zesnul 22. září 2009 ve věku 87 let papežský prelát
Mons. ThDr. Antonín Huvar, familiár řádu Panny Marie Jeruzalémské, duchovní rádce orelské Šrámkovy župy v Olomouci, emeritní prezident Mezinárodního
sdružení bývalých politických vězňů se sídlem v Curychu, člen Akademické obce
CMTF a studentský aktivista – spoluzakladatel Univerzity Palackého, nositel řádu
T.G.M. a od roku 2006 pamětní medaile k 60. výročí obnovení olomoucké Univerzity Palackého.

Snímek Josef Pala

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách v katolické rodině ředitele školy
jako sedmé dítě. Svátost kněžství přijal 5. července 1947 v Olomouci. Svou
kněžskou službu začal jako kaplan ve
Vizovicích, kde s pověřením arcibiskupa
Josefa Karla Matochy vedl mj. mládež
v exercičních kurzech. Dne 26. září 1948
byl zatčen „pro aktivní činnosti s mládeží“
a 6. listopadu téhož roku byl v Uherském
Hradišti odsouzen a vězněn. V letech
1948 až 1949 jako šestadvacetiletý prodělal krutosti pracovních táborů na Mostecku, kde pracoval na šachtách Pluto,
Koh-i-nor, Centrum, Nejedlý. Poznal také
kruté poměry borské věznice (1949 až
1952, týrání, samotky, korekce) a dalších
věznic (Mírov, Mladá Boleslav, Kartouzy),
čtyři roky pracoval v uranových dolech
(Náchodsko, Tmavý důl, důl hrůzy a smrti – Svatobořice). Když byl propuštěn
z vězení, jedenáctý rok po odsouzení, nedostal státní souhlas k duchovní službě.
Na obživu si vydělával jako dělník v podniku státního rybářství (9 let), v olomouckých Dopravních stavbách a velkomlýně
v Jeseníku nad Odrou (6 let). Státní souhlas k duchovní činnosti mu byl udělen na
osm let v roce 1967, pak odebrán a znovu
udělen až v roce 1982.
Během života takto prožívaného ne
z vlastní vůle, života, který byl „roztříštěn“
z nenávistné zlovůle druhých, byl kněz
a katolický pedagog ThDr. Antonín Huvar
nucen střídat vlastní profesní povolání
výdělečnou činností v neodpovídajícím
pracovním začlenění, většinou v rolích
pomocného či zaučeného dělníka. Musel
se nějak živit a po tvrdých zkušenostech
z komunistických kriminálů a pracovních
táborů, jejichž program s heslem „Práce
osvobozuje“ aklamačně připomínal truchlivé dědictví nacistických koncentráků,
se nebál manuální práce. Trpkost a bezvýchodnost tohoto údělu snášel obdivuhodně, s pokorou, bez stýskání a uhýbání.
Žil duchovně a duševně čistě z pevných
základů své osobnosti – rodinné výchovy,
duchovní formace, pravdy své víry, následoval dobrou zvěst a nacházel duchovní

oprávnění a odměnu. Nezlomili ho, pokračoval vždy ve svém poslání a stále za
sebou zanechával hmotné a intelektuální
statky jako přetrvávající doklady o své
poctivé životní cestě. Vždy, i v těch nejtěžších situacích svého života, zůstal věrný
svému povolání a vzorně plnil své pedagogické a duchovní posláni. Již na konci
teologických studií po válce byl pověřen
výukou v rámci obnovovaného skautského hnutí (stejně pak po krátkém oživení
po Pražském jaru v roce 1968) přednášel ve skautské Oblastní i Zemské škole
v Rajnochovicích a v Červeném Hrádku.
Tehdy byl také velitelem junáckého tábora
na Cábu.
Po odsouzení a internaci se mu zpočátku
dařilo z vězení (Libkovice, Jiřetín) předávat „motákovým způsobem“ referáty pro
Vatikánský rozhlas. Týkaly se mravního
stavu vězňů a jejich „převychovatelů“
(Témata: Přítomný společenský i mravní
stav v českých věznicích, Jednání a způsoby tzv. převýchovy v současných věznicích).
V padesátých letech (zvl. v době pobytu
na Novém dole v roce 1956) psal samizdatové traktáty: Odvaha, předpoklad přežití; Víra – pomocník v opuštěnosti; Člověk, který se nezná; Čistota duše – základ
klidu; Křesťanství – systém naděje; Tvář
nové Evropy a další. Ve věznicích pokračoval ve vzdělávání, a to díky spoluvězňům
– profesorům: Dr. J. Krejčímu na borském „izolovaném oddělení“ a oddělení
samotek (přednášky z práva, hlavně mezinárodního práva), Dr. K. Procházkovi
(psychologie a parapsychologie), Dr. R.
Dacíkovi, Dr. Hanusovi a Dr. Zvěřinovi
(morálka), Dr. Habáňovi (logika a metafyzika). Během pobytu na Mírově nezaostal ani v edukaci praktických dovedností:
vyučil se tam košíkářem.
Po propuštění z vězení zúročoval své
prohloubené vědomosti umocněné zkušenostmi a útrapami z věznění v kurzech
„tajné university“ po boku prof. Dr. J.
Zvěřiny, kdy přednášel na témata: Ožehavé otázky mládeže, Denní formace, Vybrané stati výchovné z Nového zákona a také
ve skautské letní škole ve Švagrově, kde
přednášel na téma Filosofie dějin skautingu. V obdobích, kdy pracoval v manuálních profesích bez státního souhlasu
k výkonu povolání duchovního i po udělení souhlasu často přednášel na mnoha
místech – zprvu především na Moravě,
později byl zván k přednáškám i jinde

v republice a v posledním desetiletí přednášel na mnoha místech v zahraničí,
především v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii (v roce 1992 vedl v Římě
kurz pro mládež, na kterém proslovil
řadu přednášek). Ještě v roce 1989 mu
byly rukopisy a také nahrávky přednášek
na magnetofonových kazetách (v počtu
200 ks) zabaveny komunistickou Státní
bezpečností.
Po roce 1990 byl mnohokrát osloven rozhlasem a jeho přednášky, projevy a diskusní příspěvky zazněly mnohokrát na
rozhlasových vlnách, což platí rovněž
o televizi, do níž byl pozván vícekrát, vystupoval v různých pořadech týkajících se
třetího odboje, mj. byl hostem prestižního pořadu Antonína Přidala v programu
televizní stanice ČT 2. Opakovaně přednášel v katechetických kurzech (na konci
60. let a po roce 1990), žákům a studentům ve školách, dokonce důstojníkům.
Od roku 1990, po obnovení činnosti
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, působil jako první plně kvalifikovaný univerzitní pedagog v oboru Křesťanské pedagogiky a katechismu.
Posmrtně bude uveřejněn jeho dialog s Markem Ebenem v pořadu ČT 2
Na plovárně v neděli 4. října 2009 ve
22 hod. a opakován bude 9. října 2009
v 9.35 hod.
Sdělení o literární činnosti ThDr. Antonína Huvara omezíme na přehledový výčet
jeho nejvýznamnějších knižních publikací. V roce 1971 byla vydána jeho učebnice
Vliv prostředí na utváření charakteru dítěte (Toronto: Moravia Publishing, 1970)
v souvislosti s jeho tehdejším pedagogickým působením na Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě, jejíž činnost byla
v roce 1968 nakrátko obnovena v Olomouci. V roce 1994 byla vydána upravená verze jeho habilitační práce (rukopis
Huvarovy docentské práce byl dokončen
v roce 1992, práce byla vědeckými oponenty doporučena jako vyhovující v rámci autorova habilitačního řízení v roce
1993). Následovalo vydání jeho Hovorů
k bratřím v době tísně, což je podtitul
Huvarovy knihy teologických, pedagogických, psychologických a uměnovědných esejů, zamyšlení a úvah z let 1956
až 1995. V kanadském nakladatelství
Moravia Publishing byla ve dvou vydáních publikována kniha dokumentů

Aktuality
z autorova života pod názvem Střepy obsahující líčení reálných událostí ze všech
období života, působící na čtenáře často
tristně a bezvýchodně, v kontrastu s autorovým neutuchajícím optimismem, vyvěrajícím z hodnot jím uznávaných – víry,
naděje a lásky. Ukázkou vysoké odbornosti, vyzrálé empirické zkušenosti a teologické moudrosti autora jsou poměrně
rozsáhlé texty věnované psychologickým
a pedagogickým otázkám edukace, praktického vedení a pastoračního provázení
hochů a dívek až do vývojového období
„druhé dětství“. Jeho poslední publikace
(Život žabím pohledem) přináší autorův
pohled na život z různých úhlů pohledu
(politického, pedagogického, psychologického i teologického), přičemž inspiračním východiskem byly autorovy pracovní peripetie, konkrétně období jeho
práce rybářského dělníka s důvěrně známým horizontem vodní hladiny rybníků,
výchozím horizontem žabího pohledu na
svět. Právě tak jak jsou strukturovány autorovy verbální projevy, jakou dynamikou

se vyznačuje jeho rétorika při přednáškách a homiliích, stejně působí na čtenáře
jeho literární dílo. Je živým dokumentem
nelehkého a pro většinu lidí nepředstavitelně těžkého života, přitom osudu žitého poctivě naplno a příkladně na vysoké
úrovni intelektuální i spirituální.
Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., předseda
komise při jeho habilitačním řízení vzpomněl na habilitanda slovy: „Měl jsem v životě štěstí setkat se s tzv. „muklem“, který
byl za svou skautskou činnost jako mladý
kněz tvrdě potrestán dlouholetým žalářováním. Prošel snad všechny komunistické
pracovní tábory u nás, ale neztratil lidskost, optimismus, dokonce ani humor.
Velký člověk!“ (viz můj článek v týdeníku
Univerzity Palackého).
Na pozvání Unie křesťanských pedagogů
ČR se Mons. Huvar letos zúčastnil Velehradského letního semináře UKP konaného pod záštitou moravského metropolity, olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera. Tématem semináře byly
otázky spojené s profesní povinností pe-
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dagogů zachovat křesťanské hodnoty ve
výchově. Mons. Antonín Huvar přednášel k pozornému publiku, o které pečoval
rovněž po duchovní stránce. Jeho osobnost všechny uchvátila a rozjasnila.
Zemřel vzácný kněz, který s plným nasazením příkladně konal pro ideály
křesťanství a demokracie při výchově
dětí, mládeže a studentů, během výuky
katechismu, ve skautu, při duchovní
formaci ve farnostech a v Orlu, během
pedagogického působení v tajných kurzech a výuky posluchačů teologie na
univerzitě. V nejtěžších dobách naší nedávné historie obětoval vlastní svobodu
těmto ideálům.
Naposledy jsem se s Mons. Huvarem setkal před jeho skonem v pokoji 14 neurologického oddělení nemocnice v Novém
Jičíně. Byl v bezvědomí, těžce dýchal, ozářen jasným světlem paprsků slunce. Bylo
dvacátého druhého září 2009 po deváté
hodině. Sestra zapsala čas úmrtí: skonal
v devět hodin čtyřicet minut.
Prof. PhDr. et Mgr. Jiří V. Musil, CSc.

Mladý kaplan P. Antonín Huvar byl ve Vizovicích velmi oblíbený. Rozuměl lidem a lidé ho proto měli rádi. Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 byla ve Vizovicích zlikvidována Jednota Orel. Kromě sportovních aktivit (zřízení tělocvičny v přírodě) se část
místních Orlů sdružila okolo svého vzdělavatele, kaplana P. Antonína Huvara, a začali vydávat letáky k posílení sebevědomí občanů,
k jejich povzbuzení proti novému komunistickému teroru, který postupně oklešťoval a likvidoval kulturní, společenský, osvětový
a náboženský život. Letáky měly charakteristické názvy pro situaci v tehdejší době – Soudruhu, občane zrádný! – Dejte si pozor na
řeč! – Haló, haló, haló… – Zrada na Benešovi! – Ať žije cirkus! – Postavení církve v Polsku. Některé z těchto letáčků byly
rozšířeny i na památné orelské pouti na
Svatém Hostýně.
Na podzim došlo k zatýkání členů této
skupinky. Celkem bylo zatčeno osm členů Jednoty Orel ve Vizovicích, kteří byli
obžalováni za zločin přípravy úkladů
o republiku podle § 2 zák. č. 50/23 Sb.
Na  další dva členy skupiny byl vydán zatykač. Oba se skrývali před zatčením a na
počátku roku 1949 utekli za hranice.
Soudní proces se skupinou těchto neohrožených hrdinů své doby proběhl od
5. do 9. listopadu 1948 v Uherském Hradišti. Sedm z nich bylo odsouzeno. Kaplan P. Antonín Huvar dostal deset let.
Na své zatčení vzpomíná ve své knize
Střepy, která vyšla v roce 1995:
První svaté přijímání ve Vizovicích s P. Antonínem Huvarem (1948)
Byla neděle 26. září 1948, svatého Cypriána. Ráno bohoslužby při plném kostele, odpoledne požehnání – zase téměř plná chrámová prostora. Modlili jsme se růženec, bylo slůvko,
tvrdší o to, že se již stahovaly politické mraky, a tak těch lidiček přibylo. Pan rada (farář Bezděk) měl celkem pochopení pro náš ostrý tón,
proto byl vždy přítomen jen s růžencem v ruce a sledoval, jak je najednou kostel plný, a radostný tón mu dával záruku, že se nehledá nic
kromě vůle Boží.
Vycházíme z kostela a blíží se auta, z nich vystupuje osm estébáků a míří do fary. Nikdo z lidí se nepohnul směrem k domovu, stojí kolem
fary, čekají. Zatím policajti převracejí kaplanův byt. Hned sbírají všechny věci, o kterých si myslí, že by je mohli potřebovat, vyvrátí i květiny, protože všechno hledají všude, a hlavně jdou po stroji. Berou i maličkosti jako kapesní nůž nebo ořezávátko, protože je příhodný čas,
a kdo ví, jestli se to ještě někdy podaří…
Berou mne s sebou a tu potřebují, abych jim pomohl, protože srocenina lidí je velmi velká a ještě větší byl strach. Už téměř jedu, když se
objeví Dvořáček s odjištěnou pistolí a míří na auto s otázkou: „Mám vzít auto nebo policajty?“ Dávám, jak jsme zvyklí, požehnání všem
na všechny strany a jedeme s policajty a s tím, co našli, do Zlína-Gottwaldova, do typické šatlavy, jak se popisují ještě z dob starého
Rakouska…
Josef Pala
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Vzpomínka na Josefa Glogara
Kapitulní vikář Josef Glogar
Téměř polovinu období starého režimu vedl olomouckou arcidiecézi Josef Glogar, nejprve jako generální, později jako kapitulní vikář. Tyto úřady zastával v těžké době a není tedy divu, že v pohledu na jeho osobu je řada tendenčních názorů
a nebo snaha o něm pomlčet. Připomeňme si jeho životní cestu u příležitosti 40.  výročí jeho smrti.

Josef Glogar se narodil 17. prosince 1891
v malé moravské vesnici, čítající tehdy
něco přes osm set obyvatel, v Bernarticích nad Odrou. Tatínek Florián Glogar
měl s manželkou Karolinou třináct dětí,
a proto byl malozemědělcem, zedníkem
i kostelníkem. Syn Josef vyrůstal ve zbožném prostředí, bernartickým farářem byl
tehdy Karel Hanák (1846 – 1915), který
malého Josefa velmi ovlivnil. Josef Glogar chodil do školy v rodišti, gymnázium
vystudoval v Moravské Ostravě a teologii
v Olomouci, tam byl také světícím biskupem Karlem Wisnarem 5. července 1915
vysvěcen na kněze. Farář Hanák se svěcení a primice nedožil, chybělo mu pár týdnů života, aby mohl být svědkem radostné
události nejen pro bernartickou farnost,
ale i pro něho samého.
Novokněz Glogar nastoupil jako kooperátor do Velkého Týnce a v roce 1920 se stal
olomouckým dómským vikářem. Při olomoucké katedrále bývalo dvanáctičlenné
vikářské kolegium, které zastupovalo
kanovníky především v duchovní správě
dómské farnosti a pracovalo také v konzistoři. Za dómské vikáře bývali vybíráni
kvalitní kněží, kterým se později otevírala
takto cesta k vyšším úřadům. První vikář
jako administrátor farnosti sv. Václava
fakticky zastával úřad faráře, protože
právně farářem byla kolektivně celá metropolitní kapitula. Glogar byl členem tohoto vikářského kolegia třicet let a navíc
pracoval v konzistoři jako protokolista
a tak získal důkladnou znalost arcidiecéze. Byl také výborný zpěvák, a proto
v semináři vyučoval liturgickému zpěvu.
Angažoval se v řadě spolků a organizací,
přispíval do novin a časopisů, byl zván na
různé slavnosti jako kazatel. Poznal chod
arcidiecéze za arcibiskupů Skrbenského,
Stojana, Prečana i Matochy.
Dne 1. září 1939 byla v Olomouci pozatýkána gestapem řada osobností nepohodlných okupantům, například arcibiskupský sekretář Stanislav Zela, generální

vikář Jan Martinů, později známý historik
Bohumil Zlámal, tehdy kaplan u sv. Mořice, a také dómský vikář Glogar. Skončil v koncentračním táboře Dachau.
Zde vynikl jako statečný muž, podařilo se
mu propašovat i dopis arcibiskupu Prečanovi od olomouckých kněží zde vězněných. Navázal zde řadu kontaktů, které
po válce využil. Téměř šest let bylo krutou
přípravou na další úkoly, které před Glogarem vyvstaly po skončení války. Vrátil
se do Olomouce a jako osvobozený vězeň
se zapojil nejen do církevního, ale jako
starý známý veřejný činitel i do politického života. Byl finančním referentem na
Městském národním výboru v Olomouci
a byl činný ve Svazu protifašistických bojovníků.
Když arcibiskup Matocha se musel postarat o chod arcidiecéze jmenováním nových kanovníků, byl 13. února 1951 Josef
Glogar instalován za sídelního kanovníka
spolu s Františkem Kubíčkem, Otakarem
Trtílkem a Rudolfem Havelkou. Sázelo se
na to, že režim proti Glogarovi nic nemá
a on je schopen komunikovat s představiteli státní moci, na což měl málokdo předpoklady diplomatické, lidské i církevní.
Po roce ho arcibiskup Matocha jmenoval
generálním vikářem, na jehož bedrech,
při faktické internaci arcibiskupově, spočinulo vedení arcidiecéze, byť právně i lidsky ve velmi nezáviděníhodné situaci, kdy
arcibiskup neměl valnou představu, co
se děje venku a žil ve svých představách,
realita byla však nesmírně těžká a s tou se
musel potýkat právě Glogar. Režim arcibiskupa uznával jako ordináře, nikdy jej
nezbavil jeho postavení, ale znemožnil
mu až na drobnosti výkon funkce. Glogar
se tak ocitl mezi mlýnskými kameny. Současně s funkcí generálního vikáře dostal
jmenování třetím infulovaným prelátem
– arcijáhnem metropolitní kapituly. Instalace se konala slavnostně za přítomnosti
arcibiskupa, aby bylo dáno světu na vědomí, že olomoucký arcibiskup Matocha
žije a úřaduje. Ve jmenovacím dekretu arcibiskup své jmenování zdůvodnil, že rozhodl Glogarův „život kněžský, pastorační
činnost, životní zkušenost…“
Glogar se tehdy v projevu vyjádřil takto:
Bože, žehnej naší arcidiecézi, posvěcené
životem a působením našich svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ano, to bude naší
povinností, abychom si jako dělníci na vinici Páně pomáhali a navzájem se modlili.
Oremus pro invicem!
Slibujeme Vaší Excelenci, že chcem

vždycky míti na zřeteli čest a slávu Boží,
zájmy sv. Církve, spokojenost našich kněží,
konsolidaci náboženských poměrů v arcidiecézi, duševní a tělesné blaho našeho
lidu, aby v míru a pokoji mohl vyvinouti
své pracovní a budovatelské úsilí k prospěchu nás všech. (…) Úřad generálního
vikáře přijímám ve velmi významné době,
kdy zastaralé řádstvo ustupuje novému
teď zákonu, jak to denně zpíváme v našich
kostelích. Úřad mi svěřený svatou Církví
nepřijímám jako vyznamenání, nýbrž jako
vážný a odpovědný úkol, uložený mi Boží
prozřetelností v dnešní době. Proto se obracím k vám, moji drazí spolubratři, abyste se mnou věrně pracovali na vinici Páně,
abyste svědomitě plnili všechny své kněžské povinnosti, abyste všichni bez rozdílu
zachovávali svornost a lásku bratrskou,
abyste si navzájem neztěžovali pastorační
práci. Naší pevnou zásadou budiž: unita
fratrum – jednota bratří.
Té jednoty bylo třeba, když církev byla
ohrožována státní politikou ve své existenci a jednota kněží byla rozbíjena ateistickým režimem. Devět let byl Glogar
generálním vikářem. Nejprve jednou
měsíčně mohl navštěvovat v úředních
věcech arcibiskupa, později to bylo méně
a méně často. Jednání byla nepříjemná,
protože arcibiskup si myslel, že něco se dá
vybojovat, Glogar v praxi poznal, že vedle pomoci Boží je nezbytná obezřetnost,
trpělivost i diplomatická zdatnost. Sám
sice byl předsedou Arcidiecézního mírového výboru katolického duchovenstva,
ale jeho pozice byla velmi vratká. Situace se částečně změnila, když arcibiskup
Matocha zemřel a 9. listopadu 1961 metropolitní kapitula zvolila Josefa Glogara
kapitulním vikářem. Bylo mu sedmdesát
let, ale stále ještě plný energie.
Tak jako v roce 1952, tak i k 1. lednu 1963,
vzhledem k územně správní reorganizaci
státu, provedl celkovou reorganizaci arcikněžství a děkanátů. Na rozdíl od Čech
se mu podařilo, že každý okres byl rozdělen na více děkanátů, a tak se mohly
udržovat lepší kontakty mezi kněžími,
ale nebyl problém také ročně vykonávat děkanské vizitace. Složitým úkolem
bylo platné a nezpochybnitelné doplnění
metropolitní kapituly, ve které po smrti
arcibiskupa kromě Glogara zbývali už jen
Otakar Trtílek a Rudolf Havelka, nepočítaje tehdy ještě vězněného biskupa Zelu.
V roce 1963 po čtrnácti letech nastoupil
jako kanovník Josef Vrana, dále byli jmenováni Alois Talanda, Bernard Přerovský
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a František Gavlas. Hrozilo nebezpečí,
že kdyby nebyla kapitula schopna zvolit nového kapitulního vikáře, zasáhl by
stát a došlo by k nějaké komplikaci jak na
Slovensku v Banské Bystrici v roce 1950.
Doplněním kapituly se takovému nebezpečí předešlo. Také kroměřížskou kapitulu zachránil před vymřením, když v roce
1965 jmenoval kanovníky Pavla Hanáka
a Josefa Konvičku. Jmenování přišla na
poslední chvíli, neboť v roce 1967 zemřel
probošt Kutal, v roce 1968 poslední starý
kanovník Kašpar a roku 1969 poslední
čestný kanovník Medard Horák. Ač byl
Glogar stařec, byl velmi aktivní, a to způsobem, který nebyl obvyklý mezi tehdejšími kapitulními vikáři. V roce 1963 se postaral o důstojné oslavy výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, v roce
1965 obnovil beatifikační proces Antonína Cyrila Stojana, v roce 1968 dosáhl
obnovení kněžského semináře v Olomouci. Za Glogara začala probíhat liturgická
reforma, zavedena čeština jako liturgický
jazyk a s liturgickými změnami se hledaly cesty k oživení náboženského života.
Glogar také vytvořil nový model ordináře. Dosud arcibiskupové, kromě konání

vizitací, málokdy jezdili po arcidiecézi,
Glogar se začal zúčastňovat kněžských
pohřbů, oslav ve farnostech, oslav kněžských jubileí, na „mírových“ poradách se
vytvářel způsob běžné účasti ordináře na
setkáních a poradách kněžstva. To všechno bylo dříve jen snem. Po Glogarovi
tento způsob stálého pohybu po arcidiecézi a přítomnosti mezi kněžími a laiky
převzali i jeho nástupci. Protože světící
biskup Tomášek jako biskup vystupoval
minimálně, oficiálně neměl státní souhlas
a od roku 1965 působil v Praze, druhý světící biskup Zela byl ve vězení a pak v internaci, ochotně Glogar souhlasil s tím, že
z jiných diecézí mohli přijíždět v letech
1968 až 1969 biskupové na biřmování do
olomoucké arcidiecéze. Největší starostí
však byl projevující se nedostatek kněží.
Snažil se dostat do duchovní správy kněze z výroby, což se mu v naprosté většině
případů podařilo. P. Josef Kubík (1911
– 1983) vyprávěl, jak mluvil s Glogarem
o jeho úsilí získat pro něho, pro Kubíka,
státní souhlas: „Milosti, co vy se nachodíte, abyste ten souhlas získal. Vyhodí vás
a vy jdete znovu.“
„To víš, Josífku, musím, musím,“ byla
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Glogarova odpověď.
Co vykonal, to nikdo nechtěl vidět. V dubnu 1968 na velké schůzi kněží v Olomouci se na Glogarovu stranu postavil Boží
služebník Antonín Šuránek. Připomenul
Glogarova slova, do kterých shrnul svůj
dojem z výkonu funkce generálního a kapitulního vikáře: „Kéž bych byl raději zemřel v Dachau.“
Smrt 11. října 1969 učinila Glogarovu pozemskému utrpení konec. Dne 16. října
1969 byl pohřben v rodných Bernarticích.
Konečně se ozvala slova, která vyzvedla
jeho hlubokou lásku k církvi, osobní obětavost a věrnost Petrovu nástupci.
Josef Glogar fakticky vedl olomouckou
arcidiecézi v nejméně příznivých podmínkách a s velmi problematickým mandátem
sedmnáct let, déle, než mnozí arcibiskupové a biskupové. Nebyl to světecký typ,
ale, stejně jako brněnský kolega, kapitulní vikář Josef Kratochvíl, praktik, který
při všem zaujetí pro věc Boží nepřestával
být realistou. Mezi nástupci svatého Metoděje Glogarovo jméno nenajdeme, jeho
přínos pro Metodějovu arcidiecézi však
nesmíme zapomenout.
P. Vladimír Teťhal

Z vašich dopisů
Když se řekne památková
rezervace Olomouc
Důležité je přemýšlet o významu slov. Slovo památka je odvozeno od slova pamatovat. Jistě si pamatujeme na první papežskou návštěvu Jana Pavla II. v Olomouci.
Byla to vůbec první návštěva papeže v historii Olomouce.
Od svatořečení paní Zdislavy a Jana
Sarkandra papežem v Olomouci uplynulo
14 let. Dalo by se očekávat, že Olomouc se
stane pro náš národ navštěvovaným poutním místem světového významu. Máme
zde ostatky obou světců, na místě umučení Jana Sarkandra dvě kaple nad sebou
(skrze umučení a kříž ke slávě vzkříšení,
což si zde živě můžeme uvědomit). Díky
nesmírnému osobnímu nasazení otce
Antonína Baslera, který osobně vyčistil
a prohloubil studnu a vyvedl z ní vodu
do fontány nazvané Pramen vody živé
sv. Jana Sarkandra, dále zajistil pro kapli nový zvon Svatý Jan Sarkander, ale
také nechal po generální opravě chrámu
sv. Michala ulít čtyři nové zvony pro chrám
sv. Michala, takže zvonice z roku 1482,
která byla postavena dominikány jako
odpověď na nařízení papeže Kalixta III.,
který nařídil zvonění v poledne a modlit
se modlitbu Anděl Páně za záchranu Evropy před Turky. Můžeme chápat osazení

– 60 let po válce – prázdné zvonice novými zvony jako odpověď na návštěvu papeže Jana Pavla II. Zvony nesou jména Svatá
Zdislava, Svatý Jan Sarkander, Svatý Michael a Panna Maria Ochránkyně nenarozeného života.
Není vyloučeno, že pojmenování chrámu sv. Michala je odpovědí na příchod
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Na Michalském návrší stával Velehrad, o němž
poslední písemná zmínka je z roku 950.
Stejně jako na ostatních poutních místech, tak i z olomouckého nejvyššího
Svatomichalského návrší tryská zázračný
pramen vody živé, kněze a mučedníka sv.
Jana Sarkandra, který byl před 400 lety
vysvěcen na kněze. Kéž tuto skutečnost
v kněžském roce pochopíme a oživíme
toto poutní místo na přímluvu světce Jana
Maria Vianeye, k jehož hrobu jsou letos
kněží zváni, aby prohloubili úctu k Nejsvětější Svátosti oltářní a významu zpovědi jako daru Božího milosrdenství a lásky
k člověku. Také prosme o přímluvu svatou
paní Zdislavu za naše rodiny, ale nezapomínejme na kněžnu sv. Ludmilu, která je
aktuální zvláště svým příkladem i dnešním babičkám.
Od konce 9. století se kultura, architektura a umění Říma a Olomouce prolínají.
Značné množství poutníků z celého světa

nám dává příklad, že bychom si měli vážit
Olomouce jako nejstaršího arcibiskupského města, tudíž metropole, kde žije
křesťanství více než 11 století. Katedrála ukrývá velké množství ostatků světců
a také seznam arcibiskupů a biskupů od
arcibiskupa Metoděje až po arcibiskupa
Jana Graubnera.
U příležitosti papežské návštěvy si můžeme uvědomit řadu spojitostí mezi Římem
a Olomoucí, které objasňuje i Čestný
sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, jenž
je zapsán v seznamu UNESCO. I dnes
je mnoho pokřtěných, kteří ani neví, co
křest znamená a k čemu se zavázali ti,
kteří je nechali pokřtít. Když nám Marie
Terezie před 235 lety zavedla povinnou
školní docházku, tak Desatero Božích přikázání uměli všichni. Před 436 lety byla
v Olomouci založena univerzita, kde křesťanství bylo samozřejmostí. Dnes z necelých 23 000 studentů univerzity se k živé
víře hlásí veřejně 500. Je důležité věřit
a milovat Boha,o víru pečovat a na historii nezapomínat a umět v ní číst poučení
i povzbuzení pro dnešní dobu. K tomu
přispívá i Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Mnoho turistů hledá krásu našich
chrámů, ale pletou si je někdy s muzei…
Milada Čechmánková
Olomouc

12

OLDIN
10 / 2009

Jeden muž cestoval
z Jeruzaléma do Jericha
Štúdio Nádej vydalo v roce 2009 další
DVD v sérii Animované biblické příběhy
Nového zákona tentokrát podobenství
Milosrdný Samaritán – opatřené také
českou verzí. Délka filmu je 27 minut.
Je vhodný již pro děti mladšího školního
věku. Film dodržuje dějovou linii i hlavní
poselství tak, jak je známe z Bible. Najdeme zde ale také jistá doplnění a obohacení. Postava milosrdného Samaritána má
vlastní jméno, podobně jako jeho žena
a děti. Jedná se o obchodníka s kořením.
Stejně tak je zkonkretizována i postava
přepadeného Žida. Příběh mimo jiné velmi dobře vykresluje vztah Židů a Samařanů. V některých scénách je přímo nepře-

Centrum pro katechezi
Změny na katechetickém centru
V posledních měsících došlo na olomouckém katechetickém centru k několika personálním změnám, o kterých bychom vás zde rádi informovali. Před letošními prázdninami zde začala na částečný úvazek
pracovat Anna Skočovská, studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na
Pedagogické fakultě a Křesťanské
výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. V září odešla z našeho
centra Mgr. Martina Orlovská, která
začíná studovat doktorát na Katolické univerzitě v Ružomberoku (obor
Teoria náboženskéj výchovy katolickej). Rádi bychom jí i touto cestou
poděkovali za obětavou a nezištnou
práci na centru a popřáli hodně sil
a darů Ducha Svatého. Na její místo
Anna Skočovská a Hana Poislová Snímek Vít Němec
nastoupila Mgr. Hana Poislová, učitelka na 1. stupni ZŠ a katechetka, které přejeme hodně radostí z této služby katechetům naší arcidiecéze.		
Vít Němec
Doplňující materiály k samolepkám českých světců

hlédnutelné, jak Židé Samařany pohrdají,
s jakým opovržením o nich hovoří. Film je
doplněn jednoduchým kvízem s výběrem
možností odpovědí. Každá správná odpověď má svůj biblický odkaz i náhled na
místo ve filmu, které správnou odpověď
potvrzuje a připomene. DVD je možné využít nejen při práci s biblickým textem, ale
zároveň ukázkami z filmu může katecheta přiblížit vztah národnostních skupin
Židů a Samařanů v době Ježíšově. DVD
můžete zakoupit buď v prodejně Matice
cyrilometodějské v Olomouci nebo přes
internetové obchody: www.ikarmel.cz či
www.paulinky.cz
Cena je 250 Kč.
Hana Poislová
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

Vám, kteří v letošním školním roce budete pracovat ve farnostech se samolepkami a sešitkem s názvem Poznáváme české světce, bychom rádi nabídli dva doplňující materiály
k této sadě. Tím prvním je praktická stejnojmenná příručka pro všechny kněze, katechety a animátory, která obsahuje stručné povídání a myšlenku ke každé samolepce. Texty
mají spíše charakter námětového a informačního materiálu. Proto doporučujeme těm, kteří
s nimi budou pracovat, aby je dětem vlastními
slovy pro ně srozumitelně převyprávěli. Brožurky jsme v elektronické podobě již rozeslali
katechetům a také všem duchovním správcům.
Na  fary tyto brožurky přišly také v tištěné podobě jako příloha ACO. V případě zájmu o více
kusů těchto brožurek v tištěné podobě, kontaktujte naše centrum. Kus stojí 20 Kč. Pokud
byste měli zájem o obrázky na samolepkách
ve větším formátu (např. na dětské mše svaté
apod.), na požádání vám je zašleme v elektronické podobě, abyste si je mohli vytisknout
v potřebné velikosti.
Druhá nabídka je určena především dětem.
Na  našich webových stránkách: www.ado.cz/
katechete – jsme od první zářijové neděle spustili nové internetové omalovánky. Každou neděli zde přibývá nový černobílý
obrázek, který je právě aktuální
v sešitku se samolepkami, který mají děti. Obrázek je možné
si pomoci jednoduchého menu
vymalovat nebo i libovolně dokreslit a dokonce i vytisknout.
Kromě aktuálního obrázku zde
najdete i starší obrázky – odkaz na stránku s „archivem“ se
nachází přímo v úvodní rubrice
k omalovánkám.
Na závěr bychom chtěli poděkovat redakci časopisu Nezbeda za poskytnutí obrázků do
těchto internetových omalovánek a také Jendovi Görigovi ml. za tvorbu uživatelského
rozhraní.		
Vít Němec

Centrum pro katechezi
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Biblické příběhy s hlavolamy
Karmelitánské nakladatelství vydalo v letošním roce publikaci Biblické příběhy s hlavolamy. Jedná se o překlad z anglického originálu určené dětem ve věku od 7 let. Kniha
obsahuje výběr známých příběhů ze Starého i Nového zákona (např. Noe, Mojžíš, David a Goliáš, Ježíšovy zázraky, výběr z podobenství). Každý příběh je dokreslen ilustrací
a několika hlavolamy různého typu – osmisměrkami, spojovačkami, šiframi, bludišti…
Publikace je určena v prvé řadě do rukou dětem, a to i těm, které si teprve osvojují čtenářské dovednosti nebo mají dyslektické obtíže. Příběhy jsou totiž krátké, jednoduše
stylizované a hlavolamy jsou pestré a poutavé. Většinu z nich dítě mladšího školního
věku zvládne vyřešit bez pomoci dospělého. Katecheta je také může využít jako doplňující aktivitu v hodinách náboženství, kde pracuje s biblickým textem. Podobně i rodiče
mohou touto publikací oživit čtení z Bible v rodině. Úkolem této knihy není nahradit
učebnici či pracovní listy, ale spíše doplnit a poskytnout inspiraci.
Cena: 249 Kč		
Hana Poislová

Centrum pro rodinný život
Poradny centra pro rodinný život
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 odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.
Poradenství v obtížných životních situacích (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 dopoledne i odpoledne po telefonickém přihlášení.
Termín návštěvy v kterékoliv poradně je nutné předem telefonicky. Bližší informace
o poradně a termínech získáte na naší adrese nebo na e-mail: rodina@arcibol.cz
Přirozené plánování rodičovství
Kurz symptotermální metody pro manžele a snoubence pořádá Centrum pro rodinný
život ve spolupráci s Ligou pár páru (prostřednictvím přirozeného plánování rodičovství k pevnému a zdravému manželství).
Začátek kurzu je ve čtvrtek 1. října v 18 hod. v sále kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc. Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny budou určeny
po dohodě s účastníky. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Cena
za celý kurz a pár činí 300 Kč (v případě hlubší nouze možnost slevy), potřebné učební
materiály: 205 Kč.
Další informace: Centrum pro rodinný život – Liga pár páru České republiky, o. s.,
Alena Večeřová, David a Michaela Prentisovi, tel.: 587 405 250, 312 686 642, e-mail:
vecerova@arcibol.cz nebo lpp@lpp.cz
Škola partnerství
Ve spolupráci s arcidiecézním centrem mládeže v Rajnochovicích pořádáme kurz určený pro mladé od 16 let, a to nejen pro ty, kdo s někým chodí. Začíná se víkendem 16. až
18. října (šest víkendů). Další informace – tel.: 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz
Víkend pro seniorky / seniory
Víkend je určen pro ty, kteří prožívají „třetí věk“ svého života. Součástí víkendů jsou
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám,
rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných
a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Velehrad, 23. až 25. 10. 2009
Cena pobytu: dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení: 640 Kč; jednolůžkový pokoj
bez sociálního zařízení: 700 Kč; dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením: 800 Kč; jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením: 900 Kč.

Duchovní program
pro osamělé matky
Víkend s duchovním programem pro osamělé matky ve dnech 6. až 8. listopadu
bude v exercičním domě v Českém Těšíně.
Víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějšího důvodu vychovávají své děti
samy. Víkend povede MUDr. Jitka Krausová společně s P. Bernardem Slabochem
Oparem. Čas bude rozdělen mezi zamyšlení nad Písmem, možností soukromého
rozhovoru s knězem, společné modlitby,
setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitostí ke svátosti smíření.
Cena pobytu je 600 Kč (ubytování a strava). O přihlášku na víkend a bližší informace o setkání si napište na naší adresu.
Prosíme o předání informace těm, pro
které mohou být přínosem.
Příprava snoubenců
na manželství
Přípravu snoubenců na manželství bude
zahájena 30. října.
Příprava je určena těm snoubencům,
kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek.
Setkání budou probíhat vždy v pátek, jednou za 14 dní v sále arcibiskupské kurie,
Biskupské nám. 2, Olomouc – od 17 do
19.30hod. Při šesti setkáních se budeme
společně zamýšlet nad tématy: Komunikace a partnerský dialog, Krize vztahu
a řešení problémů, Odpuštění, Společný
čas, Sexualita a rodičovství, Podstata
svátostného manželství, Manželský slib
a jiné. Zájem o kurz je potřeba nahlásit
do 16. října na naší adrese nebo na e-mail:
korenkova@arcibol.cz
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz

14

OLDIN
10 / 2009

Stromy a my – trocha ekologie
ve spolupráci
s Maticí svatohostýnskou
Osloveni myšlenkou vytvoření poutní aleje z Velehradu na Svatý Hostýn, rádi jsme
přijali nabídku Matice svatohostýnské
k participaci na jejich projektovém záměru. V prostředí památného Hostýna jsme
strávili
několik příjemných dní vyplněných prací v okolí baziliky, ošetřováním prvních
vysazených javorů, jeřábů a hrušní, ale
i zajímavým povídáním lidí s Hostýnem
spjatých, jakož i vycházkami do okolí.
Celý týden nabídl prostor k relaxaci ducha
i těla, k úvahám nejen o věcech světských,
ale i k vzájemnému poznání a obohacení.
Jelikož jsme s podobným záměrem projekt i připravovali, máme za to, že vyzněl
úspěšně a jeho účastníci si odnesou nejen
příjemné vzpomínky, nýbrž i něco málo
z povznášející atmosféry poutního místa.
Studenti Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži
Žehnání hasičského praporu
Slavnostní mši svatou u příležitosti 660.
výročí založení obce celebroval v neděli
30. srpna v kapli Panny Marie Nanebevzaté ve Věžkách u Přerova olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.
Po bohoslužbě požehnal prapor místních
dobrovolných hasičů. Po bohoslužbě následovala minibeseda týkající se života
„na dědině“ končící příslibem, že při nejbližší jubilejní příležitosti obce se občané
a přátelé s radostí a láskou opět vzájemně
uvítají… Před „rozlúčkou“ nechybělo biskupské požehnání „lidu obecnému i radním“.
Odpoledne následoval bohatý kulturně
osvětový program pro širokou veřejnost
v obecním dvoře spojený s tématickou
ukázkou požárního zásahu HZS Olomouckého kraje – pracoviště Přerov,
taneční vystoupení folklórní skupiny
„Hanácké prosének“ a tanečních kreací
mažoretek z Klubu seniorů Vlkoš u Přerova. „Zvídavé kamery“ zaznamenaly také
bohatou výstavku dobových fotografií
z údobí rakousko-uherského mocnářství
až po dnešek. Mnohé zažloutlé fotografie a kronika (z roku raz-dva-tři) dokumentovaly slávu i pád „mocných tohoto
světa“ - porovnávající, jak se kdysi žilo na
venkově za císaře Franz Josefa, za masarykovské první republiky, mezi první světovou a druhou světovou válkou – až do
dnešních, nepříliš slavných dnů…
František Cigánek
Přerov

Hlasy a ohlasy
O literární pásmo byl zájem
V Městské knihovně v Holešově se 17. září uskutečnilo literárně hudební pásmo Cesta k domovu u příležitosti 100. výročí narození významného překladatele a pedagoga
Leopolda Vrly (1909-1991), rodáka z nedalekých Přílep. Akci organizačně připravila
městská knihovna společně s MSKA Zlín. V průběhu pořadu zazněly ukázky z díla Leopolda Vrly, přednes jeho básní v podání Mgr. Luďka Maňáska doprovodilo hudební
trio Corda Magico. Více než 60 hostů si mohlo prohlédnout také výstavku z písemností a fotografií vztahujících se k životu a dílu Leopolda Vrly. Zasvěcený výklad pronesl
Ing. František Rafaja, který s prof. Vrlou spolupracoval od poloviny 80. let a k osobnosti
prof. Vrly mimo jiné uvedl:
„Tímto literárně hudebním pásmem, chceme připomenout významnou osobnost tohoto rodáka z blízké obce Přílepy, absolventa holešovského gymnázia a filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, kultivovaného překladatele z francouzštiny, výjimečného pedagoga, redaktora studentského měsíčníku Jitro a všestranného kulturního pracovníka, jehož jméno se trvale zapsalo do historie české kultury.
Výstižná je stručná charakteristika celoživotního působení prof. Vrly, jak ji vyjádřil v recenzi holešovského výboru jeho pamětí Kořeny editor a literární kritik Mojmír Trávníček: Patřil k oněm vzácným středoškolským profesorům, kteří vlastní literárně tvůrčí
schopnosti obětovali pedagogickému působení a niterný vztah k poezii a umění účinně
přenášeli na generace svých žáků; nevzešli z nich jen literární vědci a umělci, ale vstupovali do života jako vzdělanci bez amputací obvyklých v socialistickém vzdělávání. Vrlovo
působení bylo tím pozoruhodnější, že byl stíhán šikanami, překládán ze školy na školu,
poněvadž navzdory ateistickému charakteru školství si uchoval hlubokou křesťanskou
víru.
Vrlovo působení v nejrůznějších kulturních a literárních aktivitách bez nároku na jakékoli vnější uznání a ocenění a plně dovršený a křesťansky prožitý život, v němž se kultura spojila s vírou v jednotu, která dává lidskému životu smysl a řád a vyvádí jej z chaosu
času, naprosto přesvědčivě dokazuje životnost křesťanského pohledu na umění a literaturu. Myslím, že právě v tom nám může být osobnost Leopolda Vrly inspirativním
příkladem.“		
Mgr. Petr Cekota
Zlín
Cenu Josefa Luxe za etickou výchovu získalo CMG v Prostějově
Již několik let vyhlašuje Nadace J. Luxe soutěž základních a středních škol celé ČR
v rámci Programu podpory etické výchovy.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro rok 2009 se uskutečnilo 15. září v Hradci
Králové za účasti představitelů Nadačního fondu J. Luxe a hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France.
O úspěch olomoucké arcidiecéze v této oblasti se zasloužilo Cyrilometodějské gymnázium (CMG) v Prostějově, které získalo 1. místo v kategorii etické výchovy na školách.
Letos poprvé se uskutečnilo i následné setkání reprezentantů vítězných škol s veřejnými
představiteli Královéhradeckého kraje a řediteli základních a středních škol, protože se
v poslední době poměrně dosti často hovoří o tom, že si školy začínají uvědomovat, že
stále citelněji chybí ve výchovně vzdělávacím procesu předmět, který by žákům odpovídal na otázky Kdo jsem? Jaký je smysl mého života? Jak mám žít, abych byl šťastný?
Teprve nacházení odpovědí na tyto otázky umožňuje řešit otázky další: Co musím umět?
Jak se mohu efektivně učit? Jak uspět v životě?
Jakmile si žák začne tyto otázky klást, přestává učitel být tím, který ho nutí a přesvědčuje k učení, ale začíná být starším rádcem mladých lidí, kterým pomáhá získat znalosti,
dovednosti, hodnoty a postoje.
Na CMG se pokusili vyplnit tuto mezeru zavedením nového vyučovacího předmětu
Strategie osobnostního rozvoje (SOR). Ředitel školy Mgr. Jaroslav Fidrmuc k tomu
říká: „Výukou nového předmětu přinášíme nový pohled na celkový rozvoj osobnosti.
Neoddělujeme výchovu environmentální, spirituální či morální, ale naopak se snažíme pojmout výchovu a vzdělávání komplexně. Vidíme možnost změn v kontextu se
změnami osobních kvalit a postojů každého jednotlivce. Vycházíme z nejmodernějších
poznatků v psychologii, sociologii i např. ekonomii a snažíme se uplatnit tyto poznatky v praktickém životě mladých lidí. Inovativním prvkem je jistě i mnohem větší míra
zapojení a zodpovědnosti studentů i pedagogů.“
Ocenění práce školy na poli etické výchovy v celorepublikovém měřítku je samozřejmě potěšující, ale zároveň i zavazující k vytrvání na započaté cestě, přesto že současnost často nerozvážně upřednostňuje individualizmus, bezohlednou dravost, vulgaritu
a bezbřehý liberalizmus. Chceme, aby naši studenti poznali své místo v životě a čeho
chtějí dosáhnout, aby svých cílů dosahovali čestně, v rámci svých dovedností a schopností, aby vyrostli ve zralé osobnosti s pevnými názory i postoji.
Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

bude vás zajímat
Poutní slavnosti
u Svatého Antonínka
(farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem)
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. Na ukončení poutní sezony
v neděli 25. října bude mše svatá v 15.30
hod. a po ní následuje světelný průvod na
místní hřbitov.
Komunita Blahoslavenství
Duchovní cvičení
ve dnech 15. 10.(17.30 hod.) – 18. 10.
2009 (14.00 hod.)
„Síla a důstojnost je jejím šatem.“
Duchovní cvičení pro ženy, zaměřeny
na objevení a prohloubení důstojnosti
a krásy ženy. Součástí jsou biblické tance
a gesta jako způsob modlitby a přijetí sebe
jako chrámu živého Boha. Kromě biblických tanců jsou v programu i přednášky,
liturgie, adorace a možnost duchovních
rozhovorů.
Sobotní odpoledne
10. října 2009
„Mou radostí je zůstat malou!“
Tradiční odpoledne se sv. Terezií z Lisieux,
učitelkou na cestě evangelijní chudoby.
Program setkání:
14.30 chvály
15.00 přednáška + svědectví
16.30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
18.00 modlitební večer + společné agapé
21.00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)
Místo konání: Dům Komunity Blahoslavenství
Doprava z Olomouce: autobus č. 700, 701
(směr Pohořany, Lašťany)
Kontakty: 783 16 Dolany 24, e-mail:
dolanykom@seznam.cz, tel.: 585 396 638,
www.blahoslavenstvi.cz

X. bioetická konference Těžce
nemocné a postižené dítě
Konference se koná v sobotu 24. října od
9 do 14 hod. v aule VOŠs Caritas v Olomouci, Křížkovského 6. Kontaktní adresa: Mgr. Martina Orságová, Arcibiskupská kurie, Biskupské náměstí 2, 771 01
Olomouc, tel.: 607 793 924, 587 405 223
(úterý), e-mail: orsagova@arcibol.cz,
konference byla ohodnocena: 3 kreditní
body ČAS pro SZP.
Podzimní festival duchovní
hudby – Olomouc 2009
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
Celostátní setkání animátorů
Biskupství královéhradecké – Diecézní
centrum pro seniory pořádá letos již čtvrtý ročník Celostátního setkání animátorů
seniorů, které se zaměřuje především na
formační podporu animátorů seniorů –
lidí pracujících se seniory, a těch, kteří se
chtějí aktivně zapojovat zvláště při pastorační práci se seniory. Letošní ročník
proběhne ve dnech 12. až 13. listopadu
v prostorách Adalbertina v Hradci Králové. V rámci programu účastníci budou
moci vyslechnout přednášky Jana Sokola, Aleše Opatrného, Marka O. Váchy,
Tomáše Holuba, Mirei Ryškové a Jaroslava Šturmy. Během těchto dvou dnů
nebude chybět ani mše svatá s biskupy,
benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka
Merty „Fifty-Fifty“ a závěrečné zhodnocení setkání prostřednictvím besedy, kterou povede Marie Zimmermannová.
Přihlášky posílejte do 5. listopadu a v případně objednání ubytování do 23. října
na adresu: Biskupství královéhradecké
– Diecézní centrum pro seniory, Velké
nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 661 nebo 737 215 328, e-mail:
animatori@diecezehk.cz,  dcs@diecezehk.cz,
www.animatori.cz (online přihláška) nebo
http://seniori.diecezehk.cz
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Poutní slavnosti
na Svatém Hostýně
Dušičková pouť – sobota 10. a neděle
11. října
Jedenáctá svatohubertská myslivecká
pouť se koná v sobotu 17. října
V zimním období (od 19. října) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
všední dny – 7.00, 9.15
neděle – 7.00, 9.15, 11.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné
požehnání.
Vánoční bohoslužby
• Mše svaté na Svatém Hostýně na Štědrý
den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
• Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme ve čtvrtek 31.
prosince
2009.
• Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a ve 24.00
hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30
hod. je svatý růženec, adorace a ve 23.45
hod. Te Deum a svátostné požehnání.
Duchovní cvičení pro členy
Matice svatohostýnské
Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem se uskuteční na
Svatém Hostýně od pátku 27. do neděle
29. listopadu 2009. Přihlášky podávejte
na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý
Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, 573 381 694,
e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz
Nabídka duchovních cvičení
v Exercičním domě
v Českém Těšíně
ČT 1. 10. – NE 4. 10. 2009 – Duchovní
obnova pro všechny, vede P. F. Brázdil,
SJ
NE 11. 10. – SO 17. 10. 2009 – Duchovní
cvičení – IV. týden:„Sdílet velkou radost s Kristem vzkříšeným“, vede P. F.
Lízna, SJ
PO 9. 11. – SO 14. 11. 2009 – Duchovní
cvičení - Východisko a základ, duchovní obnova pro všechny, vede P. J.
Mazur, SJ
ČT 3. 12. – NE 6. 12. 2009 – Adventní
duchovní obnova pro všechny, vede
P. P. Bačo, SJ
ČT 10. 12. – NE 13. 12. 2009 – Adventní
duchovní obnova pro všechny, vede
P. J. Adamík, SJ
Přihlášky na adresu: Exerciční dům,
Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel.:
558 761 421, 737 930 713

Z diáře arcibiskupství
říjen 2009
1. 10. čtvrtek
10.00 hod. • Brno – Petrov – zasedání liturgické komise
České biskupské konference • biskup Josef
14.00 hod. • Albrechtičky – pohřeb Mons. Antonína
Huvara • arcibiskup Jan
2. 10. pátek
14.00 hod. • Svatý Hostýn – setkání manželů seniorů
• biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – Stojanov • seminář na téma
Sociální nauka církve • arcibiskup Jan
3. 10. sobota
9.00 hod. • Prostějov – fara – setkání lektorů děkanátu
Prostějov • biskup Josef
10.00 hod. • Plzeň – děkovná mše svatá za 70 let života
biskupa Františka Radkovského • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velká Bystřice – biřmování • biskup Josef
4. 10. neděle
10.00 hod. • Náměšť na Hané – biřmování • arcibiskup
Jan
11.00 hod. • Velký Újezd – mše svatá a žehnání zvonu
• biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
6. 10. úterý
9.00 hod. • Praha – plenární zasedání České biskupské
konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
10. 10. sobota
10.00 hod. • Brumov – biřmování • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Vsetín) • arcibiskup
Jan
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup
Josef
11. 10. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • arcibiskup
Jan
10.30 hod. • Uničov – 400 let od příchodu sv. Jana
Sarkandra • biskup Josef
12. 10. pondělí
14.00 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a setkání
ředitelů Charit • arcibiskup Jan

17. 10. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – svatohubertská pouť
• arcibiskup Jan
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Arcibiskupský kněžský seminář)
• biskup Josef
18. 10. neděle
10.00 hod. • Vsetín – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Újezdec u Uherského Brodu – biřmování
• biskup Josef
10.00 hod. • Fryšták – biřmování • pomocný biskup
pražský Karel Herbst
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup
Jan
23. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – biřmování • biskup Josef
24. 10. sobota
10.00 hod. • Strání – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Prakšice – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Dub nad Moravou – dušičková pouť
• biskup Josef
25. 10. neděle
9.30 hod. • Holešov – žehnání praporu a znaku města
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Vnorovy – 100. výročí od posvěcení kostela
• biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – Stojanovo gymnázium
– biřmování • arcibiskup Jan
28. 10. středa
9.00 hod. • Kroměříž – mše svatá pro Kongres katechetů • arcibiskup Jan
31. 10. sobota
10.00 hod. • Vlachovice – biřmování • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – biřmování
• biskup Josef

Uzavřeno k 29. 9. 2009
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

