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Snímek Leoš Hrdlička

co si myslet 
o filmu amen? 

Snímku řeckého re-
žiséra Costy Gavrase 
se stručným názvem 
„Amen“, který najde-
te v současné době na 
pultech prodejen Lev-
né knihy, nelze upřít 
zajímavé téma i poměr-
ně kvalitní a nápadité 
zpracování látky. 

deset let od 
úmrtí Ludmily 
svobodové

V listopadu uplyne de-
set let od chvíle, kdy 
Pán k sobě povolal člo-
věka, který službě bliž-
ním a církvi, především 
skrze katechetické dílo 
v naší arcidiecézi, obě-
toval celý svůj život. Tím 
člověkem byla paní Lud-
mila Svobodová.

pastýřský list 
našich biskupů

Drazí bratři a sestry,
radost a vděčnost, kte-
rá nás naplňuje po 
návštěvě Svatého otce 
Benedikta XVI., žáda-
jí, abychom se o prvou 
rozdělili, druhou vyjád-
řili. Děkujeme jistě Sva-
tému otci za to, že přijel 
a oslovil nás...

pozvání papeže na 
Velehrad

Zástupci Zlínského kra-
je a statutárního města 
Zlín a obce Velehrad 
chtějí v roce 2013, kdy 
oslavíme 1150. výročí 
příchodu slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila 
a Metoděje na Mora-
vu, pozvat na Velehrad 
papeže Benedikta XVI. 
Již v listopadu letošní-
ho roku proto odjíždějí 
k papežské audienci do 
Vatikánu. 
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úmysLy apoštoLátu modLitby
Listopad 2009

Úmysl všeobecný 
Aby všichni muži a ženy na světě, zvláště ti, kteří 
mají zodpovědnost v oboru politiky a ekonomiky, 
nikdy neselhali ve svém závazku chránit stvoření.
Úmysl misijní 
Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím 
svědectví svého vlastního života a bratrského dia-
logu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem 
pokoje.
Úmysl národní 
Aby správné pojetí svobody a demokracie vedlo k překonání závislostí, pokušení konzu-
mismu a negativních jevů v naší společnosti.

Metodějovou diecézi je pochopitelně arcidiecéze olomoucká, ale také historicky diecéze Srijem, která byla v minulém roce po více než 
dvou staletích obnovena v Srbsku a také diecéze Murska Sobota ve Slovinsku, která si svatého Metoděje vyvolila za svého hlavního 
patrona.
Slovinsko je malá země, menší než Morava, se dvěma miliony obyvatel, tradičně katolická, avšak církev zde čelí silnému sekularizač-
nímu náporu. Slovinsko mělo tři diecéze, ale tamní biskupská konference z pastoračních důvodů se rozhodla počet diecézí zdvojná-
sobit. Na její žádost Benedikt XVI. zreorganizoval provincie a diecéze a tak 7. dubna 2006 vznikla i nová diecéze Murska Sobota.
Tato diecéze je klínem mezi maďarskou a rakouskou hranicí. Žije zde asi 120 000 obyvatel, tři čtvrtiny se hlásí ke katolické církvi. Die-
céze má tři děkanáty a 36 farností, 45 kněží a 17 řeholních osob. Katedrálou je kostel sv. Mikuláše v Murské Sobotě, dvacetitisícovém 
městečku. Biskup Marijan Turnšek (1955) byl dosud profesorem teologie, rektorem semináře a kanovníkem v Mariboru. Celý bis-
kupský úřad tvoří ještě generální vikář Franc Režonja, který je zároveň kancléřem, kněz, který je koordinátorem farní pastorace, další 
kněz jako ekonom, řeholní sestra jako sekretářka a jedna uklizečka. Pozoruhodná je kněžská rada, která je jí v pravém smyslu slova, 
protože má tři referáty, jeden pro osobní záležitosti kněží, druhý pro jejich spiritualitu a vzdělávání a třetí pro kněžskou solidaritu. 
V diecézi pracuje také několik kapucínů a salesiánů a řeholní sestry. O diecézi informují velmi vkusné a dobře uspořádané webové 
stránky. Zdá se, že myšlenka vytvořit „rodinnou“ diecézi přinese požehnané ovoce.  P. Vladimír Teťhal

bude Vás zajímat
přednášky mska

V rámci projektu K pramenům poznání 
v dnešním světě připravila podzimní cyk-
lus přednášek věnovaných ekumenickým 
souvislostem regionální pobočka Morav-
skoslezské křesťanské akademie (MSKA) 
ve Zlíně. Probíhat budou na Univerzitě 
Tomáše Bati.
– čtvrtek 5. listopadu, 17.30 hod. ve Wich-
terleho sále na FAME – Zdeněk Buchta: 
Vztahy mezi evangelíky ve Slezsku v první 
polovině 20. století
– čtvrtek 26. listopadu, 18 hod. ve Wich-
terleho sále na FAME – PhDr. Mgr. Josef 
Pala: Poznáním ke sblížení (Portréty nej-
známějších církví ve zlínském regionu)
Přednáškový cyklus se koná s podporou 
Kulturního fondu města Zlína. V roce 
2010 počítá MSKA Zlín s rozšířením 
přednášek i do Vsetína ve spolupráci 
s tamním Muzeem regionu Valašsko. 

pozoruhodná výstava
Pronásledování římskokatolické církve 
v Československu (1948–1960) je název 
výstavy, která se koná do 8. listopadu 
v areálu Strahovského kláštera v Praze. 
Tento ojedinělý výstavní projekt je reali-
zován pod záštitou pražského arcibiskupa 
kardinála Miloslava Vlka a pod patroná-
tem Konfederace politických vězňů ČR.
Více informací: www.pronasledovani.cz

adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnovu nejen pro 
seniory s P. Janem Rybářem v Janských 
Lázních nabízí Biskupství královéhra-
decké – Diecézní centrum pro seniory  
od 7. do 10. prosince. Cena 1 590 Kč (za-
hrnuje ubytování v dvoulůžkovém pokoji, 
plnou penzi a duchovní program).
Informace a přihlášky: Biskupství králo-
véhradecké – Diecézní centrum pro se-
niory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Krá-
lové, tel. 495 063 661 nebo 737 215 328, 
web: http://seniori.diecezehk.cz

duchovní cvičení
Duchovní cvičení pro členy Matice sva-
tohostýnské s olomouckým arcibisku-
pem 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 Hostý-
nem, tel.: 573 381 693 nebo 573 381 694, 
e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz

nabídka duchovních cvičení 
v exercičním domě v českém 
těšíně

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 – Advent-
ní 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 Tě-
šín, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel.: 
558 761 421, 737 930 713

celostátní setkání animátorů 
Biskupství královéhradecké – Diecézní 
centrum pro seniory pořádá letos již čtvr-
tý 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 pas-
torační práci se seniory. Letošní ročník 
proběhne ve dnech 12. až 13. listopadu 
v prostorách Adalbertina v Hradci Krá-
lové. V rámci programu účastníci budou 
moci vyslechnout přednášky Jana Sokola, 
Aleše Opatrného, Marka O. Váchy, To-
máše Holuba, Mirei Ryškové a Jaroslava 
Šturmy. Během těchto dvou dnů nebude 
chybět ani mše svatá s biskupy, benefič-
ní koncert Zory Jandové a Zdenka Merty 
„Fifty-Fifty“ a závěrečné zhodnocení se-
tkání prostřednictvím besedy, kterou po-
vede Marie Zimmermannová. 
Přihlášky posílejte do 5. listopadu a v pří-
padně 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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13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Haüyeho v roce 
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých

13. 11. 1989 byla v Římě svatořečena blahoslavená Anežka Přemyslovna (20 let)

17. 11. 1989 pád komunistické diktatury v bývalém Československu (20 let)

25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emerit-
ní kanovník olomoucký a bývalý generální vikář olomoucké arcidiecéze  
(87. narozeniny)  (jpa) 

charita pomáhá postiženým
Západ indonéského ostrova Sumatra zasáhla 30. září dvě po sobě následující zemětře-
sení o síle 7,6 a 6,8 stupňů Richterovy stupnice. Zemětřesení si vyžádala více než 1 000 
obětí na životech. Charita Česká Republika uvolnila ze svých krizových fondů prvotní 
částku ve výši 8 000 Euro.
Hlavní města západní Sumatry Padang (900 000 obyvatel) bylo z poloviny zničeno. 
Další velké město Pariaman je na tom ještě hůře. V celé oblasti neproudí dodávky vody 
a elektřiny. Mnoho lidí je stále uvězněno pod troskami zřícených budov. Humanitár-
ní pomoc se na místa katastrof dostává především přes z letiště v Jakartě a z přístavu 
v Tanjung Prior. Do Padangu se už také dostala těžká technika, která začala odklízet 
trosky.
Neštěstí si doposud vyžádalo přibližně 1 000 obětí na lidských životech. Zatím jsou 
k dispozici pouze kusé informace z dalších lokalit v okolí Padangu. Mnoho lidí zůstalo 
zasypáno pod troskami budov. Zhruba 2 100 lidí je zraněných. Záchranářské týmy už 
postupují i do odlehlejších oblastí.V Padangu je nedostatek vody a pohonných hmot. 
Lidé potřebují jídlo, vodu, stany a nástroje na stavbu dočasných obydlí.
Do oblasti byl vyslán tým expertů, jejichž úkolem je zjistit situaci v oblastech postiže-
ných zemětřesením a navrhnout efektivní způsob pomoci. Členy tohoto týmu jsou také 
dva zaměstnanci Charity Česká republika (Charita ČR dlouhodobé působí v nedaleké 
indonéské provincii Aceh), kteří dovezli první zásilku humanitární pomoci. Naši lidé 
se hned po předání této zásilky zapojili do koordinačního týmu, který zajišťuje distribu-
ci humanitární pomoci. Charita dodala celty do vesnice v Lurah Ampalo, která byla ze 
70 procent zničena. 
Sbírkové konto na pomoc obětem zemětřesení na Sumatře (platné od 8. října 
2009) 
Číslo účtu: 43-5741530247/0100 u Komerční banky Olomouc (acho)
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pozvání papeže na Velehrad
Zástupci Zlínského kraje a statutární-
ho města Zlín a obce Velehrad chtějí 
v roce 2013, kdy oslavíme 1150. výro-
čí příchodu slovanských věrozvěstů  
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, pozvat 
na Velehrad papeže Benedikta XVI.  
Již v listopadu letošního roku proto 
odjíždějí k papežské audienci do Vati-
kánu. 
O papežské návštěvě v roce 2013 se zača-
lo hovořit dlouho před letošní návštěvou 
Benedikta XVI. Tato myšlenka ještě více 
zesílila před měsícem, kdy byla v Itálii 
na návštěvě zlínská Filharmonie Bohu-
slava Martinů. Při pracovním jednání po 
jednom z italských koncertů doporučil 
velvyslanec ČR ve Vatikánu zástupcům 
regionu pozvat papeže na chystané oslavy 
významného výročí již nyní. 
„Kraj, město i obec přikládají této relativ-
ně vzdálené události velký význam. Proto 
zastupitelé kraje i města jednomyslně 
schválili projekt Velehrad 2013,“ uvedl 
náměstek zlínské primátorky Mgr. Mi-
roslav Kašný, který spolu s náměstkem 
hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřichem 
Ondrušem do Vatikánu pojedou, aby zde 
papeži předali předběžné pozvání. 
„Všichni tři partneři jsou si dlouhodobě 
vědomi významu poutního místa Vele-
hradu jako místa setkávání kultur, tradic, 
Východu a Západu a dialogu mezi nimi. 
Z těchto důvodů také vnímají pozvání 
Svatého otce jako nové povzbuzení a in-
spiraci k zachovávání odkazu sv. Cyrila 
a Metoděje a velehradské tradice,“ uvedl 
Ing. Jindřich Ondruš. Josef Pala

jmenování nových kanovníků
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
doplnil 28. 9. 2009 Metropolitní kapitu-
lu u sv. Václava v Olomouci o dva nové 
sídelní kanovníky.
Stali se jimi: P. Ing. Vojtěch Kološ (1950), 
ekonom olomoucké arcidiecéze, a Mons. 
Josef Nuzík (1966), generální vikář olo-
moucké arcidiecéze. (jpa)

nové fakultě žehnal arcibiskup 
Graubner

Zlínská Univerzita Tomáše Bati otevře-
la 30. září v Uherském Hradišti Fakultu 
logistiky a krizového řízení, která sídlí 
v areálu bývalých kasáren. Ke gratu-
lantům se připojil modlitbou a požeh-
náním také olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner. 
„Přeji fakultě, aby výuka řízení krizových 
situací zůstala co nejvíce v teoretické ro-
vině,“ řekl moravský metropolita při slav-
nostním otevírání školy, na které bude 
studovat 1200 studentů. (ps)

pastýřský list našich biskupů
Drazí bratři a sestry,
radost a vděčnost, která nás naplňuje po návštěvě Svatého otce Benedikta XVI., žádají, 
abychom se o prvou rozdělili, druhou vyjádřili. Děkujeme jistě Svatému otci za to, že 
přijel a oslovil nás. Děkujeme všem, kdo přispěli prací, důmyslem, finančními dary, ale 
také všem, kdo svou připraveností, účastí a ukázněností pomohli vytvořit setkání, která 
byla krásná, důstojná a obohacující. S upřímnou vděčností zvláště srdečně děkujeme 
všem, kdo nepatří k naší církvi, nesdílejí s námi náš náboženský názor, ale vřele přijali 
papeže, který se zabývá dobrem a mírem všech lidí.
Obsah a význam této návštěvy nesmějí upadnout do chvatu dalších událostí. Nebylo to 
jen jedno velké setkání z mnohých. Byla to výzva. Je tu celá řada věcí, o nichž musíme 
dále přemýšlet a na které musíme odpovědět. Vyzýváme vás proto, abyste stejně jako my 
zvažovali předně tyto skutečnosti.
1. Papež Benedikt XVI. nám v mnohém dal příklad. Přicházel bez gest sám jen jako do-
provod Krista, na kterého je plně soustředěn a prozářen Jeho láskou. Hovořil úsporně, 
neobyčejně srozumitelně a tiše. Nikoho a nic nekritizoval, ale pevně pojmenoval nebez-
pečí hrozící v naší přítomnosti. S otevřeností a respektem hovořil ke všem, k nám věří-
cím, k nevěřícím, k vědcům, politikům i prostým lidem.
2. Ukázal nám a všem, že problémem dneška je zápas o lidskou důstojnost. Důstojnost 
člověka je úzce spjata s rozumem – obhajoba rozumnosti ve všem konání je nutná. 
Důstojnost člověka může být realizována jen zodpovědností za svobodná rozhodnu-
tí. Varoval před zneuznáním pravých hodnot a překročením lidského rozměru života.  
Rozumný a zodpovědný člověk uznává, že je člověk, nikoli nadčlověk či Bůh.
3. V žádném případě neodmítal pozemské dobro a štěstí. Upozornil však, že po nich 
musíme sáhnout a dobrat se k nim jinak než konzumní společnost. Svou přítomností 
a s vaším přispěním ukázal, že je možné dělat věci jinak. Na velkých shromážděních 
bylo jednou 120, podruhé 50 tisíc lidí: nedošlo k jediné výtržnosti, nic nebylo poško-
zeno, po odchodu účastníků nezůstalo smetiště. Účast policie a ochranných složek se 
jevila téměř nadbytečnou. Nejmohutnějším dojmem byly okamžiky usebraného ticha. 
Až úsměvně působilo skandování papežova jména Benedetto, které pro česky mluvící 
dostávalo v užitém rytmu i význam Bene! Jde to. – Výborně, ono to jde.
4. Svatý otec nám připomněl nosné kulturní a duchovní tradice, ze kterých můžeme 
dobře vyjít. Doslova nás vyzval k národní hrdosti. Zároveň však poukazem na všelidské 
hodnoty a všech se týkající nebezpečí postavil do jedné pevně spojené řady lidi různých 
zemí. Zemí, které spolu vícekrát válčily. Kristovo království je království spravedlnosti 
a míru. Křesťanská Evropa může být a má být oblastí spravedlivého míru. 
5. Naše církev trpívá pocitem jakési ochablosti a malého významu, jednotliví věřící po-
citem osamělosti. Někdy to sami zapříčiňujeme, protože nevíme, jak úzce k sobě pat-
říme a co kdo do celku máme přinášet. Mladí lidé elán, staří životní zkušenost. Pocítili 
jsme jednotu a viděli, že nás není málo, že nejsme zanedbatelná hrstka lidí a navíc jsme 
mohli pochopit, že máme něco nepřekonatelně silného: Boží lásku. Tu musíme přijímat 
v Božím slově a ve svátostech a zprostředkovat ji všem, kdo tuto zvláštní výsadu víry 
nemají. V tom nám papež vyjádřil plnou důvěru. Neměli bychom zklamat.
Protože jsme si vědomi, jakou roli sehrála soustavná příprava k papežově návštěvě 
a jsme rádi, že jsme vás při ní doprovázeli, píšeme vám s radostí a hrdostí tento list. 
Budeme vás i nadále takto provázet a povzbuzovat a zároveň od vás čerpat sílu. Musíme 
ještě spolu s vámi zvážit, k čemu nás návštěva Svatého otce přivedla. Pak předložíme rá-
mec pro dlouhodobější systematickou práci, k níž rádi vyzveme každého, kdo má zájem 
ne jen o sebe, ale i o dobro druhých.
S vděčností za vaši spolupráci a spoluúčast i v naději na společné uvádění papežova od-
kazu do našeho života všem ze srdce žehná arcibiskup Jan Graubner

a ostatní biskupové Čech a Moravy
jáhenské svěcení

Věčné sliby složí sobotu 7. listopadu 2009 v 6.30 hod. ve farním kostele sv. Petra 
a Pavla v Prostějově Krzysztof Szewczyk, SDS. V týž den při mši svaté v 10 hod. 
přijme jáhenské svěcení z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa 
Hrdličky.  (ks)

Restaurátoři opravili sousoší s pannou marií
Pískovcovou sochu svaté Anny a její dcery Panny Marie pocházející z roku 1762 opravili 
restaurátoři ve Valašském Meziříčí. Její špatný stav byl způsobený především dopravou 
v její blízkosti. Práce trvaly zhruba půl roku. Obnova sousoší přišla město na 85 tisíc 
korun, z toho 50 tisíc radnice získala z Fondu kultury Zlínského kraje. (ps)
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katedrála stále láká turisty
V katedrále sv. Václava v Olomouci se již druhým rokem podařilo zařídit za finanč-
ní podpory města Olomouce odborné průvodcovství. Turisté tak měli jedinečnou 
příležitost nejen nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, jako jsou např. pres-
bytář, chórová kaple či náhrobní kaple, ale také vyslechnout odborný výklad z úst 
průvodce. Celkový počet turistů, kteří se rozhodli navštívit „matku všech kostelů 
na Moravě“, se vyhoupl na hodnotu 9976 osob.
Mimo jiné se v katedrále (v jediném kostele v Olomouci) podařilo zřídit pod patronací 
dómské farnosti sv. Václava a TyfloCentra Olomouc, o. s. p., a za finanční pomoci města 
Olomouc specializované průvodcovství pro osoby se zrakovým postižením. Tito turis-
té měli možnost prohlédnout si dřevěný haptický model katedrály v měřítku 1 : 200, 
osahat si taktéž haptickou výstavu liturgických předmětů. Dóm navštívily jak skupiny 
z českých TyfloCenter, tak i ze slovenských. Dokonce přijely až z Košic. Celkový počet 
osob se zrakovým handicapem, kteří využily této příležitost bylo 294.
Na základě letošních výsledků můžeme říci, že katedrála sv. Václava v Olomouci je stále 
velkým lákadlem turistů. Doufejme, že tomu tak bude i nadále. Miroslav Výmola

festival filmů doplnilo autorské čtení
Ve dnech 30. září až 4. října proběhl v Olomouci již 8. ročník mezinárodního festi-
valu duchovních filmů Film ve znamení ryby. Jeho program byl i letos bohatý a or-
ganizátoři v čele se Studiem Velehrad a Veronikou Müllerovou připravili hostům 
a návštěvníkům také mimořádně pestrý doprovodný program.
Letošním tématem byla Totalita v nás, tedy reflexe polistopadového dvacetiletí, ale 
i vzpomínky na dobu temna. V této souvislosti přijali pozvání zástupci Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů z Prahy a Ústavu paměti národa z Bratislavy. První instituce 
prezentovala projekt Oral history – snahu o audiovizuální zachycení vzpomínek dosud 
žijících pamětníků. Slovenská strana uvedla vynikající dokument Přežili jsme gulag, 
o násilně odvlečených občanech do sovětských lágrů v poválečném období.
Vhodným doplněním filmového programu bylo autorské čtení básníka Karla Vyslou-
žila (na sním-
ku uprostřed), 
který ukázkou 
z knihy Návrat 
vzpomněl na své 
zatčení a soud 
v Olomouci prá-
vě před šedesáti 
lety.
Své místo v pro-
gramu měly také 
cenné dokumen-
ty z produkce 
České televize, 
TV Noe, TV Lux 
a také ze zahra-
ničí (Polsko, 
Maďarsko, Ru-
munsko, Německo). V tomto bloku nelze opomenout dokument o P. Františku Lízno-
vi, Mons. Antonínu Huvarovi nebo zajímavé svědectví o blízké spolupracovnici papeže 
Jana Pavla II., polské lékařce Wandě Poltawské.
Mezi hosty festivalu se objevili režiséři Otakáro Schmidt (s dokumentem o salesi-
ánech), Viliam Poltikovič (s filmem Romský král), Piotr Mielech (s dokumentem  
o sv. Editě Steinové), Krzystof Zurowski, Sándor Mohi, András Dér (s divadelním před-
stavením Crescendo) a mnozí další. Vyvrcholením festivalu bylo setkání s arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem a primátorem Olomouce Martinem Novotným v kině Met-
ropol, kde se pak uskutečnila projekce hraného polského filmu Michala Rosy Prasklina. 
Také tento snímek uvedl diváky do závažných morálních dilemat při odhalování pravdy 
o naší nedávné minulosti.
Součástí doprovodného programu byl také hudební meditativní večer Ireny a Vojtěcha 
Havlových.
Na závěr můžeme vyjádřit uznání pořadatelům, kterým se podařilo docílit i velmi vyso-
ké návštěvnosti všech projekcí v Arcidiecézním muzeu i v kině Metropol. Petr Cekota

ústav paměti národa chce 
otevřít případ kněze přemysla 
coufala

Slovenský Ústav paměti národa chce 
otevřít případ brutální smrti tajně vy-
svěceného kněze P. Přemysla Coufala, 
rodáka z Hrubčic u Prostějova, tragicky 
zemřelého v únoru 1981. 
Ing. Přemysl Coufal, CSc. (1932 – 1981) 
byl tajně vysvěcený kněz a údajně tajný 
benediktinský opat působící v rámci skry-
té církve. Podle výsledků oficiálního vyšet-
řování byl dohnán k sebevraždě bývalou 
komunistickou Státní bezpečností, která 
ho vydírala a snažila se ho získat ke spo-
lupráci. Podle odpůrců tohoto závěru byl 
Státní bezpečností mučen a zavražděn. 
Ústav paměti národa argumentuje tím, že 
generální prokuratura vedla vyšetřování 
jeho případu v roce 1990, krátce po lis-
topadových událostech 1989, když vládl 
chaos a prokurátorka tehdy nepřihléd-
la ke všem dokumentům. Ústav paměti 
národa tvrdí, že má dokumenty, které by 
mohly objasnit případ. Co je jejich obsa-
hem, ale neprozradili.
Za zmínku stojí uvést, že známý katolic-
ký aktivista Augustin Navrátil napsal již 
23.  2. 1985 ohledně neobjasněné smrti 
Přemysla Coufala otevřený dopis prezi-
dentovi, federálnímu shromáždění, vládě, 
generální prokuratuře a ministerstvu vni-
tra ČSSR. Následně byl obviněn z trest-
ného činu pobuřování a dva měsíce držen 
ve vazbě, následně na základě diagnózy 
„paranoia querulans“ zbaven svépráv-
nosti a násilně umístěn v psychiatrickém 
ústavu v Kroměříži. Josef Pala

Vědecká knihovna  
má dvoumiliontou knihu

Dvoumiliontou knihu získala do svého 
fondu Vědecká knihovna v Olomouci. 
Čtenáři v anketě rozhodli, že slavnostní 
stuhu dostane publikace s názvem Jin-
dřich Zdík (1126 – 1150) – Olomoucký 
biskup uprostřed Evropy. Vydalo ji Muze-
um umění v Olomouci.
První milion knih měla knihovna v roce 
1972, na shromáždění druhého milionu 
potřebovala sedmatřicet let.
Fond Vědecké knihovny roste především 
díky takzvanému zákonu o povinném 
výtisku, jehož základy pochází už z roku 
1807. Díky němu dostává i olomoucká 
knihovna všechny české publikace do fon-
du zcela zdarma.
Vědecká knihovna Olomouc je naší dru-
hou nejstarší a třetí největší knihovnou 
tohoto typu v České republice. (jpa)

Snímek Bohuslav Červinka
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dokončeno restaurování gobelínu Odpočinek na útěku do Egypta
V Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí byly na počátku října 
2009 dokončeny restaurátorské práce na vzácném historickém gobelínu z počát-
ku 18. století nazvaném Odpočinek na útěku do Egypta, který pochází z mobiliáře  
arcibiskupské rezidence v Olomouci a je řazen mezi špičky tkalcovského řemesla 
ve sbírkách v České republice.
Rozsáhlé restaurátorské práce trvaly dva roky a po celou dobu na nich pracovalo pět 
restaurátorek. Oprava byla zcela nezbytná, protože hlavní kostra osnovných nití byla 
napadena moly, a hrozilo tak zborcení celého gobelínu. Povrch gobelínu byl také silně 
znečištěn a jeho struktura byla značně poškozena přerušenými osnovními nitěmi a chy-
bějícími útky, takže bylo patrno velké množství děr, vzniklých převážně činností molů 
a rozpadem hedvábného a vlněného materiálu. Podle ředitele Moravské gobelínové 
manufaktury ve Valašském Meziříčí akademického malíře Jana Strýčka jde o dílo velmi 
vysoké kvality, jehož barevnost se i do dnešního dne vzácně zachovala. I po restaurování 
se jedná o jedno z nejautentičtějších a nejcelistvěji dochovaných děl v České republice. 
Zájemci si mohou tento cenný kus prohlédnout do konce roku 2009 v Moravské gobe-
línové manufaktuře ve Valaš-
ském Meziříčí.
Realizace tohoto restaurátor-
ského počinu byla možná za 
významné finanční pomoci, 
která dosáhla částky téměř 
dvou milionů korun, na které 
se podílel Olomoucký kraj, 
Ministerstvo kultury ČR, 
Muzeum umění v Olomouci  
– Arcidiecézní muzeum, které 
poskytlo i odborné vedení re-
staurátorského zásahu a ma-
jitel gobelínu, Arcibiskupství 
olomoucké. 
Gobelín Odpočinek na útěku do Egypta je součástí souboru dvou gobelínů s novozákon-
ními výjevy. Druhý gobelín ze souboru má název Útěk do Egypta, který by měl být po 
zajištění dostatečných finančních zdrojů rovněž restaurován. Soubor těchto dvou go-
belínů bude vystaven až poté, pravděpodobně v letech 2011 až 2012 v Arcidiecézním 
muzeu v Olomouci a Kroměříži, jako součást výstavy cenných historických textilií ze 
sbírek Arcibiskupství olomouckého.   Monika Vývodová

cena pro kardinála špidlíka
Na návrh Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
schválila Vědecká rada olomoucké univerzity udělení Ceny Františka Palackého 
v roce 2010 kardinálu Tomáši Špidlíkovi z Říma. (žup)

cisterciácká pečeť
Matice Velehradská pořádá v sobotu 21. listopadu 
již třetí ročník mezinárodní výstavy a soutěže meš-
ních a košer vín Cisterciácká pečeť. 
Již první dva ročníky této unikátní vinařské soutěže 
zaznamenaly značný ohlas jak mezi odbornou, tak 
také laickou veřejností. V soutěži se objevilo kromě 
domácích téměř 70 vzorků mešních a košer vín z Ra-
kouska, Německa, Slovenska, Itálie, Francie, Izraele, 
Palestiny, Španělska, Řecka, Kréty, Slovinska, Černé 
Hory a USA. Také letos usilujeme o udržení úrovně 
této soutěže. Záštitu nad akcí převzal olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner, který osobně předá 
ocenění vítězům jednotlivých kategorií. Slavnostní 
vyhlášení výsledků spojené s ochutnávkou se usku-
teční 21. listopadu v 16 hod. ve sklepení Stojano-
va gymnázia Velehrad. Zvána je nejširší veřejnost. 
Vstupné 250 Kč.                                                      Petr Hudec

obrázková publikace  
– papeŽ benedikt XVi. 
V české RepubLice 

Publikace obsahuje všechny projevy a po-
zdravy, které zazněly při nedávné papež-
ské návštěvě, je doplněna barevnými foto-
grafiemi. Samostatný dokument s projevy 
a pozdravy papeže, jak tomu bylo u před-
chozích návštěv, Česká biskupská kon-
ference vydávat nebude. Jednotlivé pro-
jevy je možno si také stáhnout na webu:  
www.navstevapapeze.cz 
Česká biskupská konference z rozhodnutí 
jejího předsedy objednala tuto fotografic-
kou publikaci v počtu odebíraných doku-
mentů v jednotlivých diecézích a to s pa-
desátiprocentní slevou. Cena po této slevě 
činí 130 Kč za jednu publikaci při koupi 
na farních úřadech, jinak stojí 260 Kč. 

(aco)

biskup posvětil obnovenou 
kapli

Opravenou kapli Panny Marie Usta-
vičné pomoci v Lukovečku ve farnosti 
Fryšták posvětil 17. října při mši svaté 
pražský pomocný biskup Mons. Karel 
Herbst.
Kaple z roku 1879 byla uvnitř vymalo-
vána a zároveň dostala i novou venkovní 
fasádu. Celá rekonstrukce včetně úpravy 
parčíku, který kapli obklopuje, vyšla při-
bližně na 200 tisíc korun.

Velkou vesnickou slavnost doprovodila 
v rekonstruovaném obecním domě zají-
mavá výstava s názvem Doba se změnila 
– vzpomínky zůstávají, při níž byly kromě 
historických pracovních nástrojů vysta-
veny také četné archivní záznamy.

Josef Pala

Snímek Leoš Hrdlička
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ke kořenům baziliky
V měsíci říjnu došlo již potřetí v historii Velehradu k obnažení původního román-
ského průčelí. Jeho zbytky byly objeveny v rámci odvodňovacích prací v poutním 
areálu v letech 1903 až 1907. Dr. Janu Nevěřilovi se tehdy naskytla příležitost pro-
vést systematický archeologický průzkum. Vyvrátil názor A. Prokopa, že původní 
románský kostel byl kratší, než jak se nachází v současnosti po barokní úpravě. Byl 
zjištěn pravý opak. Velká pozornost byla tehdy zaslouženě věnována románské-
mu ústupkovitému portálu a také bočnímu portálku na severní straně tzv. brance 
mrtvých. Po dokončení prací byly nálezy zasypány hlínou. Podruhé bylo průčelí 
odkryto ve 30. letech 20. století. Důvodem byly přetrvávající problémy s vlhkostí 
zdiva baziliky. Proto došlo v roce 1937 k probourání průchodů mezi jednotlivými 
kryptami pod bočními kaplemi, aby se tak docílilo cirkulace vzduchu a do systému 
chodeb byla zahrnuta i nově vybudovaná spojovací chodba před průčelím. Tím byly 
vytvořeny podmínky pro zpřístupnění velehradského podzemí. 
Práce před velehradským průčelím zahájené letos na podzim si vyžádal havarijní stav 
lapidária. Izolace ze 30. let minulého století již nefungovaly a do lapidária značně zaté-
kalo. Stavební zásah si vyžádal na dobu nezbytně nutnou uzavření hlavního vchodu ba-
ziliky. Veřejnost se může do baziliky dostat dvěma zadními vstupy na východní straně. 
Stavební obnova průčelí je součástí šířeji pojaté rekonstrukce lapidária, která je zamě-
řena na obnovení původního způsobu přirozeného větrání prostorů a má za cíl zajistit 
stabilní systém trvalého odvodu vlhkosti. 
Stavební obnova byla 
vždy v historii Ve-
lehradu spojována 
i s obnovou duchovní. 
Stejně tak i v rámci 
tohoto programu byla 
navázána spolupráce 
s trnavskými jezuity, 
kteří rovněž opravují 
svůj kostel. V rámci 
projektu s názvem Ve-
lehrad – Trnava, spo-
lečné kořeny jezuitské 
kultury a vzdělávání 
probíhají duchovní 
a kulturní akce. Vra-
címe se tedy na Ve-
lehradě nejen ke kořenům stavby baziliky, ale také k našim duchovním a souvisejícím 
kulturním kořenům. 
Zahájení prací bylo umožněno získáním dotace z Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a díky finančnímu příspěvku od 
Zlínského kraje. Celkové investice do lapidária v rámci tohoto projektu dosáhnou část-
ky kolem 10 mil. korun. Zlínský kraj přispěl v letošním roce částkou 150 000 Kč také na 
restaurování oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie, který má pro baziliku kardi-
nální význam jak pro svoji uměleckou hodnotu, tak také tématiku.  Petr Hudec

texty ranních a večerních chval – nabídka
Je připraveno vydání a zároveň i možnost objednání ranních a večerních chval 
pro každý týden s připravenými a seřazenými texty liturgie hodin v jednoduchém 
a praktickém sešitovém vydání po dohodě s předsedou České biskupské konfe-
rence Mons. Janem Graubnerem. Texty vydává Biskupství královéhradecké spolu 
s Dominikánskou rodinou.
Cílem této vydavatelské akce je oslovit věřící laiky, kteří by se rádi modlitby církve zú-
častnili, ale uspořádání laického breviáře jim způsobuje jisté potíže. Po objednání bude 
od první neděle adventní doručováno týdenní vydání s připravenými a seřazenými texty. 
Jsou použity texty překladu Václav Renče – tzv. dominikánský breviář. Cena jednoho vý-
tisku činí 20 Kč. Bližší informace poskytne na tel.: 732 734 038 P. Erik Tvrdoň, Svojanov,  
e-mail: modlitbacirkve@seznam.cz  Mons. Dominik Duka, OP

biskup královéhradecký

direktář vychází již podeváté
Stejně jako v minulých sedmi letech i letos vychází Liturgický a pastorační kalendář  
Arcidiecéze olomoucké (2009/2010).  (ps) 

nový generální sekretář 
evropské konference 
křesťanských rádií 

Generálním sekretářem Evropské kon-
ference křesťanských rádií (CERC) byl 
na příští dvouleté období zvolen hudeb-
ní redaktor Radia Proglas Milan Tesař. 
Stalo se tak na letošním výročním kolo-
kviu CERC, které se konalo v nizozem-
ském Hilversumu od 7. do 10. října. 
Generální sekre-
tář patří společně 
s   p r e z i d e n t e m 
k   nejužšímu  ve-
dení CERC, oba 
zároveň z titulu 
své funkce za-
sedají v sedmi-
členné správní 
radě. Reprezentativní post preziden-
ta letos nově přijal dosavadní gene-
rální sekretář P. Tommy Scholtes, SJ, 
ředitel rádia RCF Bruxelles (Belgie).  
Generální sekretář, jímž byl zvolen redak-
tor Radia Proglas Milan Tesař, má na sta-
rosti výkonné vedení CERC. Komunikuje 
s jednotlivými členy, iniciuje společná jed-
nání a vybírá témata.
Milan Tesař k tomu říká: „Je pravda, že 
my, jako zástupci Proglasu, jsme se sna-
žili už několik let dění v rámci CERC více 
rozhýbat. Při různých rozhovorech v ku-
loárech jsme zjistili, že ze strany někte-
rých členských rádií by byl zájem o užší 
spolupráci. Je možné, že tato naše dřívější 
aktivita byla důvodem pro kolegy z fran-
couzského rádia RCF, aby do nejužšího 
vedení nominovali mě a tedy vlastně i celý 
Proglas. Beru to jako obrovskou výzvu. 
Zatím jsme jenom vznášeli připomínky, 
ale teď bychom měli být hlavními iniciá-
tory dění mezi evropskými křesťanskými 
rádii.“ (čbk)

křížová cesta s básněmi
V obci Hostišová na Zlínsku byla  
26. září otevřena „lesní“ křížová cesta. 
Za rok ji vytvořili 
místní kováři, ka-
meníci a truhláři. 
Obec věnovala 
dřevo. Keramické 
kachle zachycu-
jící biblické vý-
jevy jsou dílem 
o t r o k o v i c k é h o 
výtvarníka Emila 
Slámy, vsazené jsou do dřevěných rámů, 
které zhotovil Oldřich Vojáček, který je 
také autorem nápadu vytvořit tuto kří-
žovou cestu. Každé zastavení doplňuje 
krátká báseň od pražské básnířky Jarmily 
Moosové. (ps)

Snímek František Ingr
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zemřel p. Vojtěch ondřej
Ve věku 85 let zemřel 7. října 2009 je-
zuitský kněz P. Vojtěch Ondřej žijící na 
odpočinku na Velehradě.
Narodil se 16. dubna 1924 v Luboměři 
v okrese Nový Jičín. Jako student vele-
hradského gymnázia vstoupil 14.  srpna 
1941 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova 
v Benešově u Prahy a první sliby složil 
15.  srpna 1943 na Velehradě, kde také 

ještě během dru-
hé světové války 
prožil první dva 
roky studia filo-
zofie. Po dalším 
roce studia v Brně 
pak do roku 1950 
pracoval jako 
prefekt studentů 
gymnázia na Vele-
hradě, odkud byl 

14.  dubna 1950 spolu s ostatními interno-
ván v Bohosudově. Následující léta prožil 
v pracovních táborech PTP v Komárně, 
Hájnikách a v Banské Bystrici. V letech 
1955 až 1960 byl vězněn. 
Kněžské svěcení přijal tajně 17. srpna 
1951 ve Zvolenu z rukou slovenského bis-
kupa Pavla Hnilici. Po propuštění z vězení 
pracoval v civilních zaměstnáních jako 
dělník a údržbář. Od října 1968 si pak 
mohl v Innsbrucku během tří semestrů 
doplnit studia teologie. Od 1. ledna 1970 
nastoupil do duchovní správy v olomouc-
ké arcidiecézi, nejdříve jako kooperá-
tor v Holešově, o čtyři roky později jako 
administrátor v Moravských Prusech 
a v roce 1978 jako administrátor v Duba-
nech u Prostějova.
Poslední řeholní sliby složil 15. srpna 
1971 ve Velkém Újezdě u Moravských 
Budějovic. V roce 1992 se stal členem 
obnovené jezuitské komunity na Vele-
hradě, kde žil až do konce svého života.  
Na velehradském hřbitobě byl také po-
hřben 12.  října 2009. Josef Pala 

zimní období  
na svatém hostýně

V zimním období jsou slouženy mše 
svaté na Svatém Hostýně:
    všední dny: 7.00, 9.15
     neděle: 7.15, 9.15, 11.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné 
požehnání.
Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně:
• 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 Sva-
tém 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 požehná-
ní (jpa)

peeři z arcibiskupského gymnázia na svatém hostýně
Studenti z Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži připravovali na Svatém 
Hostýně program prevence rizikového chování mládeže. Jedná se o skupinu tzv. 
peerů, kteří na AG vyvíjejí činnost od roku 2005.
Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer program je 
tedy vrstevnický program, kterého se může zúčastnit kdokoli ve věku od 15 do 20 let. 
Cílem takového programu je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili 
v oblasti primární prevence (např. vytvářením a realizací preventivních programů pro 
třídní kolektivy).
Na AG už několik let působí skupina tako-
vých peerů, tedy studentů, kteří se chtějí se-
tkávat se svými o něco mladšími vrstevníky 
a povídat si s nimi o negativních dopadech 
rizikového chování (kouření, nadměrné pití 
alkoholu, hazardní hry, zneužívání drog). 
Výborné pro jejich práci je, když studenti 
mohou vyrazit na tzv. výjezd. V rámci jed-
notlivých výjezdů i setkání se peeři učí, zaží-
vají spoustu nových her, ve kterých rozvíjejí 
své komunikační schopnosti, často přitom 
zjistí něco víc o sobě a těch druhých, zkouše-
jí, jak vést skupinu, jak sestavovat program, 
poznávají nové kamarády. Kromě toho se 
dozvídají i základní informace z oblasti pre-
vence drogových závislostí, např. co dělat, 
když někdo v bezprostředním okolí bere dro-
gy, jaká jsou nebezpečí spojená s alkoholem, 
tabákem a jinými drogami. 
Je to činnost jistě velmi záslužná – a napro-
sto dobrovolná, bez nároku na jinou odměnu, než dobrý pocit z užitečně stráveného 
času. Proto jsme přivítali nabídku Matice svatohostýnské, že můžeme pro jeden z vý-
jezdů využít zázemí poutního domu č. 2. Prožili jsme zde tři krásné dny (1. až 3. října 
2009), naplněné nejen intenzivní přípravou na peer program, humorem a sounáleži-
tostí, ale i duchovními zážitky (účast na mši, společné modlitby a rozjímání nad právě 
prožitým dnem). Vzhledem k tomu, že chceme v preventivní činnosti vytrvat, věříme, že 
se na Svatý Hostýn budeme vracet a že další pobyty budou stejně přínosné, jako tento.

Aranka Řezníčková
svatohubertská pouť

V sobotu 17. října 2009 si počasí v tento sváteční den pro myslivce nezadalo s po-
časím před dvěma lety. Mlha, sníh, mrholení, cestou k bazilice polámané stromy 
na silnici. Přesto to nebylo překážkou pro mnohé návštěvníky zvláště, myslivce, 
kteří jsou při podzimních lovech zvyklí i na takové rozmary přírody. Nenechali si 
tuto slavnost ujít ani tento rok. Jak již bývá tradicí, zahájení se ujali trubači z OMS 
Přerov tentokrát se zpěvem komorního smíšeného sboru Collegium Vocale z Olo-
mouce.
Po desáté hodině se vydal liturgický průvod od baziliky k obrázku svatého Huberta, kde 
se všichni pomodlili ke svému patronu. Tentokrát bez dechové kapely, která se nemohla 
zúčastnit pro nemoc některých členů. Po té se průvod, ve kterém se nesla jako oběť trofej 
jelena, odebral zpět k bazilice na mši svatou, kterou celebroval zakladatel této tradice 

na Svatém Hostýně arcibiskup Jan 
Graubner.
Po mši svaté, na které se bylo po slo-
vech arcibiskupa nejen k myslivcům 
nad čím zamyslet, mohli návštěvníci 
ještě shlédnout doprovodný pro-
gram. Zahájil jej Václav Svoboda, 
který přijel až od Chebu s ukázkou 
vábení snad všech lovných druhů 
zvěře. Je to velký znalec a odbor-
ník a jeho sbírka vábících pomůcek 
je opravdu rozsáhlá a věrohodná.  
Promrzlí diváci a hlavně děti se na-

konec dočkali ukázky výcviku pernatých dravců skupiny Vancoš z ostravské ZOO.
Ti, kteří raději volili trochu tepla, se zúčastnili koncertu duchovní hudby v bazilice 
a mohli si v Jurkovičově sále prohlédnout ukázky umělecké tvorby – obrazy s myslivec-
kou tématikou Karla Bubílka nebo Václava Nasvětila, nebo si zakoupit něco z doplňků 
pro myslivce.  František Gajovský

Snímek Ivo Buráň
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prostějov – filiální kostel sv. cyrila a metoděje 
Archivář Arcibiskupství olomouckého PhDr. Mgr. Karel Kavička vydává od roku 2003, kdy vyšla jeho 
první publikace Prostějov – Děkanský a farní kostel Povýšení sv. Kříže, svoji již šestou publikaci v His-
torické společnosti Starý Velehrad v edici Církevní památky (v podstatě každý rok jednu publikaci). 
Jako prostějovský rodák se zaměřuje právě na sakrální stavby ve svém rodném městě. A že jim rozumí, 
o tom se přesvědčí každý, kdo se do některé z jeho knížek začte. V poslední vydané publikaci Prostějov 
– Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje (2009) píše v úvodním slově duchovní správce farnosti Povýšení 
svatého Kříže P. Dan Žůrek o jmenovaném kostele mj.: Vstupujeme do chrámu, který je skutečným 
kamenným symbolem Kristovy církve. Nese v sobě dějiny prostějovské místní církve více, než kterýkoliv 
jiný kostel zde ve městě. Proč? Byl postaven a společenství věřících darován jako výraz zbožnosti v roce 
1762, ale po 22 letech v josefinské době zrušen. Po stu letech opět vrácen svému účelu, přestavěn a opět 
benedikován. V období totality znovu uzavřen a těžce zdevastován. Vzepětím zbožnosti, obětavosti a od-
vahy ještě v době nesvobody svépomocně opraven a znovu otevřen dne 14.  8. 1988.
Malá, svým obsahem však podrobná, publikace mapuje nejen o historii kostela, ale také podrobně 
popisuje jeho interiér, kostelní zvony a drobné sakrální objekty u kostela. Bohatý obrazový materiál 
jenom podtrhuje zájem čtenáře, aby cestou do Prostějova tento kostel navštívil.                        Josef Pala

křesťan a hudba
Křesťanské aspekty současné populární hudby jako součást výchovy mládeže, Olomouc 2009
Pod tímto názvem vyšla letos zajímavá a podnětná knížka zlínského kaplana P. Pavla Šupola, v které se autor zamýšlí nad úlohou 
hudby (především populární) v životě člověka a také v pastoračním působení církve. Hudba provází člověka skoro na každém kroku, 
ať již ve škole, doma nebo v zaměstnání, line se z radia, televize, přehrávačů, setkáváme se s ní v kostele, na různých festivalech atd. 
Autor v první části knihy podává velmi stručný historický vývoj hudby od pravěku po současnost, nejvíce pozornosti však věnuje mo-
derní populární hudbě a jednotlivým jejím žánrům. Uvádí, že se křesťané po několik desetiletí stavěli k populární hudbě odmítavě, ale 
zásluhou několika prvních hudebníků svůj postoj postupně nejen měnili, ale využili populární hudby k vydávání svědectví o své víře. 

Jestliže hudba může na jedné straně pomáhat člověku ve všech životních situacích, může na sebe vzít 
i škodlivou podobu a stát se tak nástrojem negativního ovlivňování života zejména mladé generace, 
jak bylo prokázáno u rocku a metalu. Pomocí hudebních prvků může dojít k ovlivňování psychiky 
a vědomí člověka, může se dostat do extatických stavů, projevuje se pasivita lidského ducha, dochází 
k ovlivňování lidského podvědomí (sexuální podněty, propagace toxických látek, šíření satanismu). 
Velkým nebezpečím je poslech taneční hudby, zvláště techna. Proto je důležité být s mladými v kon-
taktu, snažit se jim osvětlovat skrytou stránku hudby, její škodlivý vliv na změnu charakteru a celé 
osobnosti. Podle toho, jakou roli hraje hudba v životě člověka, je nezřídka přijímán i životní styl těch, 
kteří ji tvoří. Pro mladého člověka to však nemusí být právě nejvhodnější vzor k následování.
Kořeny současné křesťanské populární hudby je možno hledat v černošských duchovních písních 
– spirituálech, které vypovídaly o těžkém osudu autorů písní – otroků – v Severní Americe. Na počát-
ku 20. století se z nich vyvinul gospel, tj. duchovní hudba amerických černochů (gospel je anglické 
slovo, které znamená evangelium, dobrá zpráva). Podstatným pro další vývoj hudby se stal africký 
pravidelný rytmus tzv. beat, který začal používat jazz a blues, odtud se dostal do západní kultury. 
Dalším vývojem blues se tento rytmus přenesl do rané formy 
rock´n´rollu, aby se pak přeměnil v soul.

Jestliže gospelový text vyjadřoval touhu po nebi, kam všichni kráčíme, o touze po Kristu a víře v něho, který nám pomáhá, bylo toto 
poselství v druhé polovině 20. století nahrazováno touhou po ženě. 
Poprvé se to objevuje u Raye Charlese, kterého brzy následovali další interpreti. Teprve na začátku sedmdesátých let se změnil nega-
tivní přístup věřících k populární hudbě. Zasloužil se o to Larry Norman, který se rozhodl použít rock´n´roll k vyjádření své víry. 
Byl odmítán, ale neustoupil. Avšak úspěch dvou muzikálů Godspell a Jesus Christ Superstar způsobil, že se Ježíšovo poselství v hud-
bě začalo prosazovat i na sekulárním trhu. Uvolněním cenzury po listopadové revoluci přispělo k rozšíření křesťanské populární 
hudby, která se dostala do sdělovacích prostředků a tím i k širšímu okruhu posluchačů.
Hudba a zpěv měly vždy své uplatnění v církvi při bohoslužbách, ve výuce náboženství, při katechezi. Podobně těmto účelům může 
posloužit populární hudba obsahující křesťanské poselství, jak ukazují praktické zkušenosti projektu Křesťan a hudba. Dobré výsled-
ky s využitím hudby jako prostředku evangelizace se ukázaly u drogově závislé mládeže, při pastoraci Romů, při práci s vězni atd.
Silným zážitkem je svědectví několika křesťanských interpretů zahraničních i našich (např. John Michael Talbot, rocková zpěvačka 
Krystal Meyers, populární zpěvák Ladislav Křížek…), z nichž někteří po svém obrácení otevřeně hovoří o své cestě k víře v Boha ze 
začarovaného kruhu prázdných vztahů. Autor jim věnuje poměrně hodně pozornosti v druhé části své knížky. 
V závěru své útlé knížky o 93 stranách autor uvádí, že i populární hudba může nést křesťanské poselství a může poskytnout nové 
prostředky komunikace, a to nejen s mladou generací. Skrze tuto hudbu se nám nabízí možnost stát ve službách dobra za použití 
hudebního jazyka, který je dnešnímu světu blízký, abychom i skrze něj mohli lidem předávat naději pramenící z víry v Boha a šířit 
radostnou zvěst. Prostřednictvím této hudby se můžeme spojit „v modlitbě za všechny, kteří do tohoto světa vstupují, aby se stali 
skutečným světlem a solí země. Abychom pak mohli skrze jejich umění poodhalovat skutečnou tvář Toho, který je zdrojem veškeré 
ispirace a Krása sama“. (s. 83)   Vojtěch Cekota 
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informace o studium ve školním roce 2010/2011

ARCIBISKUPSKé GyMNáZIUM V KROMěŘížI 
(Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz, tel.: 573 501 111, e-mail: ag@agkm.cz) 

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřle-
tého studia:
– úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého 

a matematiky
Žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijíma-
cích zkoušek.
Další informace získáte v sobotu 5. 12. 2009, kdy proběhne na 
naší škole od 9 do 12 hod. Den otevřených dveří.
Přihlášky ke studiu podávejte na běžných formulářích, které 
obdržíte v základní škole (na vyžádání přihlášku pošleme). 
Přihlášky je nutno podat do 15. 3. 2010.

Studentům našeho gymnázia nabízíme:
– vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího progra-

mu, který vychází z požadavků RVP pro gymnázia
– velký výběr volitelných předmětů, orientace na humanitní 

i přírodní vědy
– výchovné prostředí a setkávání v křesťanském duchu
– ubytování a stravování přímo v areálu školy
– slevy a podporu studentům ze sociálně slabých rodin
– rozvoj talentů pro cizí jazyky, společenské i přírodní vědy
– výuka anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a latinského jazyka
– jazykové konverzace vedené lektory z JAR a Ruska
– průběžná komunikace s rodiči žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky  Mgr. Štěpán Bekárek

ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

STOJANOVO GyMNáZIUM VELEHRAD
(687 06 Velehrad č. 1, tel.: 572 571 091, kontaktní osoba: Mgr. Eva Pěchová, zástupkyně ředitele, tel.: 572 571 122, e-mail:  
eva.pechova@sgv.cz, www.sgv.cz)

Dny otevřených dveří: středa 9. 12. 2009 nebo 27. 1. 2010 od 9 do 16 hod., mimo tyto dny je možné navštívit školu po předchozí 
domluvě.

Stojanovo gymnázium Velehrad (SGV):
– připravuje žáky ke studiu na vysoké škole
– vychovává k úctě k obecně lidským hodnotám s důrazem na 

jejich křesťanské kořeny
– je otevřené pro věřící i nevěřící žáky, kteří mají předpoklady 

ke studiu a zájem na SGV studovat
– vyučuje všem předmětům jako ostatní gymnázia, navíc má 

jako předmět náboženskou výchovu, která je uvedením do 
náboženské problematiky

– zajišťuje od prvního ročníku výuku nejméně dvou světových 
jazyků ve skupinách podle úrovně znalostí, navíc vyučuje 
i latinský jazyk jako jazykový systém a základ velké části ev-
ropských jazyků

– organizuje v rámci výuky exkurze i studijní zahraniční výjez-
dy

– připravuje pro studenty lyžařské a sportovní kurzy
– nabízí možnost ubytování na domově mládeže (uchazeči 

přijati v prvním kole budou mít při ubytovávání přednost)
– různými akcemi pro ubytované i dojíždějící studenty vychovává k prosociálnosti – spolupráce s ústavy pro handicapované děti i do-

spělé
– nabízí studentům možnosti obědů i celodenní stravy v jídelně školy

Podmínkou přijetí na SGV je:
– ukončení základního vzdělání – přihláška se podává během výuky v 9. třídě ZŠ tak jako na jiné střední školy
– podání přihlášky
– složení přijímací zkoušky z matematiky, jazyka českého a studijních předpokladů 
Zkouška bude prominuta žákům s výborným prospěchem.
Pro školní rok 2010/2011 počítáme s otevřením dvou tříd prvního ročníku.  PhDr. Čeněk Zapletal

ředitel Stojanova gymnázia na Velehradě
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V sobotu 10. října se v Olomouci v budo-
vě kurie sešlo přes 50 pedagogů a dalších 
zájemců na celodenním semináři v rámci 
Dalšího vzdělávání pedagogů. Na tomto 
setkání P. Marek Orko Vácha poutavým 
způsobem přednášel o nejnovějších po-
znatcích z evoluce, darwinismu a dalších 
teoriích vzniku a vývoje života. V druhé 
části programu jsme se dozvěděli něco 
o vztahu vědy a víry a také o tom, jak se 
správně dívat na poselství Bible, přede-
vším na 1. kapitolu Genesis. 
Tato velmi široká témata se samozřejmě 
nedala úplně probrat během jednoho 
dne, a proto nás přednášející odkázal na 
množství literatury – i křesťanské, která 
k tématu existuje. Celou přednášku si mů-
žete v podobě powerpointové prezentace 
prohlédnout i na stránkách přednášející-
ho: www.orko.cz 
V množství myšlenek a teorií, které bě-
hem dne zazněly, nám utkvělo především 
opravení některých běžně zažitých frází 
a klišé. Věděli jste například, že žádný zo-
olog nevyslovil běžně užívanou frázi, že 
„pocházíme z opice“? Dále přednášející 
poukázal na to, že i když je dnes darwinis-
mus obecně uznáván a učen na školách, 
sami vědci uznávají, že se věda neustále 
vyvíjí a jednou i tato teorie může být pře-
konána. Zmínil se také o problémových 
místech Darwinovy teorie, která ji zpo-
chybňují a o kterých se ve školách neučí. 
Přesto, nebo právě proto, se na Bibli, 
a především na Starý zákon, musíme  

dívat ne jako na 
popis vědeckých 
faktů, ale jako 
na knihu dějin 
vztahu Boha 
a izraelského ná-
roda. Genesis 1 
vypovídá o tom, 
že autorem ves-
míru je Bůh 
a stvořil ho jako 
dobrý. Naše víra 
nám tedy při-
kazuje věřit, že 
lidská duše byla 
v jednom oka-
mžiku stvořena Bohem, ale nezakazuje 
nám promýšlet a zkoumat různé teorie 
vzniku člověka. Naopak poznávání všeho 
toho, co se v dějinách našeho vývoje stalo, 
by nás mělo vést ke stále většímu úžasu 
nad velkým Tvůrcem. Máme totiž to štěs-
tí, že naše víra nám umožňuje dívat se na 
naši existenci a na svět kolem nás i z jiné-
ho, než pouze vědeckého pohledu. Pokud 
chceme mít co nejlepší poznání existence 
člověka, musíme na ni pohlížet ze tří úhlů 
pohledu – z pohledu vědy, víry a umění – 
pouze světlo všech těchto tří aspektů mu 
umožní úplný a správný pohled na vše. 
Účastníci semináře odcházeli povzbuze-
ni, nejen že naše víra není v rozporu se 
současným poznáním přírodních věd, 
ale že správné poznání všeho kolem nás 
může naši víru ještě prohloubit a nás  

samotné ještě více přiblížit k Bohu. 
Dovolím si citovat krátký úryvek dopisu, 
který napsala jedna z účastnic po skonče-
ní semináře, který vypovídá o tom, jaký 
přínos pro učitele přednáška měla: Moji 
žáci jsou nevěřící, nepokřtění a já jim opět 
mohu vyprávět o přírodě se stejnou vnitřní 
nábožností, jako když pak třeba večer ro-
zebíráme ve společenství text Písma. Už 
jsem byla notně unavená nezájmem, ne-
schopností dětí. Po sobotní přednášce je 
jakoby dolit olej a lampy zase rozsvíceny…  
(Eva Blešová, Kroměříž)

Helena Polcrová

Centrum pro školy
Wurmova 9, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz

centRum pRo Rodinný ŽiVot
příprava na manželství pro snoubence

Máte-li zájem, můžete se přihlásit na tento podzimní kurz. Podmínkou jeho zahá-
jení je účast minimálně pěti párů.
Témata: Komunikace – Krize – Řešení konfliktů – Láska a sexualita, sdílené cíle 
a hodnoty – Svátost manželství, závazek, manželský slib. Po skončení kurzu obdrží 
snoubenci potvrzení o jeho absolvování. Režijní poplatek 90 Kč na osobu. Bližší 
informace obdržíte na tel.: 587 405 251 nebo e-mail: korenkova@arcibol.cz 

Centrum pro školy zve všechny zájemce z řad pedagogů, pastoračních asistentů, katechetů a kněží na další pokračování semi-
nářů akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. 
V listopadu se v rámci cyklu Vstupy do škol uskuteční seminář s tématem Tradice křesťanských svátků v okruhu vánoční doby, a to 
v sobotu 14. listopadu v Luhačovicích a v sobotu 28. listopadu v Olomouci. 
V sobotu 5. prosince se uskuteční v Olomouci seminář s dějepisným tématem Osvícenství, jeho vztah ke křesťanství a Velká francouz-
ská revoluce. Přednášet bude PhDr. Radomír Malý. 
Semináře, pokud není uvedeno jinak, probíhají od 9 hod. v budově kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Učitelé na požádání 
získají osvědčení o absolvování akreditovaného semináře. 
Přihlášky a podrobné informace lze získat na naší adrese.

seminář evoluční teorie v pohledu současné 
vědy a víry

škola a partnerství
Ve spolupráci s arcidiecézním centrem mlá-
deže v Rajnochovicích pořádáme kurz urče-
ný pro mladé od 16 let, a to nejen pro ty, kdo 
s někým chodí. Chcete-li se přihlásit nebo jen 
vědět víc, volejte tel.: 573 391 156 nebo pište 
na e-mail: pristav@centrum.cz

P. Marek Orko Vácha s biskupem Josefem Hrdličkou
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deset let od úmrtí Ludmily svobodové, která stála u zrodu katechetického centra v olomouci
Ludmila Svobodová
(* 8. 3. 1946 – † 9. 11. 1999)
V listopadu uplyne deset let od chvíle, kdy Pán k sobě povolal člověka, který 
službě bližním a církvi, především skrze katechetické dílo v naší arcidiecézi, 
obětoval celý svůj život. Tím člověkem byla paní Ludmila Svobodová. O tom, 
že se jednalo o mimořádně pracovitou, vlídnou a skromnou ženu, upřímně 
zamilovanou do Krista, dodnes svědčí vzpomínky mnoha lidí, kteří ji znali 
nebo s ní i spolupracovali. Proto vám v tomto čísle přinášíme, krátké ohled-
nutí za jejím životem.
Ludmila Svobodová se narodila v Jaroměři v roce 1946. V době Pražského jara 1968 
se přihlásila na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu, kde jako jedna z prv-
ních žen vystudovala teologii. Své vzdělání však nemohla v době normalizace plně 
uplatnit. Navíc byla tehdejšímu režimu značně nepohodlná, a proto se jí komunis-
té snažili všemožně znepříjemňovat život. Několik let sice působila jako vychova-
telka v internátní škole pro děti se zbytky sluchu na Svatém Kopečku u Olomou-
ce, později však musela pracovat v národním podniku Pozemní stavby Olomouc.  
Sledovala ji také komunistická Státní bezpečnost. Paní Svobodovou to však 
neodradilo. Již za totality nezištně pomáhala např. lidem, kteří se ocitli v tíživé 
životní situaci, a také tajně pracovala v oblasti katecheze. Po revoluci mohla ko-
nečně plně zúročit své vzdělání, protože nastoupila jako odborná asistentka na katedře katechetiky na znovuobnovené Cyrilometo-
dějské bohoslovecké fakultě. Odtud po třech letech přešla na nově vzniklé Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého, kde 
se stala jeho první vedoucí. Působila také jako katechetka v Olomouci–Nových Sadech. Pro katechety naší arcidiecéze vytvořila řadu 
užitečných materiálů a metodik pro katechezi a vyučování náboženství. Ti, kteří za ní přicházeli na katechetické centrum, se vždy se-
tkávali s jejím laskavým přijetím a ochotou pomoci, jak to jen šlo. V srpnu 1999 složila v Polsku věčné sliby a stala se členkou sekulár-
ního institutu Fraternita Jezus caritas bratra Karla de Foucaulda (Malé sestry Ježíšovy). V té době nabídla svůj život jako oběť Bohu za 
katechetické dílo v naší arcidiecézi. A Pán její nabídku přijal – už na podzim téhož roku, kdy přijala věčné sliby, ukončil její pozemskou 
pouť. Zákeřné nemoci podlehla 9. listopadu 1999. Pohřební obřady, kterým předsedal otec arcibiskup Jan Graubner a otec biskup 
Josef Hrdlička, se konaly 13. listopadu 1999 olomoucké katedrále sv. Václava. Poté bylo tělo zesnulé převezeno do Uherského Brodu 
a pohřbeno na tamním hřbitově.
V úterý 17. listopadu 2009 v 11 hod. bude v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce za Ludmilu Svobodovou 
sloužena mše svatá.   Vít Němec

Liduška byla mou dobrou přítelkyní. Naše cesty se ještě úžeji spojily v osmdesátých le-
tech, kdy jsme začaly spolupracovat v podzemní církvi v oblasti katecheze. 
Po roce 1989 jsme obě nastoupily na bohosloveckou fakultu, kde jsme pracovaly na no-
vých učebnicích pro výuku náboženství (2. a 3. ročník). Pamatuji si, že Lidušce se do 
práce v oblasti katecheze příliš nechtělo, protože v té době již žila spiritualitu „Malých 
sester“ sekulárního institutu Karla de Foucaulda. Raději by pracovala třeba v charitě, 
ale nakonec nabídku přijala. Byla totiž jedním z mála laiků, kteří v té době měli vystu-
dovanou teologii.
Později nás otec arcibiskup povolal na kurii, abychom zde založily katechetické středis-
ko. A zde jsme spolu pracovaly až do jejího odchodu na věčnost.
Liduška byla nesmírně obětavá, pracovitá, snažila se vycházet vstříc a pomáhat oprav-
du každému. Často nesla břemena druhých, nelitovala času ani oběti, aby jim byla na-
blízku.
Vždy jsem se vedle ní cítila svobodně. Dívala se na člověka s láskou. Nikdy nikoho ne-
hodnotila. Vždy se snažila toho druhého vidět a mluvit o něm v tom nejlepším světle. 
Její práce byla spojena s modlitbou, využila každé chvilky.
Ráda také vzpomínám na naše cesty za katechety v děkanátech. Často v noci, ve váni-
cích. Lidka vždy vytvořila atmosféru důvěrné modlitby. Také při setkáních s katechety 
dbala na to, aby jedna z nás se modlila, zatímco druhá vedla setkání. 
Zažily jsme spolu i mnoho legrace, ráda se totiž smála. Spolupráce s Liduškou v kate-
chezi patří k mým nejpěknějším pracovním létům.
Její nemoc a brzká smrt byly pro mě šo-
kem. I když si zpětně uvědomuji, že Liduš-
ka často mluvila o tom, že se těší na smrt 
– říkávala totiž: „V nebi se někde pořádně 
na obláčku dospím!“ A Pán Bůh asi věděl, 
že to za celý svůj život už potřebuje... 

Marie Mléčková
Centrum pro rodinný život

Při vzpomínkách na Lidušku Svobodo-
vou se mi najednou v hlavě vybavil verš 
ze Zjevení (3,15–16), kde jsme vyzýváni 
k tomu, abychom byli horcí, nebo stude-
ní, ale nebyli vlažní. A Liduška, tak jak ji 
mám v paměti, určitě vlažná nebyla.
Vidím ji před sebou jako člověka plného 
„člověčiny“, tj. na nic si nehraje, mluví 
o svých bolestech, nedostatcích. Zároveň 
s tím vším byla současně prosvícena Boží 
přítomností tak jasně, že nebylo pochyb, 
komu patří, a jak má ráda církev se vším, 
co je na ní krásné i bolavé. Mohla jsem vi-
dět jak se smála, radovala se z toho, co se 
podařilo i jak plakala a trpěla věcmi, které 
nebyly fér a zraňovaly církev. 
Liduška byla skvělým člověkem do týmu, 
citlivým posluchačem i tím, kdo uměl po-
vzbudit a zkusit ještě nezaběhané věci.  
Na akcích pro rodiny, na které s námi 
jezdívala, vymýšlela a realizovala zají-
mavé formy katechezí pro děti, přitom se 
ještě stačila věnovat i lidem kolem sebe, 
dovézt, odvézt co bylo potřeba a chválit 
a oceňovat práci druhých. 
Neumím o Lidušce mluvit ani psát. Vím 
jen, že byla darem a že se nešetřila, ale 
rozdávala se štědře. Ráda bych to alespoň 
zčásti uměla tak jako ona.

Marcela Řezníčková 
Centrum pro rodinný život

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



13O L D I N
11 / 2009centRum pRo katechezi

sáhlou kritiku této významné osobnosti 
(podle některých informací údajně na 
objednávku tehdejší sovětské KGB) a s ní 
spojenou polemiku, která přetrvává až 
dodnes. Za jednoho z hlavních předsta-
vitelů tohoto kritického křídla je považo-
ván britský publicista John Cornwell se 
svou knihou „Hitlerův papež“. Je smutné, 
že veřejné mínění se kloní právě na stra-
nu těchto kritiků, vnímá papeže Pia XII. 
spíše negativně a už neakceptuje proti-
chůdné argumenty řady renomovaných 
historiků, mezi nimiž jsou i Židé (např. 
prof. David Gil Dalin). Ti předkládají 
řadu historických faktů, které potvrzují, 
že Pius XII. udělal během války pro Židy 
maximum, co bylo v jeho silách. Např. ži-
dovský diplomat a teolog Pinchas Lapide 
uvádí, že díky Svatému stolci bylo během 
války zachráněno nejméně 700 000, ale 
pravděpodobně až 860 000 Židů (z litera-
tury, která vyšla česky, můžeme doporučit 
především knihu Pierra Bleta „Pius XII. 
a druhá světová válka ve světle vatikán-
ských archivů“ nebo knihu prof. Františ-
ka X. Halase „Fenomén Vatikán“, která se 
této otázce také věnuje).
Jak jsem již uvedl, film „Amen.“ je silně 
tendenční a proticírkevně orientovaný. 
Nicméně najdou se zde i epizody, které 
staví katolickou církev do lepšího světla 
– vystupuje v něm krátce např. i münster-
ský biskup Klemens August von Galen. 
Ten ostře kritizoval nacistický režim a ve-
řejně poukazoval na provádění eutanazie 
starých, těžce nemocných a mentálně po-
stižených lidí v Německu, čímž nakonec 
dosáhl jejich oficiálního zastavení. Avšak 
z obecného pohledu se film vyslovuje zře-
telně v neprospěch církve. Kvůli těmto 
diskreditačním tendencím jej samozřejmě 
nelze doporučit jako kvalitní a objektivní 
dílo; na druhou stranu ale může podnítit 
otázky typu „jak to tedy skutečně bylo?“ 
a rozvinout diskuzi k tomuto ožehavému 
a stále aktuálnímu tématu. Není snad už 
třeba dodávat, že k tomu, abychom do-
kázali uvést informace z filmu na pravou 
míru, bude dobré se na takovouto debatu 
dopředu připravit. Vít Němec 

Hlavním tématem filmu je životní osud 
poručíka SS Kurta Gersteina (skutečné 
historické postavy), který je v nacistickém 
Německu jedním z předních odborníků 
na využití chemických látek jako dezin-
fekce při válečných taženích wehrmachtu. 
Zároveň je však tento vysoce postavený 
důstojník i věřícím křesťanem. Gerstein 
se během své vojenské kariery dostává 
do nacistických vyhlazovacích táborů, 
kde na vlastní oči vidí, jak pracuje hrůzná 
„továrna na smrt“. Tento otřesný zážitek 
je pro něj natolik šokující, že se rozhoduje 
okamžitě jednat a podniknout vše pro to, 
aby se masovému vyvražďování Židů co 
nejdříve zabránilo. Usilovně se proto sna-
ží navázat kontakty s představiteli moc-
ností „na druhé straně barikády“ a předat 
jim informace, které chtěli nacisté před 
světem navždy utajit. Ve stejné době je 
však nacistickým vedením, které nic ne-
tuší, neustále žádán, aby se jako renomo-
vaný odborník podílel na zdokonalování 
funkce plynových komor a dodávkách 
smrtícího plynu, a tak se sám proti vlastní 
vůli stává významným článkem mašinerie 
provozující „projekt“ Holocaust. Ve svých 
snahách informovat svět o holocaustu 
je Gerstein víceméně neúspěšný a svůj 
život končí tragicky – je označen za spo-
luodpovědného za masové vyvražďování 
lidí v koncentračních táborech a nakonec 
spáchá sebevraždu (tedy podle filmu – ve 
skutečnosti není zřejmé, zda nešlo o vraž-
du) ve vězení, kde po konci války čekají 
nacističtí zločinci na spravedlivé vyúč-
tování své minulosti. Tzv. Gersteinova 
zpráva, kterou tento důstojník sepsal, se 
však později stala jedním z důležitých dů-
kazních materiálů týkajících se potvrzení 
pravdivosti holocaustu.
Paralelně s tímto příběhem se divák se-
znamuje s fiktivní postavou jezuitského 

kněze P. Ciccar-
da Fontany. Ten 
po setkání s Ger-
steinem uvěří 
jeho informa-
cím o masovém 
v y v r a ž ď o v á n í 
Židů, a protože 
má přístup do 
okruhu lidí ko-
lem papeže Pia 
XII., snaží se 
tyto informa-
ce předat Svatému otci a přesvědčit jej 
o nutnosti všechny tyto zločiny jasně ve-
řejně odsoudit. Postoj všech vysokých 
církevních představitelů vůči informacím 
o holocaustu je ve filmu odmítavý, nedů-
věřivý a netečný. Až deprimující je naivita 
a pasivita některých biskupů a kardiná-
lů a stejně zarážející je i postoj Svatého 
otce, který neustále dokola opakuje slova 
o míru ve světě a vůbec neakceptuje infor-
mace o holocaustu, které mu P. Fontana 
sděluje. Celý film tak má poukázat na vy-
loženě pasivní roli Svatého stolce v otáz-
ce postoje k holocaustu v době 2. světové 
války. Věřícího diváka kromě toho určitě 
zvedne z křesla závěrečná scéna filmu, ve 
které jeden z biskupů ve Vatikánu slibu-
je jednomu z nacistických zločinců azyl 
v Argentině.
Je nasnadě, že věřící divák bude z tako-
véhoto svérázného zpracování historické 
látky znechucen a pobouřen nebo v něm 
v případě neznalosti začnou hlodat po-
chybnosti. Důležité je zde zmínit, že film 
byl natočen podle kontroverzní divadelní 
hry „Náměstek“ německého dramatika 
Rolfa Hochhutha z roku 1963, která po-
prvé po dvaceti letech od konce války (!) 
otevřeně kritizovala pasivní přístup Pia 
XII. k holocaustu a odstartovala tak roz-

co si myslet o filmu amen? 
Snímku řeckého režiséra Costy Gavrase se stručným názvem „Amen“, který na-
jdete v současné době na pultech prodejen Levné knihy, nelze upřít zajímavé téma 
i poměrně kvalitní a nápadité zpracování látky. Nicméně dle způsobu pojetí celého 
námětu tomuto filmu zcela jasně náleží i přívlastek „kontroverzní“. Přesto si však 
myslím, že film stojí zato představit, protože se dotýká živého a dodnes diskutova-
ného tématu, kterým je otázka přístupu Svatého stolce a papeže Pia XII. k holo-
caustu během 2. světové války. 

oLdin slouží i kronikářům
Arcidiecézní zpravodaj OLDIN odebírám pro kronikářskou potřebu a jsem toho názoru, že investice do Informátoru není zbytečná. 
Právě přes informace, které jsem zde získal, se mně podařilo za pomoci P. Květoslava Kulavíka a paní Ludmily Graubnerové získat 
informace o kněžích, kteří po roce 1945 působili v naší obci. Velmi příjemná byla informace o P. Hubovi, který letos zemřel. Přesto se 
nám podařilo navázat kontakt a pozdravit jej.
Přeji Vám do Vaší práce mnoho zdaru a klidu…  Miroslav Mikuláštík

kronikář obce Sobotín

z Vašich dopisů
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setkání se svatým otcem
Je páteční odpoledne a už jen pár hodin 
nám zbývá do odjezdu vlaku z nádraží ve 
Zlíně, a tímto cesty za Svatým otcem do 
Staré Boleslavi s krátkou zastávkou v Pra-
ze-Dolních Počernicích. Cestu vlakem 
jsme si užili každý po svém. Ale všichni 
jsme byli nadšení z nových, prostorných 
a dvoupatrových pražských vlaků.
Mládežnici z Dolních Počernic nás do-
vedli na faru, kde jsme se ubytovali a po-
večeřeli. Večer byl ještě čas a tak jsme se 
šli projít do parku a pak spát.
Crrrrrrrrrrrr… Ach jo, to už je ráno. Vstali 
jsme a rychle jsme se museli sbalit, aby-
chom mohli v téže místnosti posnídat.  
Po snídani jsme se vydali na výlet do vá-
pencových lomů Malá Amerika, Velká 
Amerika a Mexiko. Odpoledne dojeli na 
Hlavní nádraží v Praze ostatní Pražáci 
a Vendryňáci. S nimi jsme se vydali po-
dívat do centra Prahy na památky, večer 
jsme dorazili na faru, kde nás čekala veče-
ře i večerní program.
Opět budíček! Rychle se sbalit, uklidit 
faru, posnídat, připravit oběd a pak do 
kostela na mši svatou. Ti, kteří přišli v ne-
děli v Dolních Počernicích do kostela, 
byli celkem mile překvapeni, když schola 
spustila na střídačku ve třech jazycích, 
a to v češtině, polštině a slovenštině.  
Po mši svaté jsme poobědvali (tentokrát 
na zahradě před farou – náš počet se ně-
jak rozrostl) a naložili jsme své věci do 
připraveného auta a s několika drobnost-
mi v kapse jsme se vydali na pěší pouť za 
Svatým otcem do Staré Boleslavi. Cestu 
jsme si užili, jak kdo chtěl, někteří zpíva-
li, hodně se povídalo. Když jsme došli do 
Staré Boleslavi, byl už skoro večer. Bylo 
potřeba rychle postavit stany než se úplně 
setmí a také, abychom se s našimi stany na 
přidělenou louku vůbec vlezli. Poté jsme 
skromně povečeřeli (pánové stavěli stany, 
děvčata mezitím nachystala večeři), ze zá-
sobovacího transitu se stal občerstvovací 
vůz. Následoval odchod na večerní pro-
gram v centru města, takže s sebou miki-
ny, karimatky, kytary atd. A protože jsme 
byli požádání o vedení jedné modlitební 
skupinky, obsadili jsme nám určený stan, 
nu a zpívali, modlili se. Občas se k nám 
někdo z kolemjdoucích přidal.
Je pět hodin ráno, zima jak v ruském fil-
mu, a je potřeba vstát a sbalit všechny 
stany… Děvčata opět nachystala snídani 
a my jsme se krátce po rozbřesku vydali do 
jednotlivých sektorů na místo setkání se 
Svatým otcem. Všechno jsme stihli, mše 
svatá byla neopakovatelně krásná a zů-
stala v našich srdcích. Po mši svaté jsme 
jako upomínku, abychom nezapomněli 
na setkání s papežem, dostali křížek a sa-
molepku. Takže, stálo to za to! 

Tereza Vlčková
Zlín

studenti cmG na cyklistické pouti ve staré boleslavi
Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. byla jistě velkou událostí v životě každého křes-
ťana. Více než půl roku probíhaly přípravy organizátorů v praktické i duchovní rovině. 
Vznikalo také mnoho originálních nápadů, jak vyjádřit papeži svou víru a úctu. Přijet 
na setkání s ním na kole přes půl republiky to byl nápad spirituála Cyrilometodějské-
ho gymnázia (CMG) a mateřské školy v Prostějově P. Ing. Jaroslava Němce, SDB.  
Jeho láska k tomuto dopravnímu prostředku se projevuje každoročním pořádáním cyk-
listických putovních táborů pro mládež nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí. 
Stará Boleslav je od Prostějova vzdálena 280 km a ujet tuto cestu na kole během tří etap 
byla jistě motivace spíše pro fyzicky zdatné studenty, kteří se nezalekli dálky, převýše-
ní terénu, možného deště 
či zimy, nepohodlného 
nocování ve stanu a dal-
ších překvapení, která 
taková cesta může při-
nést. Nakonec se na pouť 
vydalo 19 cyklistů a jed-
no doprovodné vozidlo 
s technickým zázemím, 
potravinami, stany a spa-
cáky. S šestnácti studenty 
se vypravili i tři členové 
pedagogického doprovo-
du, včetně ředitele školy 
Mgr. Jaroslava Fidrmuce, 
který se za svých studentských let silniční cyklistice věnoval závodně.
Celou pouť zaštítilo a organizačně připravilo Cyrilometodějské gymnázium a MŠ 
v Prostějově spolu se Salesiánským hnutím mládeže (SHM), které v Prostějově působí.  
K tomuto účelu byly zhotoveny speciální cyklistické dresy s logem školy i SHM, které 
budou samozřejmě využity i v budoucnu pro podobné reprezentační události. 
Byl to moc hezký pohled, když 25. září odpoledne vyjížděl ze vrat farní zahrady při 
chrámu Povýšení sv. Kříže peloton ve fialovožlutých dresech k cíli první etapy pouti  
– klášteru bratří františkánů v Moravské Třebové, vzdálené 62 km. Nádherné počasí 
těch dnů máme ještě všichni v paměti, a tak i pro naše poutníky byla cesta, byť „z kop-
ce do kopce“, krásným zážitkem. V Moravské Třebové se všem dostalo vlídného přijetí 
a byl čas i na poděkování Pánu za cestu a ochranu. Druhá etapa vedoucí do Hradce Krá-
lové v délce 103 km byla rozložena do celého dne, nocleh byl zabezpečen na Biskupském 
gymnáziu a všichni byli vděčni za možnost se opláchnout, občerstvit a odpočinout no-
hám, které začínaly cítit ujeté kilometry. Bohu díky, i tento den byli poutníci uchráněni 
od nehod nebo zranění a večerní mše svatá byla posilou i pro duši. V neděli vedla převáž-
ná část trasy rovinatým Polabím, takže zbývajících 107 km uběhlo nad očekávání dobře 
a v nádherném teplém počasí to jelo skoro samo. Již kolem 15. hodiny vjel studentský 
poutní peloton do stanového městečka ve Staré Boleslavi, které bylo připraveno pro 
nocleh poutníků na setkání s Benediktem XVI. Tato noc, na rozdíl od předešlých chlad-
ná, vlhká a hodně nepohodlná, prověřila touhu, odhodlání a ochotu pomáhat slabším.  
  Mgr. Jitka Hubáčková

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově

družba sekulárních františkánů přerov a dominikánů olomouc
V předvečer svátku patrona františkánského řádu sv. Františka z Assisi se ve farním 
kostele sv. Vavřince v Přerově uskutečnila poprvé v historii společná bohoslužba pře-
rovských sekulárních františká-
nů a olomouckých dominikánů. 
Celkem bylo přítomno přes třicet 
terciářů. Po bohoslužbě se repre-
zentanti obou sesterských komu-
nit přemístili do křesťanského 
centra SONUS, kde proběhl blok 
vzájemného sdílení a seznámení 
se s jednotlivými řádovými roz-
dílnostmi za doprovodu videozá-
znamů, spojených s verbálními 
informacemi z obou řeholí. 

František Cigánek
Přerov Snímek František Cigánek
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Vzpomínka na p. jana tomise
Před devadesáti lety se narodil vzácný 
kralický kněz a místopisec P. Jan Tomis. 
Narodil se 1. 11. 1919 ve Václavovicích 
u Frýdku. Na kněze byl vysvěcen 2. 7. 
1944 v Olomouci. Od 16. 8. 1951 se stal 
administrátorem v Kralicích na Hané. 
Zde působil až do odchodu do invalidního 
důchodu 18. 9. 1972. Po prodělaném in-
farktu odešel z Kralic k řeholním sestrám 
do Moravské Třebové. Vykonával zde také 
částečnou duchovní správu.
Tento hodný, laskavý a citlivý kněz proslul 
jako znalec regionu a příkladný duchovní 
správce farnosti. Za své dvacetileté půso-
bení v kralické farnosti vykonal velký kus 
práce. Podílel se na úpravách a malování 
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Kralicích, na opravě Ležatkova kříže 
u kostela, sochy sv. Antonína Paduánské-
ho před kralickou školou, jež byla výrazně 
poškozena koncem druhé světové války, 
boží muky naproti kralického hřbitova. 
Má velké zásluhy na pořízení nových  

zvonů do kralického kostela. Zvony Ma-
ria, Václav, Cyril a Metoděj byly zhoto-
veny Josefem Tkadlecem v Halenkově.  
Slavnostně byly posvěceny právě před 40 
lety – 12. 10. 1969 – proděkanem Cyrilo-
metodějské bohoslovecké fakulty v Olo-
mouci ThDr. Bohumilem Zlámalem. 
Inicioval také rozsáhlé opravy filiálního 
kostela v Hrubčicích.
Už od počátku svého příchodu do Kralic 
se zabýval myšlenkou na sepsání farních 
dějin. Výsledkem jeho dlouholetého his-
torického bádání se stala rozsáhlá ruko-
pisná práce (262 stran) Dějiny Kralic na 
Hané a kralické farnosti. P. Jan Tomis kri-
ticky vnímal svoje časové možnosti (neu-
možnily mu podrobné archivní studium) 
i svoje historické schopnosti. Využíval 
však poznatků a rad významných regio-
nálních místopisců a kněží. Patřili mezi 
ně prostějovský hřbitovní a nemocniční 
kněz a znalec památek P. František Starý, 
místopisec P. Ferdinand Funk ze Šubířo-
va, kronikář Oldřich Lužný z Čechůvek 

a místopisec František Vláčil z Bedihoště. 
Přál bych si, aby Dějiny Kralic na Hané 
a kralické farnosti sloužily dlouhý čas všem 
budoucím kralickým duchovním správcům 
a umožňovaly jim snadné poznání minulos-
ti i přítomnosti kralické farnosti. Nakonec 
mé srdečné díky milému Pánu Bohu, který 
mně dopřál prodloužením života dokonče-
ní kralických farních dějin a všem milým 
živým i zemřelým spolupracovníkům, na-
psal v předmluvě a doslovu P. Jan Tomis.  
Dějiny, které dokončil rok před svou smr-
tí, slouží dodnes všem zájemcům o historii 
regionu. Cenné zdroje informací poskytly 
i autorům monografie Kralic na Hané vy-
dané obecním úřadem v roce 2002. 
P. Jan Tomis zemřel 1. 9. 1981 na leuké-
mii ve fakultní nemocnici v Hradci Králo-
vé. Byl pohřben v rodných Václavovicích. 
Jeho jméno je uvedeno i na kněžském hro-
bě na kralickém hřbitově.

PhDr. Hana Bartková
Prostějov

kněŽský seminář
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aktuality ze semináře
První měsíc v kněžském semináři byl letos mimořádně nabitý událostmi. 
Úvodní týden (14. až 19. září), jak bývá zvykem, strávili studenti druhého 
až pátého ročníku na duchovních cvičeních na Velehradě. Promluvy, kterých 
se ujal P. Josef Beneš, se týkaly především tří božských ctností – víry, nadě-
je a lásky, a pokory ve vztahu ke spiritualitě kněžství. V pondělí 21. září také 
mší svatou u Panny Marie Sněžné začal nový semestr na teologické fakultě.  
Post vicerektora v semináři má od letošního roku novou tvář: ujal se ho na žá-
dost arcibiskupa Jana Graubnera P. Jiří Kupka. Všechny tyto změny ale jakoby 
byly zastíněny napjatým očekáváním návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. 

v České republice. 
Velká část seminaris-
tů měla neobyčejnou 
příležitost pohybovat se v jeho těsné blízkosti. Brněnským bohoslovcům se 
dostalo výsady (vůbec poprvé od založení diecéze v roce 1777) ministrovat na 
papežské mši. Biskup Vojtěch Cikrle také každého z nich Svatému otci krátce  
představil. Z tohoto vzácného setkání si odnesli na památku malý dárek: rů-
ženec s papežským znakem. Ostatní seminaristé se podíleli na asistenci kně-
žím podávajícím svaté 
přijímání a mnoha 
dalších službách ne-
zbytných pro zdár-
ný průběh liturgie.  
Myslím, že za všechny 
bohoslovce mohu říci, 
že návštěva Svatého 

otce nám všem přinesla povzbuzení na naší cestě ke kněžství.
Ve středu 30. září se více než 20 bohoslovců zúčastnilo tradičního „Běhu za 
nová kněžská povolání“. Výchozím bodem byl vchod semináře a cílem Svatý 
Kopeček u Olomouce. Všichni borci doběhli. Teď zbývá čekat na plody jejich 
úsilí.
Aktuálně je v kněžském semináři v pěti ročnících celkem 51 bohoslovců 
a v Teologickém konviktu 29 studentů.                                   Karel D. Skočovský
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Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskupstVí

1. 11. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých • 

arcibiskup Jan a biskup Josef
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní neš-

pory (sestry) • arcibiskup Jan
2. 11. pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Vzpomínka věrných  

zemřelých • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 11. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– kněžský den – mše svatá a přednáška • arcibiskup 
Jan a biskup Josef

7. 11. sobota
 10.00 hod. • Prostějov – Svatý Petr a Pavel – jáhenské 

svěcení • biskup Josef 
 10.30 hod. • Dub nad Moravou – pouť myslivců  

• arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Králíky – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Šumperk) • arcibiskup Jan
8. 11. neděle
 10.00 hod. • Dřevohostice – pastorační návštěva a mše 

svatá • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Jesenec – děkovná bohoslužba po opravě 

kostela • biskup Josef
8. 11. neděle až 10. 11. úterý
 Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan  

a biskup Josef
12. 11. čtvrtek
 9.30 hod. • Zlín – mše svatá za zemřelé kněze děkanátů 

Zlín a Vizovice a kněžská konference • arcibiskup Jan
14. 11. sobota
 10.00 hod. • Sady u Uherského Hradiště – biřmování  

• biskup Josef
 10.30 hod. • Kašava – mše svatá a žehnání opravené  

orlovny • arcibiskup Jan
 14.00 hod. • Sady – Jarošov – biřmování • biskup Josef
 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan

15. 11. neděle
 10.00 hod. • Hranice – biřmování • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Mírov – mše svatá pro Konfederaci politic-

kých vězňů • biskup Josef
 10.30 hod. • Hutisko – svatohubertská pouť • generální 

vikář Mons. Josef Nuzík
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní  

nešpory (kněžský seminář) • arcibiskup Jan
21. 11. sobota
 9.00 hod. • Brno – mše svatá a žehnání praporu ústředí 

Orla • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Zábřeh na Moravě – pouť za obnovu rodin 

a kněžská povolání (Zábřeh na Moravě) • biskup Josef
22. 11. neděle
 10.00 hod. • Napajedla – žehnání nových varhan  

• biskup Josef
 11.00 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – žehnání  

nových zvonů • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Topolany – žehnání varhan po generální 

opravě • biskup Josef
23. 11. pondělí
 16.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – mše svatá s udělováním kandidatury kněžství  
• arcibiskup Jan

24. 11. úterý
 9.30 hod. • Praha – Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan
26. 11. čtvrtek
 13.00 hod. • Bohuslavice u Konice – mše svatá a žehná-

ní domu pokojného stáří • arcibiskup Jan
27. 11. pátek až 29. 11. neděle
 Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice  

svatohostýnské • arcibiskup Jan
29. 11. neděle
 16.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – adventní  

setkání s členy Matice svatokopecké • biskup Josef


