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kardinál tomáš Špidlík devadesátníkem
Devadesáté narozeniny oslaví 17. prosince význačný český teolog Tomáš Špidlík, 
český kardinál žijící v Římě. 

Základní školu a gymnázium absolvoval 
v rodných Boskovicích. V roce 1938 za-
čal studovat latinu a českou literaturu. Po 
uzavření českých vysokých škol nacisty 
vstoupil v roce 1939 do jezuitského řádu 
a studoval na řádovém učilišti v Benešově 
a na Velehradě. V roce 1946 odjel na teolo-
gická studia do Maastrichtu v Holandsku, 
kde byl také vysvěcen na kněze (1949). 
Následovala další studia v Florencii a v le-
tech 1951 až 1953 na Papežském orientál-
ním institutu v Římě. V roce 1954 obhájil 
svou doktorskou práci o Josefu Voloko-
lamském. V letech 1951 až 1989 byl spi-
rituálem české papežské koleje Nepomu-
cenum v Římě. Od roku 1951 pravidelně 
spolupracuje s Vatikánským rozhlasem. 
Od roku 1954 přednáší východní a patris-
tickou teologii na Papežském orientálním 

institutu a na Gregoriánské univerzitě 
v Římě. V roce 1961 byl jmenován pro-
fesorem. V roce 1984 se stal poradcem 
Kongregace pro svatořečení a následně 
i poradcem Kongregace pro východní 
církve. Podnikl četné cesty po světě a hos-
toval na mnoha evropských i světových 
univerzitách, mimo jiné v St. Paul ve Spo-
jených státech, v Indii a v Zairu. V březnu 
1995 vedl duchovní cvičení papeže Jana 
Pavla II. a římské kurie. 
Kardinál Tomáš Špidlík se ve svých stu-
diích zaměřil na soustavné studium spi-
rituality východního křesťanství, zejména 
slovanského, a objevoval jeho hodnoty 
pro křesťanský Západ. Je považován za 
největšího žijícího křesťanského orienta-
listu. Ve své rozsáhlé publikační a peda-
gogické činnosti spojuje hlubokou erudici 

muž, který předběhl dobu, ve které žil – před 200 lety se narodil daniel sloboda
Když jsem nedávno četl záznamy farní kroniky ve Fryštáku u Zlína, zaujal mne zde zápis místního faráře, který píše o tzv. 
panských poutích. Byly to každoroční poutě místní inteligence, později místních rodáků a posléze i ostatních obyvatel fryštác-
ké farnosti na Svatý Hostýn. Tradice těchto poutí vznikla v roce 1867. V tomto roce se uskutečnila první „panská“ pouť jako 
poděkování Panně Marii Hostýnské za ochranu před epidemií cholery, která v té době řádila v celém okolí. 
Snad si mnohý čtenář těchto řádků řekne, že takových poutí v historii již bylo a ještě bude, takže proč na ně zvlášť vzpomínat.

s mimořádnou popularizační schopností. 
Jeho zásluhy pro Církev ocenil papež Jan 
Pavel II. v roce 2003 jmenováním kardi-
nálem. V roce 1998 obdržel nejvyšší české 
vyznamenání Řád TGM za vynikající zá-
sluhy o demokracii a lidská práva.

Pavel Skála

Fryštácké panské poutě však byly trochu 
jiné. Cituji z kroniky: Panské poutě měly 
svůj zaběhnutý program. Začínal v den 
pouti o půl páté ráno, kdy kapela zahrála 
na náměstí budíček. Účastníci vyrazili na 

cestu. Doprovázel je vůz nebo vozy s pro-
viantem a také dechová kapela. Po cestě 
bylo několik přestávek k odpočinku, z nichž 
stojí za zmínku především dvě. První byla 
na Rusavě u fary evangelického faráře, 
spisovatele a botanika Daniela Slobody, 

kde kapela zahrála dostaveníčko, a druhá 
pak pod samotným Hostýnem, kde proběhl 
„křest“ těch, kteří se pouti účastnili poprvé 
(symbolický výprask prutem na bubnu)...
Čteme-li tato slova o katolické pouti na 
mariánské poutní místo se zastávkou 
u evangelické fary, zdá se nám to téměř 
neskutečné, protože čteme o době sto 
roků před Druhým vatikánským konci-
lem. 
Daniel Sloboda byl národní buditel, který 
za svého 51letého působení na Rusavě 
přispěl k jejímu duchovnímu i vzdělanost-
nímu rozvoji.
Narodil se 20. prosince 1809 v západoslo-
venském městečku Skalici v rodině ševce. 
Bez ohledu na chudobu ctili rodiče vzdě-
lanost, a proto umožnili nadanému chlap-
ci studium na gymnáziu v Modré. V září 
1828 vstoupil do prešpurského evangelic-
kého lycea, kde studoval čtyři roky. Řadu 
cenných pedagogických i kazatelských 
zkušeností získal za pobytu v Myjavě 
(1833 – 1837). Zde měl také svoje první 
kázání 19. května 1833 a 28. srpna téhož 
roku ho superintendent Pavol Bilica vy-
světil za kaplana do církve myjavské v nit-
ranské stolici k faráři Samueli Kolénymu.
Vedle zájmů teologického, literárního, ja-
zykovědného a historického Slobodu od 
dětství lákala botanika, jež se mu stala ce-
loživotní láskou. Jeho obsáhlé dílo Rost-
linníctví – první klíč na určování rostlin 
– budí dodnes obdiv. Kromě botaniky se 

věnoval také entomologii a meteorologii.
Při svém studiu horské květeny Malých 
Karpat a později i Hostýnských a Vizo-
vických vrchů si všímal vedle osobité 
krásy krajiny také způsobu života taměj-
ších obyvatel. Dva dny před Vánocemi  
– 23. prosince 1836 – poprvé stanul na 
památné hoře Hostýn. Nedaleká evan-
gelická fara na Rusavě byla v té době 
bez pastora. Sloboda se rozhodl, že toto 
místo obsadí on. Opouští proto Myjavu  
a 14. dubna 1837 nastupuje na Rusavu 
jako sedmý slovenský farář. Byla to štace 
málo přitažlivá, spojená s bídou a bezna-
dějí. Přesto mu tento kraj po Hostýnem 
přirostl k srdci natolik, že zde prožil větši-
nu svého života. On rozuměl lidem a lidé 
rozuměli jemu. Rusavská fara byla ote-
vřena pro všechny lidi dobré vůle. Střída-
li se zde bohatí i chudí, vzdělaní i prostí, 
evangelíci i katolíci... V době náboženské 
nesnášenlivosti Sloboda udržoval přá-
telské styky nejen s katolickým farářem 
na Rusavě, ale i několika jinými kněžími 
v okolí. Pěstoval tak vzájemnou toleranci 
mezi rusavskou evangelickou většinou 
a menšinou katolickou. K častým hos-
tům rusavské evangelické fary patřil také 
František Sušil, profesor teologie na br-
něnském alumnátu, pro něhož Sloboda 
sbíral na Rusavě a v okolí lidové písně.
Daniel Sloboda zemřel 10. listopadu 
1888. Pohřben je na horském hřbitově na 
Rusavě.  Josef Pala 
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list z kalendáře

úmysly apoŠtolátu modlitby
prosinec 2009

Úmysl všeobecný 
Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se 
nestaly oběťmi vykořisťování v různých formách.
Úmysl misijní 
Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo 
jako Světlo, které osvěcuje každého člověka, a aby 
národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli světa.
Úmysl národní
Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu 
v armádě ke všem, kteří mají odpovědnost za mír. 

leden 2010
Úmysl všeobecný 
Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu 
a k lepší přípravě na svou službu společnosti.
Úmysl misijní 
Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účin-
nějšího hlásání evangelia.
Úmysl národní
Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli 
pozorně naslouchat a nacházet správná slova i postoje pro své svědectví Kristu. 

pRosinec 2009 a leden 2010
2. 12. 1809 zemřel František Faustin Procházka, český filolog a literární historik, 

autor dějin české literatury a  spolu s V. F. Durychem vydavatel české Bible  
(200 let)

3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest 

těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
6. 12. 1969 zemřel v Radvanově ve věku 76 let Mons. ThDr. Stanislav Zela, světící 

biskup olomoucký (40 let) 
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 

Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
11. 12. 1949 přijali v Olomouci kněžské svěcení P. Jaroslav Cigoš, žijící na odpočinku 

na Velehradě, P. PhDr.  Vojtěch Cikryt, žijící na odpočinku v Prostějově, P. Jan 
Krist, emeritní kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci žijící na odpočinku 
v Trnavě u Zlína, a P. Antonín Pospíšil, žijící na odpočinku v Dlouhomilově 
(diamantová kněžská výročí)

12. 12. 1921 se narodil v Litovli P. Květoslav Kulavík, emeritní farář v Náklu  
(88. narozeniny)

13. 12. 1949 zemřel v Olomouci ve věku 74 let P. František Světlík, sídelní kanovník 
olomoucký, katolický politik, šéfredaktor Našince (60 let)

17. 12. 1919 se narodil v Boskovicích Tomáš Špidlík, český kardinál žijící v Římě  
(90. narozeniny)

20. 12. 1809 se narodil Daniel Sloboda, slovenský spisovatel, evangelický farář, sběra-
tel lidové slovesnosti (200 let)

30. 12. 1969 zemřel v Buchlovicích ve věku 83 let P. Arnošt Hrabal, známý kněz – gra-
fik a ilustrátor (40 let)

2. 1. 1917 se narodil v Boršicích u Blatnice P. Josef Cukr, jezuitský kněz, žijící jako 
důchodce na Velehradě ( )

5. 1. 1860 zemřel sv. Jan Nepomuk Neumann, čtvrtý filadelfský biskup v letech 1852 
až 1860), český rodák (150 let)

13. 1. 1940 se narodil arcibiskup Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius v České 
republice (70. narozeniny)

18. 1. 1910 se narodil Klement Bochořák, český katolický básník (100 let)
24. 1. 1917 se narodil ve Štramberku P. Alois Dominik Marek, dominikánský kněz 

žijící v Olomouci (93. narozeniny)                      (jpa)
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státní vyznamenání  
pro mons. Josefa Veselého

Jedním z těch, kdo byli 28. 10. 2009 
prezidentem republiky vyznamenáni 
při výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska, byl také Mons. Josef Veselý 
z Opavy. Prezident republiky mu pro-
půjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 
III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie a lidská práva.

Masarykův řád 
3. třídy obdržel 
kněz a básník 
pronásledovaný 
komunistickým 
režimem, který se 
však nemohl pře-
dávání zúčastnit.
V Karmelitán-
ském nakladatel-

ství vyšla Mons. Veselému kniha básní 
Ve znamení slunce. Je možné přečíst si 
také jeho knižní rozhovory s Vojtěchem 
Vlčkem v knize Kříž jsem hlásal, kříž jsem 
snášel a rozhovory s Milošem Doležalem 
v díle Prosil jsem a přiletěla moucha.

(čbk)

nový tiskový mluvčí acho
K 1. listopadu 2009 převzal funkci tisko-
vého mluvčího Arcidiecézní charity Olo-
mouc Marek 
N a v r á t i l 
(1971), který 
nastoupil na 
místo dlou-
holeté tis-
kové mluvčí 
ACHO Ivany 
Jeništové. 

(jpa)

nový katalog
Koncem října byl vydán nový Katalog 
arcidiecéze olomoucké, který zazname-
nává údaje k 10. 10. 2009. 
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří 
celkem 419 farností, z nichž je 223 neob-
sazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem 
370 kněží, z nichž je 100 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 34 tr-
valých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři se při-
pravují na kněžství 18 bohoslovců z naší 
arcidiecéze a jeden bohoslovec studují 
v cizině. V přípravném ročníku Teologic-
kého konviktu v Olomouci studují čtyři 
studenti z olomoucké arcidiecéze. (jpa)

popelka nazaretská
Ve dnech 17. listopadu v Olomouci – v kostele Neposkvrněného Početí Panny Ma-
rie, 18. listopadu v Kroměříži – v kostele Panny Marie a 19. listopadu ve Zlíně - 
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, krásnou náhodou v kostelech zasvěce-
ných Panně Marii, předvedli studenti církevní Střední pedagogické školy a Střední 
zdravotnické školy svaté Anežky České z Oder představení Popelka nazaretská na 
motivy básnické sbírky Václava Renče. 
V setmělých kostelech mohli diváci prožít Renčovu báseň o Panně Marii a také část jeho 
životního příběhu z doby jeho věznění v leopoldovské věznici. Komorní představení 
sedmi herců doprovázel mohutný sbor téměř 70 zpěváků a společně se jim znovu a zno-
vu podařilo vytvořit strhující představení.
Právě pro zvláštní dramaturgické zpracování básně, ve kterém se propojuje příběh  
Krista a vězněného básníka, byli studenti vyzváni, aby k výročí listopadové sametové 
revoluce ještě znovu obnovili 
a uvedli své představení a připo-
mněli utrpení básníka i mnoha 
dalších nespravedlivě vězněných 
a zdroj jejich síly, Pannu Marii. 
Za krásná pozvání a vřelá přijetí 
i za účast mnoha diváků chceme 
poděkovat. Vždy je to tak, že čím 
více se člověk snaží dát, tím více 
také dostává a i tentokrát jsme to 
byli my, kdo jsme byli v mnohém 
obdarováni – děkujeme za po-
vzbudivá setkání, za pochvalná 
slova plná nadšení i slz, děkuje-
me za otevřenou náruč, se kterou jsme byli přivítáni nejen v kostelech, ale i na farách, 
za úžasné, nadšené kněze a dobré a pilné ruce, které připravily pohoštění pro tak velkou 
„návštěvu“, a děkujeme také za velmi milé a krásné osobní setkání s otcem arcibisku-
pem Mons. Janem Graubnerem, který s námi také přišel prožít tento velký příběh. 
Představení natáčela televize Noe a DVD záznam lze koupit nebo objednat v pro-
dejně Noe nebo v naší škole. Informace o představení a fotografie lze také nalézt na:  
www.cssodry.cz, v sekci Popelka nazaretská. Pavla Hostašová

Výbor matice svatohostýnské u otce arcibiskupa
Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner přijal 3. listopadu v Olomouci zástupce  
výboru Matice svatohostýnské (MSH) v čele s předsedou Mgr. Alešem Dufkem.  
Schůzky se zúčastnila také vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů.
Zástupci výboru MSH informovali otce arcibiskupa o aktuální situaci na Svatém Hostý-
ně, byly diskutovány zejména následující otázky:
– příprava meditační „Stezky světla“ – předpoklad jejího otevření při zahájení poutní 

sezony v květnu 2010, zajištěny podstavce z 12 různých lomů, obrazy jednotlivých 
zastavení, dřevo na konstrukci zastavení, připravuje se brožura, včetně nových písní

– provedeno zhodno-
cení jednotlivých 
profesních poutí 
v roce 2009

– záměry duchovní 
správy na Svatém 
H o s t ý n ě  –  n o v ý 
v e n k o v n í  o l t á ř , 
topení v bazilice, 
možnost obnovení 
pamětních tabulek 
p ř i p o m í n a j í c í c h 
vyslyšení proseb 
na Svatém Hostýně 
(kaple Panny Marie 
LaSalettské v ambitu), zápisy do kroniky

– úprava stanov MSH, doplnění vnitřními řády a směrnicemi
– úpravy okolí prodejních stánků na Svatém Hostýně
Schůzka probíhala v přátelské atmosféře, otec arcibiskup vyjádřil poděkování všem, 
kdo se o Svatý Hostýn starají, a na závěr udělil přítomným své požehnání do další  
práce.  Václav Lednický

Snímek Ivo Buráň
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Jubilejní X. bioetická konference v olomouci
V aule VOŠ Caritas v Olomouci se 24. října uskutečnila již desátá bioetická kon-
ference, a to na téma nad jiné závažné: Těžce nemocné a postižené dítě. Pod záštitou 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ji pořádala MSKA Olomouc za podpory Ar-
cidiecézní charity, Etické komise fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP Olo-
mouc. Konference je také akreditována u České asociace sester, takže bylo možné 
s potěšením vidět hojnou účast středního zdravotnického personálu.
U příležitosti konference byl vydán sborník, kde zakladatelka tradice konferencí a první 
předsedkyně MSKA Olomouc prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc., rekapituluje uply-
nulých deset ročníků. 
„Na bioetických konferencích v Olomouci dosud odeznělo 76 přednášek, v nichž se eru-
dovaní domácí i zahraniční referenti vyjádřili k mnoha různým tématům bioetiky z po-
hledu lékařské teo-
rie, klinické praxe, 
ošetřovatelské péče, 
práva i teologie,“ 
uvádí prof. Hauf-
tová. Připomeňme 
témata uplynulých 
ročníků jako euta-
názie, pastorační 
péče o nemocné, 
kmenové buňky či 
zdravotní a sociální 
pomoc v misijních 
zemích.
Také letošní konfe-
rence nabídla sedm 
cenných příspěvků 
z lékařské a sociální 
praxe, jejichž spo-
lečným jmenovatelem byla problematika těžce nemocných a postižených dětí.
Přednosta děstské kliniky FN a proděkan LF UP prof. Vladimír Mihál se zaměřil na si-
tuaci prožívání nemoci u dětí v nemocničních zařízeních. V současnosti se odborníci 
snaží o individuální přístup k dětským pacientům, zvláště žádoucí je přítomnost klinic-
kého psychologa či sociálního pracovníka v nemocnicích a samozřejmě zabezpečení 
společného pobytu dětí s jejich rodiči. To se ještě posiluje v případě novorozenců, jak 
potvrdil ve své přednášce primář novorozeneckého oddělení FN MUDr. Lumír Kantor. 
Vývoj perinatální úmrtnosti se v posledních letech udržuje na poměrně nízkých hodno-
tách, přesto se mu v rámci medicíny věnuje velká pozornost. Jako klíčová se jeví oblast 
vytváření a zlepšování vztahů, jak v rodinách, tak i v nemocnicích a jiných sociálních 
a zdravotních zařízeních. 
Sociální problematice dětí s handicapem se pak věnovali ředitel VOŠ Caritas Mgr. Mar-
tin Bednář a předsedkyně občanského sdružení SPOLU Ing. Zdeňka Pospíšilová. Před-
nášející se také v diskusi zmínili o nedostatečné legislativě, především zákonu o sociál-
ních službách, o problematice osobní asistence, podpoře a integraci osob se zdravotním 
a mentálním postižením a o aktivizačních a rozvojových programech. Konkrétní příkla-
dy z praxe pak zazněly v příspěvku doc. Jana Michalíka z Pedagogické fakulty UP.
Velmi vhodným zakončením konference pak byl příspěvek o pastorační pomoci men-
tálně postiženým, který přednesl P. Mgr. Jindřich Kotvrda. Spolu s Markem Rychtrem 
představil hnutí Víra a Světlo, které založil v roce 1971 Jean Vanier. Zdůraznil, že při 
práci s postiženými můžeme my všichni mnoho získat: uvědomit si důležitost vytvoření 
času pro člověka, odložit intelektuální masku a odlehčit pocit vlastní důležitosti.

Petr Cekota
změna ve vedení matice svatohostýnské

Na zasedání výboru Matice svatohostýnské (MSH), které se kona-
lo 20. listopadu 2009 na Svatém Hostýně, oznámil předseda MSH 
Mgr. Aleš Dufek, že se vzdává své funkce z důvodu velkého pracov-
ního zatížení. Na jeho místo byl zvolen dosavadní místopředseda 
Mgr. Lubomír Vývoda (1959) z Trnavy (na snímku), místopředse-
dou MSH se stal Ing. Zbyněk Domanský ze Zlína-Jaroslavic. 

(jpa)

aktuality
nové varhany v napajedlech 

Nové varhany za sedm milionů korun po-
žehnal 22. listopadu ve farním kostele sv. 
Bartoloměje v Napajedlech olomoucký 
pomocný biskup Josef Hrdlička.
Stavba napajedelských varhan začala 
v červenci 2006 a farnost si je převzala le-
tos v září.  (ps)

ubytování na svatém hostýně 
je možno objednat přes internet

Od 1. listopadu 2009 užíváme v poutních 
domech na Svatém Hostýně moderní re-
zervační a recepční systém Hotel Time. 
Jeho hromadný nákup pro ubytovací za-
řízení na území Zlínského kraje uskuteč-
nila Centrála cestovního ruchu Východní 
Morava (CCR VM). Matice svatohostýn-
ská má možnost používat tento program 
po dobu dvou let zdarma a dokonale si tak 
odzkoušet jeho funkčnost.
Používaná verze má moduly, které umož-
ňují zaměstnancům hospodářské správy 
Matice svatohostýnské efektivněji praco-
vat s rezervacemi. Je k dispozici aktuální 
přehled o obsazenosti pokojů, jednoznač-
ný výpočet ceny za ubytování pro skupinu 
i jednotlivce, tiskne se účet nebo faktura za 
ubytování, je výstup do účetnictví a gene-
rují se potřebné sestavy, výkazy a statisti-
ky. Systém je provozován přes internetový 
prohlížeč a nevyžaduje od uživatele (uby-
tovacího zařízení i poptávajícího klienta) 
žádné specializované vybavení, postačí 
vhodný počítač připojený k internetové 
síti. Celé řešení je zabezpečeno podobně 
jako je tomu u správy účtů v bankách. To 
znamená, že veškeré informace jsou spo-
lehlivě umístěny na vzdáleném serveru.
Zájemce o ubytování má do systému pří-
stup ze stránek Matice svatohostýnské:
http://www.hostyn.cz/ nebo ze stránek 
CCR VM – http://www.vychodni-morava.cz/ 
a přes kliknutí na Rezervovat on-line mu 
to umožní pohodlnou rezervaci noclehu 
ve zvoleném termínu. V dalším kroku 
jsou nabídnuty volné pokoje v poutních 
domech, je spočítána cena a vzápětí je 
odeslán potvrzovací e-mail.
Zavedením systému se samozřejmě ne-
mění dosavadní možnosti rezervace 
ubytování (osobně na recepci poutních 
domů, písemně ať už e-mailem nebo kla-
sickým dopisem a telefonicky). 
Otevírá se jen další způsob, kterým si 
mnoho našich potenciálních klientů může 
objednat noclehy, ať už jako poutníci nebo 
i jako turisté. Matice svatohostýnská si od 
zavedení systému slibuje zvýšené využití 
ubytovacích kapacit a napojení na cestov-
ní agentury. Ivo Buráň

Snímek Petr Cekota
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Výtvarné umění coby inspirace pro lektorskou službu 
„Olej do svých kahanů“ si určitě doplnili všichni, kteří přijeli poslední říjnovou so-
botu na 7. setkání lektorů do Olomouce. Každý program připravený pro lektory 
přijíždějící z různých farností a děkanátů olomoucké arcidiecéze (letos se jej zú-
častnilo 27 lektorů z 12 farností, 7 děkanátů a 1 kněz) má za úkol povzbudit, posílit, 
inspirovat, vzdělávat, ale i informovat a poradit. Minulé ročníky mimo jiné nabídly 
zkušenosti českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, divadelního herce 
povolaného ke kněžské službě, divadelní představení Ester, jevištní vyprávění bib-
lického textu v provedení Rapsodického divadla nebo Cesty sv. Pavla v kompozici 
slova, obrazu a hudby. 
Letošní setkání bylo ve znamení výtvarného umění. K vnímavějšímu a citlivějšímu vyko-
návání lektorské služby určitě přispělo zastavení se u několika výtvarných děl z období 
gotiky a baroka pod 
odborným vedením 
v prostorách Arci-
diecézního muzea 
Olomouc. Bezpečná 
ruka PhDr. Simony 
Jemelkové poskytla 
lektorům svobodu 
v jejich nahlížení 
na umělecké dílo, 
ale zároveň formou 
dialogu dokázala 
předat odborné in-
formace potřebné 
k lepšímu porozu-
mění daného díla. Nahlédnutí do výtvarného světa symbolů bylo ohromujícím zážitkem 
pro všechny. Devadesát minut věnovaných dvěma gotickým pietám, jedné madoně, 
freskám Křížové chodby paláce biskupa Zdíka, pozdně gotickému obrazu Madona se 
zvířaty a barokní soše Bičování Krista s odborným výkladem pomohlo otevřít oči k po-
hlížení i na texty Písma. O silné zážitky z Arcidiecézního muzea, mnozí tam byli poprvé, 
se lektoři podělili u společného stolu v sále kurie. Po modlitbě Anděl Páně a jednoho 
desátku růžence probíhala tvůrčí debata mezi přítomnými lektory. Bohaté občerstvení, 
přichystané společnými silami, posílilo a vytvořilo neformální atmosféru pro výměnu 
zážitků, pokládání dotazů a hledání odpovědí a také řešení problémů. Sluncem prozáře-
né setkání bylo ukončeno mší svatou v kapli sv. Anny, kterou celebroval P. Jiří Polášek.
Osmé setkání lektorů v Olomouci se uskuteční v druhé půli října 2010 v sobotu. Připra-
vený program povede lektory opět k hlubšímu vztahu k Písmu, tentokrát prostřednic-
tvím hudby.  Martina Pavlíková

zemřel p. Jozef chovanec
Ve věku 69 let zemřel 11. listopadu 2009 v ne-
mocnici v Kroměříži P. Mgr. Jozef Chovanec, 
farář v Miloticích u Kyjova. 
Zesnulý kněz pocházel ze slovenského Kežmaro-
ku, kde se narodil 19. 1. 1940. Kněžské svěcení 
přijal v Olomouci 23. 6. 1973 v Olomouci. Půso-
bil jako kaplan v Ludgeřovicích (1973 – 1974), 
v Olomouci u sv. Michala (1974), potom jako 
farář v Městečku Trnávka (1974 – 1990) a ná-
sledně v Šumicích (1990 – 1995). Od 1. 7. 1995 
byl farářem v Miloticích u Kyjova, kde působil až 
do své smrti. V kyjovském děkanátě vykonával  
od 1. 7. 2001 funkci místoděkana.
Poslední rozloučení s P. Jozefem Chovancem 
se konalo 17. listopadu 2009 ve farním kostele 
Všech svatých v Miloticích u Kyjova. Pohřben byl do kněžské hrobky na místním hřbi-
tově. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Josef Pala

aktuality
tomáš halík představil svoji 
novou knihu

Novou knihu s názvem Stromu zbývá na-
děje podepisoval 18. listopadu v aule Fi-
lozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci kněz a filozof Tomáš Halík. 
Již půl hodiny před začátkem přednáš-
ky byla aula zaplněná publikem všech 
generací. 
„Je to kniha o naději, kterou rozlišuji od 
optimismu. Optimismus je naivní před-
stava, že všechny věci samy přijdou k lep-
šímu. Naděje je snaha vytrvat tam, kde 
věci k lepšímu nejdou,“ zdůraznil autor 
knihy, který v přednášce hovořil i o nadě-
jích spojených s výročím listopadových 
událostí. V devatenáct hodin pak celebro-
val studentskou mši v kostele Panny Ma-
rie Sněžné. (ps)

den bible
Ke slavení Dne Bible je doporučená 
předposlední neděle liturgického mezi-
dobí. Lze jej však slavit v kterémkoli ji-
ném vhodném termínu. Ke slavení Dne 
Bible ve farnosti může patřit biblicky 
zaměřená homilie, vývěska s biblickou 
tématikou (popř. plakátem Biblického 
díla), ukázková biblická hodina, před-
náška pozvaného hosta apod.
Úkolem Biblického díla je uvádět do bo-
hatého biblického dědictví. Snažíme se 
vést k osobní četbě Bible. Napomáháme 
porozumět biblickému textu, nakolik naše 
síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že 
hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi 
aktuální.  P. Petr Chalupa,

ředitel Biblického díla

seznam skladeb vhodných  
pro koncerty v kostelech  
pro jednotlivá období 
liturgického roku

Pořadatelé koncertů a různé agentury, 
které koncerty připravují, často neznají 
pravidla daná římskou Instrukcí o pořá-
dání koncertů v kostelích ani kontext pro-
gramu koncertu s liturgickým obdobím. 
Rovněž jim v některých případech nejsou 
známy hudební prameny, nabízející bo-
hatý výběr duchovních skladeb(nejčastěji 
se tak stává v nevhodném anticipování vá-
noc do adventu). Kněží olomoucké arcidi-
ecéze dostali seznam skladeb vhodných 
pro koncerty v kostelech, které zpracoval 
Mgr. Jan Kupka. Má posloužit pořadate-
lům koncertů k výběru repertoáru pro jed-
notlivá období liturgického roku. Seznam 
není vyčerpávající a může být doplňován. 

(aco)

Snímek Martin Blaha
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Vánoční pozdrav olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
každému z vás přeji a vyprošuji pravou vánoční radost, která nespočívá jen ve sváteční 
pohodě a vzájemné štědrosti, ale především v přijetí Krista, který přichází jako Spasitel 
do našeho života, do naší situace, do našich problémů. Kristus není náš pomocníček, 
na kterého hodíme své starosti, není  jen děťátko probouzející pocit něhy a milých vzpo-
mínek, není pracovník  reklamní agentury na vánoční dárky.  Je to mocný Bůh, který 
se nám celý daruje, a promění celý náš život, když ho skutečně přijmeme a dáme mu to 
místo, které mu patří.
Kam spěje život bez jeho vlády, vidíme na našich krizích osobních i společenských 
a hospodářských. On, který se narodil ve chlévě a zemřel na kříži, se krizím nevyhýbá, 
ale prochází jimi jako vítěz. To zakusili slepí, hluší, chromí i hladoví, kteří se na něj s dů-
věrou obrátili. Je-li našim skutečným Bohem, jestli uznáváme jeho moc a odevzdáme 
mu vládu nad svým srdcem, můžeme počítat s jeho zázraky i dnes.  I dnes dokáže uzdra-
vit naše rodiny, naši společnost.
V uplynulém roce se nám dostalo zvláštního povzbuzení, když nás navštívil Svatý otec.  
Jeho první kroky směřovaly k betlémskému Děťátku. Pokorně klekl před Pražským  
Jezulátkem, kde se modlil za děti a jejich rodiny. Kromě jiného tam řekl: 
Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, 
jakou máme v jeho očích cenu. Protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími 
dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy našim bratrem, a jako takovou je 
třeba ji přijímat a vážit si jí. Kéž by si toto uvědomila i naše společnost! Každá lidská 
osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je, protože ve 
tváři každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy či kultury, se zračí Boží obraz. To platí přede-
vším pro děti.
 Dále řekl: Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti. 
Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny 
rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí na 
bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, 
zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené, nebo trýzněné ne-
svorností či nevěrou. Všechny je svěřme Pražskému Jezulátku, protože víme, jak dů-
ležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a budoucnosti 
lidstva.
 Drazí bratři a sestry, přistupujme v těchto dnech k betlémům s myšlenkami Svaté-
ho otce a prosme za rodiny. Papež odevzdal Jezulátku jako svůj dar zlatou korunku.  
Tím ukázal, koho uznává za svého krále, kdo vládne v jeho srdci, u koho hledá pomoc 
a radu, kdo má dobré řešení problémů osobních i společenských.
 Udělejme i my podobný krok ve chvíli svatého přijímání, kdy se v našem srdci narodí 
Kristus skrze přijetí eucharistie, nebo ve chvíli adorace u betléma. Zvolme si Ježíše za 
svého krále a požádejme ho, ať nám vládne, to znamená, že jeho přání bude pro nás 
zákonem. On se pak nedá zahanbit a ukáže se jako náš Spasitel, který uzdravuje a dává 
naději.
 Každému z vás pak přeji plnost vánoční radosti z osobního setkání s Kristem. K tomu ze 
srdce žehná  arcibiskup Jan

tříkrálová sbírka 2010
Všechny farnosti ve spolupráci s místní Charitou vykonají Tříkrálovou sbírku pro po-
třeby Charity. Prosím všechny kněze a ostatní věřící, aby přijali tuto akci jako příležitost 
vydávat svědectví o Kristu všem lidem. Je třeba získat dostatečný počet koledníků a při-
pravit je organizačně i duchovně, aby mohli navštívit všechny domácnosti ve farnosti 
a všude rozdávali vánoční radost z Boha, který stal v Ježíši Kristu nám tak blízkým. Pří-
ručka My tři králové jdeme k vám, která byla vydána pro kněze, katechety a pracovníky 
Charit, je pomůckou pro přípravu koledníků a zodpovědných osob na tříkrálové kole-
dování. 
Zvláště prosím kněze těch farností, kde se sbírka dosud nekonala, aby navázali kontakt 
s Charitou a přičinili se o zapojení i jejich farností.
Rozeslání koledníků na diecézní úrovni budu mít v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovi-
cích v sobotu 2. ledna 2010 v 10 hod., kde jste všichni zváni.

arcibiskup Jan Graubner

cd s papežovým zpěvem  
se začíná prodávat

Do prodeje vstupuje Alma Mater: Music 
From The Vatican, CD s několika písně-
mi nazpívanými papežem Benediktem 
XVI. a se skladbami současné vážné 
hudby. 
Na tiskové konferenci v Římě 1. prosin-
ce 2009 P. Federico Lombardi, ředitel 
Tiskového střediska Svatého stolce, ob-
jasnil vznik nového alba, které se začíná 
prodávat. Povolení použít hlas Svatého 
otce na albu byl 
podle něho dán 
proto, že papež 
Benedikt XVI. 
rád hledá nové 
cesty, jak tomu-
to světu předá-
vat náboženská 
a duchovní sdě-
lení.
„Hudba je efektivním způsobem komu-
nikace s mnoha mladými lidmi, a nejen 
s nimi,“ řekl P. Lombardi a dodal: „Tvůrčí 
snaha o spojení tradiční a moderní hudby 
s moudrým a duchovním textem si jistě 
zaslouží povšimnutí."
Svatý otec na CD Alma Mater: Music 
From The Vatican zpívá loretánské lita-
nie a několik mariánských písní celkem 
v pěti jazycích: latině, italštině, portugal-
štině, francouzštině a němčině. Jedná se 
o vůbec první zvukový záznam papeže 
Benedikta XVI. na CD, všechny zvuko-
vé nahrávky poskytl Vatikánský rozhlas.  
Album o celkové délce 49 minut doplňuje 
osm skladeb současné vážné hudby v pro-
vedení Královského filharmonického or-
chestru a sboru filharmonické akademie 
v Římě pod vedením Mons. Pabla Colina. 
Část výtěžku z prodeje alba bude použit 
na financování hudební výchovy mezi 
chudými dětmi ve světě. Projekt Alma 
Mater má i své vlastní webové stránky  
www.musicfromthevatican.com (čbk)

univerzitu palackého povede 
v příštích čtyřech letech 
prof. miroslav mašláň

Prezidentu republiky bude ke jmenová-
ní rektorem Univerzity Palackého (UP) 
v Olomouci navržen prof. Miroslav 
Mašláň, CSc., vedoucí Katedry experi-
mentální fyziky Přírodovědecké fakulty 
UP.
Rozhodl o tom Akademický senát UP na 
svém zasedání 4. listopadu 2009, kdy po-
prvé v novodobé historii olomoucké uni-
verzity proběhlo opakované řízení o návr-
hu na jmenování rektorem. (ps)
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přečetli Jsme za Vás
o milostné madoně cholinské

Od 10. července 1996 se stala obec Cholina s tamním chrámem Nanebevzetí Panny Marie středem 
pozornosti sdělovacích prostředků v celé republice, ba i v zahraničí. V noční době uvedeného dne byla 
odcizena z hlavního oltáře gotická plastika Panny Marie s Ježíškem v náručí. Šlo o jednu z Madon tzv. 
krásného slohu z počátku 15. století, věnovanou cholinskému kostelu opatem kláštera z Hradiska, 
jehož kněží zde působili v letech 1326 až 1784. Žalost farníků i příznivců starého poutního místa Hané 
nad ztrátou byla veliká, vytrvalé byly jejich modlitby za brzké vypátrání Madony, uctívané zde po šest 
století.
Po deseti letech objevila policie vzácnou plastiku u vídeňského starožitníka, a po projednání soudních 
a úředních formalit byla 26. ledna 2009 vrácena Římskokatolické farnosti v Cholině.
Nejen o osudu Madony, ale také o dějinách farnosti a o dalších nemovitých a movitých památkách 
cholinského kostela se píše v publikaci Bohuslava Smejkala, kterou jako upomínkový tisk vydala v mi-
nulých dnech farnost z iniciativy děkana a faráře P. Josefa Trtíka. Mimořádně zdařilá je fotografická 

dokumentace pořízená Bohuslavem Františkem Červinkou. Při-
pojen je soupis farářů zde působících od roku 1784 do současnosti 
a soupis literatury dosud o Cholině publikované. Podobná publika-
ce o cholinském kostele a milostné soše Panny Marie vyšla před 110 
lety. Pro dnešní generaci je nesporně přínosná.                     Josef Pala

        papež benedikt XVi. v české republice
V minulých dnech vydalo Karmelitánské nakladatelství knihu pojednávající o třídenní apoštolské 
návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, jež se uskutečnila ve dnech 26. až 28. září 2009. 
Publikace přináší kromě velkého množství barevných fotografií, které zachycují různé okamžiky 
z papežské návštěvy, také všechny proslovy, homilie a pozdravy papeže Benedikta XVI., dále pro-
slovy prezidenta České republiky Václava Klause, kardinála Miloslava Vlka, brněnského biskupa 
Vojtěcha Cikrleho, předsedy ČBK Jana arcibiskupa Graubnera, předsedy Ekumenické rady církví 
v ČR Pavla Černého, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce studentů akademické 
obce Jaroslava Lormana a pozdrav zástupce mládeže Vladislava Janouškovce.  Pavel Skála

připravovaný dodatek ke kancionálu pro olomouckou arcidiecézi
Katedrální středisko liturgické hudby a zpěvu připravuje Dodatek ke Kancionálu 
pro olomouckou arcidiecézi.

Obsah:
Velehradské ordinarium
Svatý Michaeli, archanděle
Želivská křížová cesta (slova P. A. Šuránek)
Můj kříži (slova A. C. Stojan)
2 písně k Cestě světla (Jako vítěz - Aleluja)
Ke cti knížat apoštolských (sv. Petr a Pavel - Boží cesta)
Tobě ke cti sv. Jene (podle Boží cesty)
Mešní píseň k Nejsvětější Trojici
Mešní píseň k mučedníkům
Zdrávas, Matko Slova spásná (text Jan z Jenštejna)
Píseň k sv. Floriánovi
Píseň k sv. Jiří (z diecéze Limburg)
Mešní píseň k sv. Bartoloměji
Mešní píseň k sv. Františku z Assisi
Vezmi, Pane, život můj (píseň z evangelického zpěvníku – hudba: W. A. Mozart)
Hymna Velkého jubilea
Hymna evropských katolických dnů
Anděl Páně

Tento dodatek bude vydán jako pracovní sešitek k přiložení do Kancionálů. S písně-
mi budou varhaníci poprvé seznámeni při arcidiecézním setkání varhaníků v sobo-
tu 6. března 2010. Písně, které se v praxi osvědčí, budou zařazeny do příštích vydání  
Kancionálu. Distribuce těchto sešitků bude záviset na poptávce ze strany děkanátů 
resp. farností. Tisk a dodání zabezpečí Matice cyrilometodějská v Olomouci.  (aco)

nový předseda ekumenické 
rady církví v české republice

Na 6. valném shromáždění Ekumenické 
rady církví ČR, které se konalo 26. lis-
topadu 2009 v sídle Evangelické církve 
metodistické v Praze, 
byl zvolen novým před-
sedou Ekumenické rady 
církví v ČR Joel Ruml (na 
snímku), synodní seni-
or Českobratrské círk-
ve evangelické. Prvním 
místopředsedou ERC byl 
zvolen Daniel Fajfr (od ledna 2010 sou-
časně i nový předseda Rady Církve bra-
trské) a druhým místopředsedou biskup 
Starokatolické církve v ČR Dušan Hejbal.

Josef Pala
katedra křesťanské sociální 
práce v olomouci nabízí 
výjimečné studium

Univerzita Palackého v Olomouci otevře 
nový obor, který studenty připraví také na 
zvládnutí extrémních podmínek – jak se 
připravit na pobyt v podmínkách extrém-
ní chudoby, humanitárních katastrof a 
konfliktů nebo jak zvládat krizové situace 
během povodní.  (aco)
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bohoslužby 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 Štěd-

rý 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 požeh-
nání.

Vánoční varhanní koncert
Vánoční varhanní koncert Ludvíka  
Šuranského se koná ve farním kostele  
sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřev-
nicí v pondělí 28. prosince v 18.30 hod.

duchovní cvičení  na Velehradě 2010
 19. 2. – 21. 2. Duchovní cvičení pro členy a příznivce 
  Matice svatoantýnské Mons. V. Šíma
 5. 3 – 7. 3. Rekolekce pro katechety Mons. P. Posád
 11. 3. – 14. 3. Příprava na manželství – snoubenci P. P. Šustáček
 12. 3. – 14. 3. Duchovní cvičení pro laiky, pastorační 
  asistenty a akolyty P. J. Szkandera
 19. 3. – 21. 3. Duchovní cvičení pro mladé členy Orla Mons. J. Graubner
 19. 3. – 21. 3. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. S. Peroutka, SJ  
 21. 3. – 25. 3. Postní duchovní obnova P. S. Peroutka, SJ
 13. 4. –17. 4. Duchovní cvičení pro pracovníky charit Mons. J. Šich 
 5. 5. – 8. 5. Duchovní cvičení pro všechny P. M. Kabrda, SDB
 25. 5. – 29. 5. Exercicie s Pannou Marií P. J. Hladiš, SJ
 30. 5. – 5. 6. Exercicie pro řeholnice P. J. Čupr, SJ
 25. 6. –27. 6. Duchovní cvičení formou večeřadla P. Š.M. Filip, OP
 18. 7. – 22. 7. Duchovní cvičení pro  manžele Mons. A. Opatrný
 22. 7.  – 25. 7. Duchovní cvičení pro lékaře 
  a zdravotníky Mons. A. Opatrný 
 1. 8.  –  5. 8. Duchovní cvičení pro katechety 
  a animátory
 15. 8. – 19. 8. Duchovní cvičení pro všechny
  (františkánská spiritualita) P. A. Dabrowski, OFM
 16. 8. – 20. 8. Duchovní cvičení pro varhaníky 
  a chrámové zpěváky P. M. Javora
 22. 8. – 27. 8. Exercicie pro trvalé jáhny a manželky P. V. Málek
 1. 9. – 5. 9. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. M. Altrichter, SJ
 5. 10. – 9. 10. Exercicie s Pannou Marií P. J. Hladiš, SJ
 22. 10. – 24. 10. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. S. Peroutka, SJ
 27. 10. – 30. 10.  Duchovní cvičení pro všechny P. M. Kabrda, SDB
 4. 11. –  7. 11. Duchovní cvičení pro akolyty 
  a pastorační asistenty P. P. Vaculík, SDB
 28. 11. – 2. 12. Ignaciánské exercicie pro všechny P. S. Peroutka, SJ
 5. 12. – 9. 12. Adventní duch. cvič. pro všechny P. A. Dabrowski, OFM
 9. 12.  – 12. 12. Duchovní cvičení pro manžele Mons. V. Šíma
 30. 12. – 1. 1. Duchovní cvičení formou večeřadla P. Š. M. Filip, OP
Bližší informace naleznete na www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62
687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

centRum laických aktiVit
duchovní obnova

Komunita Blahoslavenství nabízí duchovní obnovu od 10. do 
13. prosince – Škola modlitby a chvály I. 
První část formačního semináře – uvedení do důvěrného spo-
lečenství s Pánem skrze osobní vnitřní modlitbu a Boží slovo. 
Součástí setkání jsou přednášky, čas osobní modlitby a adorace, 
společná liturgie, možnost individuálního doprovázení. 

devětaosmdesátý
je název přednášky doc. JUDr. Petra Pitharta, místopředsedy 
Senátu Parlamentu České republiky spojené s prezentací kni-
hy o památných listopadových událostech roku 1989, která se 
uskuteční ve středu 16. prosince v 17 hod. v aule Filozofické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10.
Setkání pořádá Moravskoslezská křesťanská akademie  
Olomouc ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím 
Olomouc a FF UP.

pravidelné sobotní setkání
5. prosince – Připravte cestu Pánu! – Adventní očekávání 
spolu s Janem Křtitelem.
Důležitost konkrétního vyjadřování naší touhy po společen-
ství s Bohem. 
Program setkání:
  14.30 – chvály
  15.00 – přednáška + svědectví
  16.30 – občerstvení (každý je pozván přinést něco do společ-

ného občerstvení)
  18.00 – modlitební večer + společné agapé
  21.00 – předpokládaný závěr setkání
Místo konání: Dům Komunity Blahoslavenství, Dopra-
va z Olomouce: autobus č.700,701 (směr Pohořany, Laš-
ťany), 783 16 Dolany 24, e-mail: dolanykom@seznam.cz,  
www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 585 396 638,
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Výlet do neratova
Dne 22. října jsme se zúčastnili výletu do poutního místa Neratov, který pořádala Chari-
ta Svitavy. Jeli jsme autobusem krásnou přírodou Orlických hor. Náklady na cestu byly 
díky sponzorskému daru pro účastníky výletu zdarma. Za tento dar jsme velice vděční.
Nejdříve jsme se zastavili v Bartošovicích na prohlídku chráněných dílen Sdružení Ner-
atov, kde byla i vý-
stavka již hotových 
výrobků – kerami-
ky, košíků, kobereč-
ků s možností za-
koupení dárkových 
předmětů. Shlédli 
jsme i postupy pří-
mé výroby, což bylo 
velmi zajímavé. 
Poté jsme se přesu-
nuli do 6 km vzdále-
ného Neratova, kde 
jsme vystoupili na 
„Český Svatý Ko-
peček“ ke kostelu 
Nanebevzetí Pan-
ny Marie, kde byla 
Mons. Suchárem 
sloužená mše svatá za zemřelé klienty Charity Svitavy a paní Růženku Lorencovou. 
Kostel je krásným poutním místem. Po druhé světové válce vyhořel a přes léta totali-
ty byl velmi zdevastovaný – beze střechy, a hrozila mu úplná likvidace. Od roku 1989 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí a stavební obnovou. Z podnětu tohoto kněze se zde od 
roku 1990 konají tradiční poutě a mše svaté za záchranu tohoto místa, původně ještě 
v nezastřešeném chrámě – pod holým nebem. Nejmocněji nás zaujalo nové skleněné 
zastřešení ve tvaru kříže – vskutku mimořádně působivá stavební práce. Toto propojení 
s přímým nebem působilo velmi blahodárně pro oči a duši a zvyšovalo radost a povzbu-
zení z Boží přítomnosti.   Miloslav Štrych a Jitka Zavázalová 

Charita Svitavy
studenti a vyučující navštívili osvětim

Letos v říjnu se uskutečnila pravidelná exkurze studentů a pedagogů VOŠs Caritas Olo-
mouc do koncentračního tábora v Osvětimi. Přes nepřízeň počasí, kdy sníh střídal déšť, 
teplota se pohybovala jen něco málo nad nulou a foukal silný vítr, byly ze školy vypra-
veny tři autobusy s pěti pedagogy a 143 studenty. Jakkoli tuto cestu nelze považovat za 
romantický výlet za poznáním, tak s ohledem na historické souvislosti má svůj smysl. 
Oproti naprosté většině válečných obyvatel táborového komplexu si studenti a pedago-
gové mohli cíl cesty zvolit zcela dobrovolně a jejich pobyt zde byl časově omezen pouze 
na prohlídku dvou komplexů Auschwitz-Birkenau. Přesto, že zážitek byl silně umocněn 
chladným a větrným počasím, nebylo možné si plně uvědomit utrpení, ponížení, pošla-
pávání základních práv člověka a bolesti.  Lenka Chrenščová

Kapitulní vikář Josef Glogar
Ad OLDIN č. 10/2009 
Kdyby se mé znalosti omezovaly jen na uvedený medailonek, musel bych říci, že to byl 
světec. Což samozřejmě nemá se skutečností nic společného. Co vím, byl to kariérista, 
který sloužil. Ostatně i jeho jméno se objevuje v seznamech olomoucké StB…

PhDr. Čeněk Zapletal
Uherské Hradiště

Potěšila mne vzpomínka na P. Josefa Glogara. Jsem velmi vděčná autorovi článku za 
jeho ohleduplnost, velkorysost a pochopení… Nedávno zesnulý P. Antonín Huvar (de-
set let byl vězněn v komunistických kriminálech) rád vzpomínal na P. Glogara, o jeho 
ustanovení do Velké Bystřice se zasadil právě on…  Ludmila Šimíčková

Vražné 

z VaŠich dopisů

oslavy sv. Jana sarkandra 
v uničově

V sobotu 10. října jsme si připomněli 
velkou událost v životě uničovské farnos-
ti, a to 400 let od příchodu sv. Jana Sar-
kandra do Uničova. Program oslav byl 
velmi zajímavý a také pečlivě a dlouho 
připravovaný. Mše svatá děkanátu Šter-
nberk, audiovizuální projekce – Kdo byl 
Jan Sarkander, středověký jarmark, kon-
cert duchovní hudby, nedělní mše svatá 
za účasti olomouckého arcibiskupa Jana 
Graubnera.
Sv. Jan Sarkander byl mladý kněz, který 
ve farnosti působil velmi krátce – necelé 
tři měsíce. Jeho příběh je smutný – zatče-
ní, vyslýchání a mučení, ale může být pro 
nás vzorem úcty. Byl svatořečen papežem  
Janem Pavlem II. v Olomouci v roce 
1995.
Charita Šternberk se zapojila do příprav 
zábavného odpoledne pro děti a vytvořila 
půvabný stánek. Na nádvoří fary byla po-
stavena středověká krčma, ve které jsme 
se zahřáli svařeným vínkem nebo grogem 
a mohli se najíst z rozmanité nabídky. 
Počasí bylo deštivé, ale na náladě určitě 
nikomu neubralo. Bylo vidět, že tato akce 
je vnímána a navštívena širokou uničov-
skou veřejností, dveře fary byly otevřené 
všem příchozím. Pavlína Vyvozilová

den charity ve zlíně
V poutním kostele Narození Panny Ma-
rie ve Zlíně-Štípě byl 25. září slavnostně 
ukončen „měsíc“ zlínské Charity. Po mši 
svaté, na niž přijali pozvání pracovníci 

a přátelé a která byla celebrované Mons. 
Josefem Šichem z Olomouce, následovala 
ukázka hry na právě rekonstruované štíp-
ské varhany, které jsou místním skvos-
tem, pak prohlídka chrámu s průvodním 
slovem místního faráře P. Františka Sed-
láčka a malé zahradní posezení u táborá-
ku. Pavla Romaňáková

Snímek Zdenka Vocásková
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setkání žen v obtížných životních situacích
Terezie Koudelková – Předvánoční tvoření
1. 12. od 15.30 do 18.00 hod. – farní dům, 1.patro, Mlčochova 7, Olomouc
Po předběžné domluvě bude o děti postaráno. Bližší informace obdržíte na naší adrese.

časopis Rodinný život
Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a pro-
jevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů.
Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život ro-
diny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých 
akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se 
zabývá problematikou rodinného života. 
Časopis Rodinný život vychází pětkrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete 
objednat na naší adrese.
Aktuální číslo 5/2009 – Hudba v rodině
Jakou roli může hrát hudba v rodině? K čemu nám Bůh dal hudbu? Jaká hudba by se 
měla pouštět dětem? Je hudba opravdu důležitá, takže by každé dítě mělo chodit do 
hudební školy? Nad těmito a podobnými nelehkými otázkami se zamýšlí aktuální čís-
lo časopisu Rodinný život. Přináší anketu, ve které děti a dospívající prozrazují, jakou 
hudbu poslouchají a co se jim na tom líbí, zda hrají na nějaký hudební nástroj a jaký to 
má pro ně přínos.
Čtenáři se dozví, jaká jsou pravidla pro správnou výživu dětí. V rubrice duchovní život 
kněz P. Jan Mach hodnotí, jaký vliv na něj 
měli rodiče při výběru kněžského povolá-
ní.
V tomto čísle nechybějí soutěže pro děti 
i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých 
knih, informace o programech pro celou 
rodinu nebo originálně pojatý recept.

centrum pro rodinný život 
nabízí rozšířené poradenství 

Pastorálně terapeutické poradenství 
(MUDr. Jitka Krausová)
Problémy víry, psychické problémy otáz-
ky osobnostního růstu. Poradenská služ-
ba probíhá v dopoledních i odpoledních 
hodinách, po předběžném telefonickém 
přihlášení.
Manželské a rodinné poradenství  
(Mgr. Vít Hušek, Th.D.)
Problémy osobní, partnerské, manželské, 
rodinné a v mezilidských vztazích. Pora-
denská služba bude každý čtvrtek v měsíci 
v odpoledních hodinách, po předběžném 
telefonickém přihlášení.
Poradenství v obtížných životních situ-
acích (Bc. Marcela Řezníčková)
Problémy v náročných životních situacích 
jako např. úmrtí blízkého člověka, situa-
ce při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání 
současného životního stavu apod. Probí-
há každou středu po předběžném telefo-
nickém přihlášení.
Termín návštěvy v kterémkoliv poraden-
ství je nutné předem telefonicky dojednat. 
Bližší informace o poradenství a termí-
nech získáte na naší adrese.

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

kněžský seminář
ze života v semináři 

Od pátku 23. do neděle 25. října pobýval v semináři vzácný host: otec biskup Pavel 
Posád, který zde několik let působil jako spirituál. Ujal se vedení pravidelných mě-
síčních rekolekcí, jimž dal název Kněžství – má lásko. 
Kněžství, to je políbení Kristem – bylo shrnující myšlenkou promluv otce biskupa. 
„Kněžské svěcení, to není jen nějaké předání úkolů,“ zdůraznil, „je to proměňující 
sjednocení s Kristem.“ 

Na závěr rekolekcí – v neděli 25. října  
– udělil biskup Pavel službu akolytátu sed-
mi bohoslovcům. Tuto radostnou událost 
završila slavnostní hostina, jíž se účastnili 
i rodiče a známí nových akolytů.
O sobotním dopoledni 31. října se pro se-
minaristy a studenty konviktu konala před-
náška Teologie těla Jana Pavla II. Pronesl ji 
Karel D. Skočovský, který se tímto téma-
tem dlouhodobě zabývá a spolupracoval 
také na českém překladu tohoto důležitého 
papežova díla.
V semináři se první listopadovou středu 
podařilo uspořádat velký florbalový turnaj. 
Zapojil se do něj nemalý počet družstev jak ze semináře, tak z konviktu. A bylo opravdu na 
co koukat.
K radosti všech zúčastněných sestavili jeden tým i naši představení a spirituálové. Otec  
Alfréd Volný předváděl v brance vskutku fenomenální výkon, takže se tělocvična při zápa-
sech „Olympu“ (toto družstvo se nemohlo jmenovat jinak) proměnila v nefalšovaný bouřlivě 
skandující „kotel“, až se budova semináře otřásala v základech. Málokdo něco takového pa-
matuje. A kdo to zažil, nezapomene.  Karel Skočovský
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pozvánka na arcidiecézní 
setkání katechetů

Ve dnech 5. až 7. února 2010 se na Ve-
lehradě v exercičním domě Stojanov 
uskuteční IV. arcidiecézní setkání kate-
chetů na téma První hlásání. Všichni jis-
tě vnímáme toto téma v současné době 
jako potřebné a aktuální.
Rádi bychom tak pozvali kněze a kateche-
ty na společné setkání k modlitbě, ztišení 
i k vzájemnému obohacení a především 
k setkání s živým Kristem. Všichni tak 
dostáváme dobrou příležitost prožít spo-
lečenství místní církve. Podrobné infor-
mace o možnostech a ceně ubytování v 
exercičním domě Stojanov najdete na: 
www.stojanov.cz 
Přihlášky posílejte písemně, telefonicky 
nebo e-mailem na adresu: Poutní dům 
Stojanov, Salašská 62, 687 06 Vele-
hrad, e-mail: velehrad@stojanov.cz, 
tel.: 572 571 531 Hana Poislová

nabídka pro letošní advent
Naše centrum i v tomto roce připra-
vilo na svých webových stránkách  
www.ado.cz/katechete zvláštní rubriku 
věnovanou adventní době. Tato rubrika je 
určena především všem kněžím, kateche-
tům a animátorům společenství, protože 

obsahuje nabídku nejrůznějších materiá-
lů, které jim mohou pomoci při přípravě 
programu či různých aktivit pro letošní 
adventní dobu v rámci výuky náboženství, 
ve společenstvích nebo i ve farnostech. 
Rubrika obsahuje např. adventní kalen-
dáře ke stažení, odkazy na různé luštěnky 
a další materiály k adventní době na jiných 
webových stránkách, odkazy na scénáře s 
adventní a vánoční tématikou, materiály 
k adventnímu programu pro celou farnost 
s názvem Dům farnosti, nebo nabídku ně-
kolika užitečných knižních titulů a DVD. 
Pokud nám vy sami pošlete nějaký nápad 
či aktivitu, která se vám ve farnosti v mi-
nulých letech osvědčila nebo ji budete re-
alizovat v letošním roce, budeme rádi.

Vít Němec

ohlednutí za katechetickým kongresem
Víra je nezasloužený dar od Boha. Odpověď na iniciativu Boží. Znamená spolehnout 
se na to, v co doufáme, ale nevidíme. Jak s ním zacházet? Jak jej rozvíjet u sebe i u dru-
hých? Má snad víra souvis-
lost s psychickým vývojem 
člověka? Jak je víra chápána 
v biblickém podání a jakou 
roli ve zrání víry má církev? 
Nejen nad těmito otázkami 
jsme měli možnost se za-
myslet na VII. celostátním 
kongresu katechetů, kte-
rý se konal v Kroměříži ve 
dnech 28. až 30. října 2009. 
Ústředním tématem byla 
totiž víra. Pro 300 účast-
níků, kteří se sjeli ze všech 
koutů republiky, byl připra-
ven program, kde kromě přednášek byl prostor pro vzájemné sdílení a slavení mše svaté 
s některými z biskupů. Prostřednictvím televize NOE můžete také vy shlédnout některé 
přednášky z kongresu katechetů, které budou vysílány v rámci Noční univerzity. Ve spo-
lupráci s TV Noe připravujeme krátký dokument z průběhu tohoto podnětného a po-
vzbuzujícího setkání. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se setkání zúčastnili, 
nebo na jeho zdárný průběh mysleli v modlitbě.  Anna Skočovská

nová metodika a pracovní listy pro 8. ročník zŠ
V nedávné době vydalo Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství ve spolupráci 
s Katechetickým a pedagogickým centrem ostravsko-opavského biskupství metodiku 
a pracovní listy k výuce náboženské výchovy pro 8. ročník ZŠ. Publikace má stejnou 
formu jako předchozí 6. a 7. ročníky. Obsahuje 
zejména témata týkající se základu mravního 
rozhodování, vývoje a výchovy svědomí, Desa-
tera z pohledu autonomní morálky a aktuálních 
problémů ve společnosti. Jednotlivá témata 
jsou zpracována podle dokumentu ČBK Osno-
vy k výuce náboženské výchovy římskokatolic-
ké církve v 1. – 9. ročníku základní školy z roku 
2004. Učivo je rozděleno do sedmi tematických 
celků. Ke každému tématu je vypracován pra-
covní list pro žáky, který je určen k volnému 
kopírování a metodický postup s pestrým návr-
hem aktivit pro katechetu. Tematické celky jsou 
doplněny barevnou nebo černobílou přílohou 
obsahující nejen obrazy a fotografie, ale také 
vhodný doplňující a rozšiřující materiál. Obsah 
jednotlivých témat a návrh činností je natolik 
obsáhlý, že jistě není možné vše využít v jednom 
ročníku. Proto se autorky dohodly, že podobná 
publikace pro 9. ročník již nebude v dohledné 
době vydána. Tuto metodiku a pracovní listy 
je tedy možné pojmout jako vhodný výuko-
vý materiál pro skupinu sloučených ročníků  
(8. a 9.) nebo obsah učiva rozdělit rovnoměrně 
do obou ročníků, jsou-li vyučovány odděleně. Jinou alternativou je spirálovité osnování.  
Katecheta se v tomto případě v 9. ročníku ke stejným tématům znovu vrací, prohlubuje 
je a tematicky doplňuje a rozšiřuje. Materiál je vhodný také jako inspirace ke kateche-
zím dětí staršího školního věku.
Metodika a pracovní listy pro 8. ročník je k dostání v prodejně Matice cyrilometodějské. 
Cena celé publikace je 580 Kč.  Hana Poislová 
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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

čeští svatí a černý perun – nová karetní hra
Naše centrum připravilo ve spolupráci s časopisem Nezbeda novou karetní 
hru pro děti. Jak už napovídá její název, jedná se o alternativu známé hry 
Černý Petr. Sada karet této hry obsahuje obrázky českých světců s krátkým 
doprovodným textem. Karty obsahově navazují na sadu samolepek a sešitek 
s názvem Poznáváme české světce, které jsme vydali letos v červnu. Celá hra 
může tedy posloužit nejen jako odměna nebo dárek, ale katecheté a kněží, 
kteří se samolepkami českých 
světců v letošním školním roce 
pracují, ji mohou využít i jako 
doplňkovou aktivitu. Sada 
karet vyjde těsně po uzávěrce 
tohoto čísla a bude stát kolem 
40 Kč. Objednat si ji můžete 
v našem centru.       Vít Němec

z VaŠich dopisů
60. výročí pastýřského listu V hodině velké zkoušky (1949)

I když se nám jevil Dr. Matocha jako profesor filozofie suchopárný, poté, co se stal 
arcibiskupem, získal si všeobecné nadšení u nás i u věřících. Se sympatiemi jsme 
sledovali boj biskupů za svobodu církve. Byla tu sice touha, aby znovu zavládly de-
mokratické poměry, ale ta právě proto nevedla k nečinnosti. V přečetných přípa-
dech biskupové jednali s vládou, která naproti tomu odpovídala obviňováním, že 
církev dohodě nepřeje a samozřejmě důsledným uskutečňováním svých plánů na 
její likvidaci.

Tak například, když na své konferenci 
v Dolním Smokovci (22. – 23. 3. 1949) 
odhalili biskupové odposlouchávací za-

bystrický biskup, Karel Skoupý, brněnský 
biskup, Josef Hlouch, českobudějovický 
biskup, Štěpán Trochta, litoměřický bis-
kup, Eduard Nécsey, biskup-apoštolský 
administrátor nitranský, František On-
derek, apoštolský administrátor českotě-
šínský, Ambróz Lazík, biskup-apoštolský 
administrátor trnavský, Robert Pobožný, 
biskup-kapitulní vikář rožňavský. 
Proč uvádím všechna jména? Právě tato 
skutečnost jednoty byla nepřátelům víry 
nepříjemná. Zdeněk Fierlinger prohlásil: 
„Slib by složila pouze část biskupského 
sboru, čím by byla rozražena jejich jed-
notná fronta.“ A také to provedl.
Vzpomínám, jak pan arcibiskup Matocha 
klidně a s důrazem četl tento pastýřský 
list při mši svaté na dómě, a dodával zá-
važnosti některým větám úderem berly 
o dlažbu. My, bohoslovci, jsme ho před 
čtením obklopili a drželi se za ruce proti 
možnému napadení arcipastýře.
List biskupů byl tajně rozvážen oběta-
vými lidmi. V našem rodišti se bál pan 
farář jej číst při mších svatých. Až před 
poslední, „hrubou“ mší svatou, mu řekli 
bohoslovci, že pan arcibiskup se modlí, 
aby tento pastýřský list všichni četli. Řekl 
tedy úvodem: „Pastýřský list mi dal jakýsi 
neznámý člověk ve zpovědnici“ a četl jej 
velmi výrazným, slavnostním způsobem.  
– Už předtím totiž si policie vyžádala od 
něho jeden exemplář (naštěstí bylo více 
exemplářů).
Nebylo to až po májových, jak se někde 
mylně uvádí, ale před Velikonocemi, které 
tehdy byl 17. dubna 1949. (Smokovec byl 
předtím v březnu.) P. Alois Kotek

farář ve Vrchoslavicích

řízení, museli věřícím poukázat na pravý 
stav věcí. Pastýřský list V hodině velké 
zkoušky podal jasné požadavky biskupů 

a v závěru uvedl: Kdyby 
však k takové dohodě do-
jít již nemohlo, poněvadž 
bylo rozhodnuto všemi 
prostředky vést vyhlazo-
vací boj proti Církvi Kris-
tově, a zneužít ji pro cíle 
bezbožecké, pak nadešla 
hodina zkoušky pro kato-
líky v Československu… 
Po ujištění, že zkouška 
je příležitostí, abychom 
osvědčili svou věrnost 
Kristu a povzbuzení… 
následoval podpis všech 
biskupů: Josef Beran, ar-
cibiskup pražský, Josef 
Karel Matocha, arcibis-
kup olomoucký, Ján Voj-
taššák, biskup spišský, 
Jozef Čársky, košický bis-
kup-apoštolský adminis-
trátor, Peter Pavol Gojdič, 
prešovský řeckokatolic-
ký biskup, Mořic Pícha, 
královéhradecký biskup, 
Andrej Škrábik, bansko-Arcibiskup J. K. Matocha
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Vzpomínka  
na p. Jarolíma adámka

ThDr. Bibl.Lic. Jarolím Adámek, římsko-
katolický teolog, redemptorista, se naro-
dil 14. 2. 1915 v Bludově u Šumperku, 
zemřel 18. 12. 1969 v rumburské nemoc-
nici.
V mládí se stal redemptoristou, na kně-
ze byl vysvěcen 29. června 1941 v Praze.  
Po svěcení působil v Obořišti, na Svaté 
Hoře a v Praze. Tam také dále studoval 
teologii. V roce 1947 získal doktorát, 
poté pokračoval ve studiu v Římě (1948), 
kde dosáhl licenciátu biblických věd.  
Následně působil opět na řádovém učilišti 
redemptoristů v Obořišti, na Svaté Hoře 
a v Praze (1948-1950).
Při Akci K byl spolu s ostatními řeholníky 
internován (1950-1955) a po propuštění 
z kláštera v Želivě pracoval nejprve jako 
sanitář a poté jako opravář akumuláto-
rů v ČSAD Praha-Ruzyň. V roce 1961 
byl odsouzen ke čtyřem letům vězení pro 
„rozvracení socialistického zřízení“ za to, 
že se věnoval výuce mladých bohoslov-
ců a byl proto vězněn ve valdické věznici 
(1961-1964). Po propuštění byl opět ma-
nuálně zaměstnán, v 60. letech se mohl 
v rámci možností vrátit k teologii. V le-
tech 1967 až 1969 pracoval jako údržbář 
u školních sester De Notre Dame v Horní 
Poustevně v okrese Děčín. Jeho zdraví 
bylo v posledních letech silně podlomeno, 
k čemu přispěla i práce s nebezpečným 
olovem v akumulátorce ČSAD.
Spolupodílel se v roce 1969 na tvorbě pře-
kladu novozákonní části ekumenického 
překladu Bible. Přednášel Starý zákon 
v Katechetickém studiu v Praze a biblic-
kou teologii na Cyrilometodějské boho-
slovecké fakultě v Litoměřicích. Právě 
letos v prosinci si připomínáme 40. výročí 
úmrtí tohoto vzácného kněze.

P. Roman Janáč
farní vikář na Svaté Hoře u Příbrami

slavnostní neděle a ještě k tomu třikrát
Když jsem v pondělí 19. října zavítala mezi bohuslavické seniory, byla jsem zcela neče-
kaně překvapena krásnou prohlídkou s průvodkyní Aničkou v místní kapli, jejíž výzdo-
ba vypovídala o kouzlu nedělní slavnosti. A slavilo se hned třikrát. Slavila se jak Misijní 
neděle, tak posvěcení této kaple a do třetice poděkování Pánu za úrodu. A protože mne 
výzdoba a výpověď místních účastníků velmi oslovila, poprosila jsem o krátké přiblížení 
jednu z účastnic této slavnostní neděle – Martinu Dobošovou, aby nás seznámila s těmi-
to slavnostními okamžiky. Nutno dodat, že příležitostí ke slavení je nám denně nabíze-
no nesčetněkrát.
„Otec Jaroslav Špar-
gl dokázal překrásně 
propojit všechny tyto 
tři veliké slavnosti do 
jedné krásné nedělní 
mše svaté. Jeho pro-
mluva byla zaměřena 
na misie, ve které nám 
řekl něco o Matce Te-
reze a připomněl nám 
i naše adoptované dětí 
farnosti, ale také nám 
dal i spousty myšlenek 
na rozjímání a přemýšlení. Jedna ze stěžejních myšlenek byla, že náš svět má spousty 
zdrojů k uspokojení nejen našich potřeb, ale také potřeb třetího světa. 
Položil nám při mši svaté otázku zcela konkrétně: Kde se nachází třetí svět? Každý člo-
věk, který něco málo slyšel někdy o třetím světě, tak musel odpovědět, že na východě 
a v Africe. Oč větší bylo naše překvapení, když nás otec vyvedl z omylu a řekl, že třetí svět 
se nachází a začíná v našem srdci. 
Slavilo se i poděkování za úrodu. Schola, která doprovázela celou mši svatou, nám při-
chystala krásný průvod s velkým množství darů, které nesly členky této scholy. Jedno 
děvče neslo dar a druhé četlo připravený komentář pro přinesení darů z úrody např. 
bochník chleba, košík ovoce, kytice klasů, hrozny vína, květiny. Celý průvod byl zakon-
čen přinesením darů ke slavení mše svaté manželským párem. Když si vzpomenu, kolik 
nám toho Bůh nabízí, tak určitě jsme za všechno nepoděkovali. Ale každý přece cho-
díme na mši svatou a přinášíme tuto nejsvětější oběť na poděkování za někoho či sebe 
samého.
Také výzdoba kostela byla uzpůsobena k poděkování za úrody. Kapli zdobily větvičky 
chmelu, bodláků, výhonků z ovocných stromů, šípků a mnoho jiných přírodních větví 
a lučního a polního kvítí.
Mše svatá byla důstojně doslavena, jak se na krásnou slavnostní neděli patří a po jejím 
skončení jsme se rozešli a odešli do svých domů ke slavnostně prostřeným stolům a sla-
vili hody, jak se patří.“ 
Tolik slova Martiny k této slavnosti a nutno dodat, že slavnost to velká byla. 

Marta Krajčová
Štípa

pozvání papeže na Velehrad
V minulých dnech uzavřel Zlínský kraj, 
Statutární město Zlín a Obec Velehrad 
Memorandum o partnerství, jehož cílem 
je společné předběžné pozvání Svatého 
otce k návštěvě Velehradu v roce 2013 při 
příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyri-
la a Metoděje na Moravu. Všichni jsme si 
vědomi významu křesťanství pro kultur-
ní, společenský a sociální vývoj naší země 
i významu, jaký v historii mělo a v sou-
časnosti má poutní místo Velehrad, které 
bylo zdrojem vzdělání a centrem, z nějž 
se šířilo křesťanství do středoevropského 
prostoru.
Proto se společná delegace zúčastnila  

11. listopadu generální audience, při 
které jsme Svatému otci předali jako dar 
zvětšenou repliku závěsného olověného 
křížku, který pochází z Uherského Hra-
diště a je datován do 9. století. Nález olo-
věného křížku s Ukřižovaným a s řeckým 
nápisem I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS-
ZOENIKA, což v překladu znamená Ježíš 
Kristus. Světlo. Život. Vítězí. Nález pod-
trhuje roli byzantsko-moravské církevní 
skupiny a lze jej považovat za přímý do-
klad činnosti byzantské misie na našem 
území.
Volnou repliku z litého stříbra zhotovil 
pro Svatého otce akademický sochař 
André Vícha. Protože jsme seděli velmi 

blízko Svatého otce, mohli jsme dobře 
sledovat, s jakým zaujetím sledoval před-
stavování jednotlivých poutních skupin. 
I nás a další poutníky z České republiky 
pozdravil krátce v češtině. Setkali jsme 
se s velvyslanci naší republiky u Svatého 
stolce a také v Itálii. Při prohlídce baziliky 
sv. Petra jsme navštívili i kryptu, ve které 
je pohřben kardinál Josef Beran.
Svatý otec se při své nedávné návštěvě 
v naší republice cítil velmi dobře, a to je 
pro údajně nejvíce ateistický stát dobré 
vysvědčení a do budoucna nás to zavazu-
je, abychom svou víru více projevovali. 

Mgr. Miroslav Kašný
náměstek zlínské primátorky
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přednáška o přesunu kostela nezklamala
Kdo z našich spoluobčanů si ještě pamatuje na přesun děkanského gotického chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v říjnu roku 1975? Mnozí z našich mladých farníků 
či studentů o tom možná nikdy neslyšeli, a tak měli možnost vyslechnout si přednášku 
Mgr. Františka Mrázka s názvem 35 let od stěhování kostela v Mostě, která se konala 
v rámci podzimního přednáškového cyklu MSKA v budově FAME UTB příznačně na 
Mostní ulici ve čtvrtek 12. listopadu. Je s podivem, že přestože se jedná o unikátní tech-
nickou událost zapsanou i do Guinessovy knihy rekordů, posluchačů z řad studentů se 
dostavilo málo.
Mgr. František Mrázek se problematikou přesunu kostela zabývá již řadu let a věno-
val tomuto tématu také svou diplomovou práci na CMTF UP v Olomouci. Přítomné 
podrobně seznámil se samotnou historií monumentální gotické sakrální památky, na 
jejíž stavbu přispěli i lidé z Moravy. Prostřednictvím obrazové dokumentace pak popsal 
proces záchrany a přesunu stavby. Je až dílem Prozřetelnosti, že se památku podařilo 
uchránit před osudem starého královského města Most, které padlo za oběť těžby uhlí. 
V roce 1964 vzniklo několik variant uchování památky, z nichž byla nakonec v roce 1967 
vybrána varianta přesunu. Na přípravách se podílel také prof. Vinš ze Zlína. Z kostela 
bylo demontováno všechno, co se dalo odmontovat, a celá stavba byla vyztužena oce-
lovou konstrukcí. V té době vážil kostel více než deset tisíc tun. Církevní výzdobu na-
hradil velín, jehož počítače měly řídit přesun. Škodovy závody vyrobily 53 transport-
ních pásů o nosnosti pěti set tun a upravena byla cesta, kterou měl kostel na kolečkách  
absolvovat.
Stěhování kostela začalo 30. září roku 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován 
na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy 
a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po 
nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu (v půloblouku s
mírným sklonem) dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu. 
Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 re-
staurátorské práce. Přemýšlelo se o novém urbanistickém začlenění. V roce 1997 v něm 
byl zbudován nový barokní oltář.
František Mrázek rovněž připomněl, že první zkušenosti s přesunem sakrální památky 
udělali stavební technici již v roce 1969 v Uherském Hradišti, kde byla přesunuta kaple. 
Závěr přednášky doplnila i beseda a diskuze, která se dotkla i budoucího využití mostec-
ké oblasti po vytěžení uhelných zásob.   Mgr. Petr Cekota

Zlín

Vzpomínka na p. Jana hudečka
Před 155 lety – 19. 12. 1854 – se narodil v Bedihošti u Prostějova kněz a místopisec 
P. Jan Hudeček. Pocházel z rolnické rodiny. Po maturitě na Slovanském gymnáziu 
v Olomouci (1875) nastoupil na studia bohoslovecké fakulty. Studia však byl nucen 
po necelém roce přerušit povoláním do vojenské služby. Vojna se mu nakonec protáhla 
na čtyři roky v důsledku rakouské okupace Bosny a Hercegoviny. Hudeček uměl dobře 
chorvatsky, proto také působil u jednotky jako tlumočník. Po návratu z vojny se vrátil ke 
studiu, které úspěšně ukončil v roce 1882. Krátce působil jako kaplan ve Vsetíně a jako 
potom jako farář v Ivanovicích na Hané a v Rychtářově na Vyškovsku. 
Již od studentských let se zajímal o historii Bedihoště. Pilně studoval v archivech, zapi-
soval si vzpomínky pamětníků. Jeho materiály využil odborný učitel Jan Mlčoch v pub-
likaci Bedihošť – obrázek minulosti a přítomnosti (1926). Byl znalcem dějin selského 
lidu, městských a cechovních práv i lidových zvyků. Pořádal také vlastivědné přednášky. 
Přispíval do Našeho domova a Hlasu Jednoty katolické. 
O historii se zajímal i v místech svého kněžského působení. Dokladem toho je rozsáhlá 
rukopisná práce Dějiny Ivanovic na Hané do roku 1848. V 90. letech 19. století vystupo-
val jako řečník na akcích Katolicko-politické jednoty vyškovské společně s ThDr. Anto-
nínem Cyrilem Stojanem a moravským prozaikem „kukátkářem“ P. Václavem Kosmá-
kem. Pracoval rovněž v Národopisném museu vyškovském. Za zásluhy o kostel a obec 
byl jmenován čestným občanem Rychtářova. „Byl to muž vzdělaný a pravý rádce lidu ve 
všech směrech,“ napsal František Sochor v knize Paměti obce Rychtářova. 
P. Jan Hudeček zemřel náhle na otravu krve 27. 5. 1914 ve svých šedesáti letech. Byl 
pohřben v Rychtářově. V roce 1943 byly jeho pozůstatky a pomník převezeny na nově 
zřízený hřbitov v Bedihošti. Stalo se tak z důvodů násilného vystěhování vesnice při roz-
šíření vyškovské střelnice. Hrob P. Hudečka se nachází na čestném místě bedihošťského 
hřbitova.  PhDr. Hana Bartková

Prostějov

po stopách sesterských církví
Ke kořenům hlavních světových nábo-
ženství i k bližšímu poznání křesťanských 
církví se vydali ti, kdo přišli na přednáš-
ku PhDr. Josefa Paly do Wichterleho 
sálu zlínské Univerzity T. Bati ve čtvrtek  
26. listopadu. Pod názvem Poznáním ke 
sblížení se zde zakončil podzimní před-
náškový ekumenický cyklus zlínské po-
bočky Moravskoslezské křesťanské aka-
demie.
Dr. Pala se nejprve věnoval hlavním svě-
tovým náboženstvím jako je židovství, is-
lám, hinduismus, budhismus, šintoismus 
a samozřejmě křesťanství.
V přehledných tabulkách a obrazové do-
kumentaci z dataprojektoru pak předná-
šející seznámil s charakteristikou 31 círk-
ví a náboženských společností v České 
republice včetně těch, které neevidují své 
církevní instituce. Následovalo přiblížení 
struktury Ekumenické rady církví a pak se 
již pozornost obrátila k našemu regionu. 
Ve Zlíně nyní působí 14 církví a nábožen-
ských společností, z nichž Církev refor-
movaná je evidovaná pouze jako občanské 
sdružení. Dr. Pala dále přiblížil poslání 
a činnost hlavních protestantských církví 
a jejich stručnou historii na Zlínsku. Má-
lokdo ví, že již od dvacátých let působili ve 
Zlíně např. první adventisté, baptisté či 
průkopníci Církve bratrské. 
„V dřívějších dobách nám bylo zapověze-
né setkávat se s nekatolíky, ale po Druhém 
vatikánském koncilu vešel zásluhou pa-
peže Jana XXIII. do církve nový vzduch, 
takže se ekumenické vztahy mohou 
dnes velmi rozvíjet,“ zdůraznil v závěru 
PhDr. Josef Pala.
Po přednášce následovala diskuse, která 
se dotkla také potřeby vyjasnit cíle ekume-
nismu. Jak v diskusi zdůraznil dlouholetý 
evangelický farář ve Zlíně Jiří Kabíček, to, 
že můžeme jako křesťané společně setká-
vat a modlit se, je dostatečným důvodem 
k radosti.
Celý přednáškový cyklus byl podpořen 
z Kulturního fondu města Zlína.
Ekumenický cyklus přednášek MSKA 
Zlín bude pokračovat od druhé poloviny 
ledna ve Vsetíně, v prostorách Muzea re-
gionu Valašsko na zámku.

Mgr. Petr Cekota
Zlín
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Uzavřeno k 1. 12. 2009
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskupstVí

1. 12. úterý 
 9.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – rekolekce 

pro ředitele církevních škol • biskup Josef
5. 12. sobota
 16.00 hod. • Šumvald – patrocinium kostela • arcibiskup 

Jan
6. 12. neděle
 10.00 hod. • Soběchleby – mše svatá k 40. výročí úmrtí 

biskupa Zely • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
8. 12. úterý
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Neposkvrněného 

Početí Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 12. pátek
 17.00 hod. • Zlín – sv. Filipa a Jakuba – mše svatá na 

poděkování za ukončení oprav • arcibiskup Jan
11. 12. pátek – 12. 12. sobota
 20.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– rekolekce pro bohoslovce • biskup Josef
12. 12. sobota
 10.30 hod. • Velehrad – mše svatá na poděkování za 60 

let kněžství • P. Jaroslava Cigoše • arcibiskup Jan
13. 12. neděle
  9.00 hod. • Prostějov – Svatý Petr a Pavel –svěcení 

nového oltáře • biskup Josef
 10.30 hod. • Trnava u Zlína – mše svatá na poděkování 

za 60 let kněžství P. Jana Krista • arcibiskup Jan
20. 12. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• arcibiskup Jan
24. 12. čtvrtek
 15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše 

svatá pro děti • arcibiskup Jan
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá  

• arcibiskup Jan
 24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše 

svatá • biskup Josef
25. 12. pátek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně  

• arcibiskupJan a biskup Josef
26. 12. sobota
 9.30 hod. • Praha 4-Chodov • mše svatá k ukončení 

IV. celostátního setkání vietnamských katolíků v ČR • 
arcibiskup Jan 

31.12. čtvrtek
 23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na 

začátek nového roku • arcibiskup Jan

1. 1. pátek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží 

Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 1. sobota
 10.00 hod. • Otrokovice – mše svatá pro koledníky  

• arcibiskup Jan
3. 1. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
5. 1. úterý
 Praha – zasedání Stálé rady České biskupské konference 

• arcibiskup Jan
6. 1. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně  

• arcibiskup Jan
15. 1. pátek
 10.00 hod. • Brno – Svatý Augustin – mše svatá 

a přednáška pro pedagogy Cyrilometodějského 
gymnázia Brno • biskup Josef

17. 1. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• arcibiskup Jan
18. 1. pondělí až 20. 1. středa
 Praha – plenární zasedání České biskupské konference  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
24. 1. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů  

• biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dominikánský kostel – mše 

svatá k zahájení provinční kapituly • arcibiskup Jan


