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Pomozme obětem zemětřesení na Haiti
pastorační
příprava
na rok 2013
Česká biskupská konference zahajuje pastorační přípravu na rok 2013
a vyhlašuje ji společným
pastýřským listem, který se bude číst na první
neděli postní.

pastýřský list
k první neděli
postní
Připravujeme se na
hlavní svátky církevního roku – Velikonoce.
Současně chceme dnes
zahájit delší přípravu
na výročí 1150 let od
příchodu svatých Cyrila
a Metoděje.

poděkování
z vatikánu
olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner dostal v minulých
dnech z Vatikánu dopis,
ve kterém mu prefekt
Kongregace pro biskupy kardinál Giovanni
Battista re děkuje za
bohaté pastorační aktivity v naší arcidiecézi.
Celý dopis uveřeňujeme
v českém překladu.

charita čr
vyslala na haiti
dva humanitární
pracovníky
Haiti postihlo 12. ledna zemětřesení, které
je vzhledem k obětem
na životech a škodám
srovnatelné s katastrofou tsunami v Indonésii.
Do humanitární pomoci se okamžitě zapojila
i Charita Česká republika.
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Moravští kněží pomáhají Polsku

V roce 1772 došlo k prvnímu dělení Polska a k habsburské monarchii bylo připojeno rozsáhlé území, které bylo rozšířeno na
nějakou dobu ještě o teritorium sahající až po Bug a Varšavu a dostalo název Halič. Toto území bylo součástí monarchie až do
roku 1918. Hlavním městem Haliče a také sídlem katolického metropolity byl Lvov, dnes na Ukrajině. Protože se jednalo o poměrně zaostalou oblast, byli sem povoláváni jako úředníci, učitelé i vojáci lidé z Moravy, Čech i rakouských zemí. V prvních
desetiletích sem odcházelo také množství moravských kněží, někteří z nich zde dosáhli vynikajícího postavení.
První moravský kněz, který zde upoutal
všeobecnou pozornost, byl Jan Hoffman,
který se narodil v Kelčanech a později
žil v Hluku. V roce 1776 byl vysvěcen na
kněze a začal působit ve lvovské arcidiecézi. Pro vynikající schopnosti se záhy stal
hlavním školdozorcem Haliče, postaral

Biskup Josef Pukalský
se o celkovou reformu školské soustavy
v této provincii a zasloužil se také o otevření univerzity ve Lvově. V letech 1813
až 1815 byl lvovským kapitulním vikářem
a zemřel roku 1835 jako probošt lvovské
metropolitní kapituly.
V Haliči byl zájem o katechety z Moravy,
protože na tato místa nebylo dost domácích kněží. V 80. letech 18. století byl
například ve Stryji katechetou rodák z Postřelmova Mikuláš Kvapil (1756  –  1823).
Po návratu na Moravu se stal farářem
v Pozořicích, děkanem, arciknězem
a čestným brněnským kanovníkem.
Je jedním z hrdinů Neužilova románu
Prsten. Namátkou můžeme jmenovat
v roce 1788 jako katechetu v Zaleščikách,
dnes na Ukrajině, rožnovského rodáku
Františka Kvintu a pak přibývali další
a další. Také lokální kaplan na Nové Lhotě Josef Jabůrek vyměnil práci v zapadlé
farnosti za místo katechety v Nowém Saczi. V roce 1827 na gymnáziu v Bochni
pracovali jako profesoři naši kněží Antonín Václavík, Štěpán Linerth, František
Mudrák a Ferdinand Scheuer. Snad každé
větší haličské město mělo katechetu nebo
profesora nebo ředitele střední školy z řad
moravských kněží.
Většina kněží však působila na farách.
Někteří odcházeli do Haliče už jako kněží,

mnozí se dali inkardinovat do haličských
diecézí, někteří nikoli, a tak se objevují
i v olomouckých diecézních katalozích.
Za všechny moravské faráře budiž uveden
alespoň rodák z Přerova Baltazar Kratoš
(1757  –  1828), který zemřel jako probošt
ve Wieliczce a čestný kanovník tyniecké
katedrální kapituly. Mnozí mladí mužové
odcházeli do Haliče studovat do tamních
kněžských seminářů. V tarnovském semináři bylo v letech 1820 až 1838 celkem 310
bohoslovců, z toho 43 pocházelo z Moravy. Jeden čas i rektor tohoto semináře byl
Moravan, jmenoval se Ondřej Ostravský
(1795  –  1871). Pocházel z Hranic a po
kněžském svěcení v roce 1819 kaplanoval v Soběchlebech. Pak odešel do Haliče a brzy se stal farářem ve Wadowicích
(rodišti Jana Pavla II.), pak rektorem semináře a kanovníkem v Tarnově a posléze
přešel do Lvova, kde zemřel jako probošt
metropolitní kapituly.
Někteří dosáhli v Haliči i biskupské hodnosti. Na prvním místě je třeba jmenovat
Ondřeje Ankwicze (1777  –  1838). Ankwicz byl rodem Polák, byl svědkem toho,
jak jeho otec byl v roce 1794 oběšen jako
vlastizrádce společně s biskupy Massalským a Kossakowským. Odešel do Rakouska a roku 1810 byl vysvěcen na kněze
a stal se olomouckým kanovníkem. V Olomouci byl i ředitelem kněžského semináře. Po pěti letech byl jmenován lvovským
arcibiskupem, když tam odmítl nastoupit
litoměřický biskup Václav Chlumčanský.
Diecézi převzal od kapitulního vikáře,
už zmíněného Hoffmana. V Haliči prosazoval likvidaci katolického osvícenství

a byl stoupencem přísně ortodoxního
katolického ducha. Zahájil proměnu Haliče v jednu z nábožensky nejsilnějších
oblastí Evropy. Pomohlo my vyhnání jezuitů z Ruska, které roku 1820 přijal do
své diecéze. V roce 1833 přešel jako arcibiskup do Prahy, zde měl však málo času,
aby zvrátil nepříznivý náboženský vývoj
zaviněný neschopností zdejšího církevního vedení a roku 1838 zemřel. Trvalou
památkou na něj jsou sestry boromejky,
které povolal do Čech.
V roce 1831 byl jmenován tarnovským
biskupem olomoucký světící biskup Ferdinand Chotek. Při stěhování do Tarnova
jej zastihlo zvolení olomouckým arcibiskupem, a tak tarnovskou diecézi převzal
pražský světící biskup František Pištěk,
který pak povýšil na arcibiskupa do Lvova. Nemůžeme zapomenout ani na Josefa
Pukalského (1798  –  1885). Byl rodákem
z Těšína, který náležel do vratislavské
diecéze, ale vratislavští bohoslovci z rakouské části studovali v Olomouci a zde
byl také Pukalský po studiích vysvěcen na
kněze. Později byl farářem ve Wilamowicích a v Žywcu a od roku 1852 tarnovským biskupem. Patřil do té zatím nepřetržité řady vynikajících biskupů tarnovské
diecéze, která je dnes nejsilnější v celém
Polsku.
I ti, kdo toužili po řeholním životě, leckdy zamířili do Haliče. Za všechny budiž jmenován alespoň František Koutný
(1811  –  1885), rodák z Tištína, dlouholetý provinciál haličské provincie Tovaryšstva Ježíšova.
P. Vladimír Teťhal

List z kalendáře
Leden a únor 2010

P. Karel Tinka

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)
11. 2. – Světový den nemocných – slaví
se od roku 1993 z podnětu papeže
Jana Pavla II.
12. 2. 1920 se narodil P. Karel Tinka,
salesiánský kněz, působící jako
kaplan ve farnosti Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Zlíně
(90. narozeniny)
(jpa)

pastýřský List
Pastýřský list olomouckého arcibiskupa ke kněžským povoláním
Drazí bratři a sestry v Kristu,
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší arcidiecézi se pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a také za nová
povolání ke kněžství modlíte i ve vašich farnostech a v rodinách.
V Roce kněží, který letos prožíváme na celém světě, bych rád tímto listem vyjádřil svou
vděčnost kněžím, kteří věrnou službou, životem modlitby a naplňováním svého zasvěcení Kristu a jeho církvi pomáhají budovat Boží království ve světě.
Děkuji také všem věřícím, kteří se svými kněžími spolupracují a jsou jejich oporou. Ani
nejlepší kněz neudělá pro věřící víc, než může vykonat jeden člověk. Má-li však dobré
spolupracovníky, dokáže udělat dobra několikanásobně víc. Důležitá je ovšem i spolupráce v tom nejširším slova smyslu. Tím myslím zvláště na rodiny, které se snaží žít jako
živá buňka církve. Velkoryse přijímají děti a vychovávají je v dobré lidi a křesťany, kteří
jsou citliví k Božímu hlasu a touží žít jako přátelé Boží.
Rodina je prvním kněžským seminářem. Tam se kladou základy víry, tam se rozvíjejí
osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály. Tam se učí lásce, která nehledá
sebe a je věrná i za cenu oběti. K povinnostem křesťanských rodin patří výchova nových
generací křesťanů. Projevem zodpovědnosti rodičů za společenství církve i rodičovskou
hrdostí je touha vychovat děti tak, aby je Bůh mohl povolat k důvěrnému přátelství s
Ježíšem a ke kněžské službě. Rodina by měla počítat s tím, že jedno dítě vychová pro
Boha, i když mu nechá naprostou svobodu volby povolání. Vezmou-li rodiny svůj úkol
vážně, pak nejen přibude kněží, ale uzdraví se i mnohé rodiny. Děkuji všem rodičům,
kteří tak budují své rodiny.
Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, kteří jste si někdy s myšlenkou na kněžství zahrávali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat
lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním,
jestli Bůh nevolá také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání
uvažují.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan Graubner

OLDIN
1 – 2 / 2010

3

obsah
Moravští kněží pomáhají Polsku ....... 2
List z kalendáře ................................. 2
Pastýřský list...................................... 3
Úmysly Apoštolátu modlitby............. 3
Pastorační příprava na rok 2013........ 4
Aktuality ..................................... 5 – 8
Centrum pro školy............................. 9
Charita.................................... 10 – 11
Centrum pro katechezi............ 12 – 13
Centrum pro rodinný život .............. 13
Bude vás zajímat...................... 14 – 15
Centrum laických aktivit ................. 15
Z diáře arcibiskupství ..................... 16

úmysly apoštolátu modlitby
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 účinnějšího 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.
ÚNOR 2010
Úmysl všeobecný
Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali k poznání jediného
pravého Boha.
Úmysl misijní
Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.
Úmysl národní
Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho
Pána.
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Pastorační příprava na rok 2013

Česká biskupská konference zahajuje pastorační přípravu na rok 2013 a vyhlašuje ji společným pastýřským listem, který se bude číst na první neděli
postní.
Vycházíme
– z pastoračního programu ČBK v rámci přípravy na 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
– z potřeby obnovy křesťanského života z Božího slova a ze svátostí
– z papežské výzvy k pořádání eucharistického kongresu
Nenarušíme
– případný papežův program pro jednotlivé roky, který neznáme, ale musíme jej
předpokládat
– homiletický program ČBK na šest let zahájený od adventu 2007, který má
skončit v závěru liturgického roku 2013
– plánovanou duchovní obnovu Božím slovem pro kněze i lid
– nepřetížíme zaběhlou pastorační práci farností a nenarušíme pastorační programy jednotlivých diecézí
– zůstane prostor pro jubileum svaté Anežky
Program pastorační přípravy
Přípravný rok: Boží slovo
1. rok – 2011 – křest
2. rok – 2012 – biřmování
3. rok – 2013 – eucharistie
Připravit
Pro každý rok věnovaný jedné z iniciačních svátostí tři katecheze a materiál pro jednodenní duchovní obnovu a novénu.
Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období 1. roku bude doba postní a vyvrcholí obnovou křestního slibu
o Velikonocích.
V 2. roce bude soustředěna pozornost na svátost biřmování v době velikonoční a vyvrcholí obnovou biřmování o Letnicích.
V 3. roce zaměřeném na eucharistii bude vrchol kolem svátku Těla a Krve Páně spojený s eucharistickým kongresem majícím více
fází: farnost, diecéze, národní
Zpracování
Vyžaduje jak katecheticko-vzdělávací část, tak liturgické slavení, výchovné aspekty zvláště v rodinách, ale i pomoc v sebevýchově, aby
Boží slovo přijaté do života spolu se svátostnou milostí neslo konkrétní plody v těch, kteří se znovuzrodili a jsou novým stvořením,
budovalo společenství svatých a bylo přínosem pro současnou společnost jako kvas.
Ctnosti
K životu křesťana patří ctnosti, které ho charakterizují, které jsou plodem lidské spolupráce s Boží milostí. O milost můžeme prosit,
lidské spolupráci se musíme učit.
2010: umět se ztišit a slyšet, slyšené přijmout – to nazývá sv. Benedikt poslušností
2011: odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, statečnost a věrnost
2012: zodpovědnost dospělých křesťanů
nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost
2013: vděčnost nejen lidem, umět vidět
Boží dary, radovat se z nich, děkovat
a chválit, na Boží dar odpovědět darováním sebe – obětí
V různých rovinách
Budou vyzvány všechny skupiny, které
připravují pastorační či katechetické
materiály na jednotlivé roky, aby svůj
program přizpůsobily tomuto programu
(školní katecheze, mládež, manželská setkání, senioři, církevní školy, Charity…).
Rovněž církevní sdělovací prostředky zařadí tato témata, ale i v širším kontextu,
například svátosti v umění…
Pozvány budou teologické fakulty a křesťanské akademie k zaměření se na daná
témata z různých odborných pohledů.
Diecéze si vymění zkušenosti a zaměří se
na zkvalitnění přípravy k iniciačním svátostem ve farnostech.

aktuality
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Poděkování z Vatikánu
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner dostal v minulých dnech z Vatikánu dopis, ve kterém mu prefekt Kongregace pro
biskupy kardinál Giovanni Battista Re děkuje za bohaté pastorační aktivity v naší arcidiecézi. Celý dopis uveřeňujeme v českém překladu.
Vaše Excelence,
srdečně Vám děkuji za Vaši pětiletou
zprávu, kterou jste nám předložil u příležitosti poslední „návštěvy ad Limina“.
V této zprávě jste nám poskytl všechny
podstatné a přesné informace týkající se
života církve a arcidiecézního společenství v Olomouci, které již 17 let spravujete
s velkým nasazením, apoštolskou obětavostí a věrností ke Kristu. On, který povolal „pastýře a učitele, aby své vyvolené
dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla“ (Ef 4,12), ať Vám dává
světlo, sílu a radost v Duchu Svatém.
Zpráva obsahuje nejen důležité aktualizované informace o situaci týkající se pastorace ve Vaší arcidiecézi, ale je rovněž velmi užitečná pro Svatého otce a jednotlivé
úřady Římské kurie, a rovněž má důležitý
význam pro církev. Návštěva u Petrova
nástupce se všemi body, které ji tvoří a určují, symbolizuje spojení s Pastýřem „Pastor pastorum“, který byl povolán z vůle
Boží, aby utvrzoval své bratry ve víře a lásce, a to v plném láskyplném a skutečném
společenství.
Významné politické a ekonomické změny, které začaly v devadesátých letech,
přinesly mnoho zlepšení týkajících se
svobody církve a společnosti, ale objevují se také nemalé negativní následky. Je
pravdou, jak píšete, že „po nadšení a po
ztrátě iluzí z minulé epochy, se objevila
především únava a nezájem o politiku
a o společnost.“
Současné problémy jako nezaměstnanost, korupce a drogy vyžadují, aby církev
zainteresovala politické a kulturní představitele, aby se vydali do nezbytného boje
proti chudobě. Jak říká Svatý otec Benedikt XVI. - „křesťanská charita je nejprve
odpovědí na to, co v určité konkrétní situaci představuje bezprostřední potřebu: je
nutno nasytit hladové, obléci nahé, je třeba pečovat o nemocné a usilovat o jejich
uzdravení“ (Deus Caritas est).
Počet kněží ve Vaší arcidiecézi není ještě
dostačující, což je způsobeno vzrůstající
krizí povolání a také těmi, kteří kněžskou
službu opouštějí. Nová povolání jsou vždy
darem Božím a plody modliteb celého diecézního společenství.
S velkým potěšením jsem zjistil, že pastorační péče o povolání je ve Vaší arcidiecézi
na velmi vysoké úrovni. Měsíční modlitby
za nová kněžská povolání na Velehradě
nebo v katedrále sv. Václava v Olomouci
či dny vzájemných modliteb během školního roku mezi seminářem a jednotlivými
farnostmi v arcidiecézi zcela jistě přinesou hojné plody.

Gratuluji Vám k výstavbě nových kostelů
a kaplí, založení nových škol a také k požehnání kláštera sester klarisek. Všechny
tyto nové stavby jsou znamením nejenom
nové doby, ale především milosti Boží
prozřetelnosti, za kterou musíme být velmi vděčni.
Všiml jsem si, že organizujete řadu formačních kurzů pro skupiny angažující se
v životě farností, například pro katechety,
pastorační asistenty, lektory Písma, varhaníky, sbormistry, animátory mládeže,
ministranty a zaměstnance Charity. Jsem
přesvědčen, že díky tomu se lidé mohou
opravdu cítit součástí společenství, které
se setkává v Kristu.
Jsem potěšen, že se staráte s tak velkým nasazením o pastoraci mládeže.
Dnešní mladí lidé jsou při hledání své životní cesty často různými lákadly odváděni špatným směrem. Kristus však přináší
do srdcí touhu po vznešených ideálech.
Z toho důvodu by měla pastorační péče
nabídnout mladým cestu a měla by se stát
místem, kde se mohou naplnit jejich touhy a stát se tak jakousi školou, která jak
říká papež: „učí solidaritě a ochotě dávat
ne pouze něco, nýbrž sebe samé. Proti antikultuře smrti, jejímž výrazem je kupříkladu zneužívání drog, se tak staví láska,
která nehledá sebe a která se právě prostřednictvím ochoty „ztratit sebe samého“ kvůli druhému projevuje jako kultura
života“ (Deus Caritas est).
Chtěl bych Vás, Vaše Excelence, povzbudit, aby Vaši kněží spolupracovali ve svých
farnostech více s laiky a rovněž s hnutími
a církevními asociacemi, aby využili všech
dostupných prostředků církevní legislativy. Laici by měli najít své místo ve farnostech, jelikož společně s kněžími mohou
pomoci prohloubit svátostný život ve společenství.
Vaše Excelence, pokračujte dál ve všech
tak úspěšně započatých aktivitách! Přeji
Vám, aby vzrostl počet věřících, kteří se
vědomě a aktivně zapojují do církevního
života, a aby Vám všechny rozličné iniciativy, které podnikáte v oblasti pastorace,
přinesly bohatou úrodu.
Nakonec mám milou povinnost Vám sdělit, že Svatý otec, kterému jsem předal
Vaši zprávu, měl velkou radost z hojnosti
plodů, které během posledních let dozrály ve Vašem církevním společenství. Jeho
Svatost vyprošuje Boží pomoc a uděluje speciální apoštolské požehnání Vám,
pomocnému biskupovi Mons. Josefu
Hrdličkovi, Vašim kněžím a všem členům
celé Vaší arcidiecézní rodiny.
Ať se svatí Cyril a Metoděj, kteří přinesli

křesťanství na Moravu, a svatý Jan Sarkander, kanonizovaný v roce 1995 Janem
Pavlem II. během jeho návštěvy v Olomouci, přimlouvají za Vás a za Vaše věřící,
kteří Vám byli svěřeni.
Využívám také této příležitosti, abych
Vám, Vaše Excelence, vyjádřil své bratrské spojení a upřímnou úctu.
Zůstávám oddaný v Kristu
kardinál Giovanni Battista Re
prefekt Kongregace pro biskupy
Slovenský kněz jmenován
konzultorem Papežské rady
pro jednotu křesťanů
Papež Benedikt XVI. jmenoval 21. ledna slovenského řeckokatolického arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa, který je
členem jezuitského řádu, konzultorem
Papežské rady pro jednotu křesťanů.
Mons. Cyril Vasiľ se narodil se 10. 4. 1965
v Košicích. Na kněze byl vysvěcen v roce
1987, působil v prešovské řeckokatolické eparchii. Pak studoval na Právnické
fakultě Papežského východního institutu
v Římě. V Janově nastoupil do jezuitského noviciátu. Získal doktorát z kanonického práva a v roce 2007 byl jmenován
rektorem uvedené fakulty. Je profesorem
na Papežské gregoriánské univerzitě
v Římě, na Teologické fakultě Univerzity
v Bratislavě a v Trnavě. Napsal řadu knih
a příspěvků, spolupracuje s Vatikánským
rozhlasem.
(čbk)
Valná hromada
Matice Velehradské
V den výročí úmrtí sv. Cyrila 14. února
2010 se na Velehradě uskuteční valná
hromada Matice Velehradské.
V 10 hod. bude slavena pontifikální mše
svatá v bazilice. Následně bude pro účastníky valné hromady připraven v jídelně
Stojanova gymnázia „cyrilský guláš“,
který bude letos volební. Úkolem valné
hromady bude zvolit nový výbor a kontrolní komisi – tedy orgány, které jsou zodpovědné za činnost a rozvoj Matice Velehradské. Významný prostor bude v rámci
valné hromady věnován také seznámení
fanoušků Velehradu (neboť právě ty Matice Velehradská sdružuje) s projekty na
obnovu tohoto poutního místa. Vlastní
jednání bude zahájeno ve 13 hod. Zváni
jsou jak členové Matice Velehradské, tak
také „pozorovatelé.“
Petr Hudec
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Víkend gregoriánského chorálu
na Velehradě
Ve dnech 12. až 14. března se uskuteční na
Velehradě Víkend gregoriánského chorálu. Akce je určena všem amatérským zájemcům o tento druh liturgického zpěvu.
V přátelském prostředí bude možné osvojit si základy gregoriánského chorálu.
Zahájení bude v páteční večer v 18 hod.,
zakončení v neděli po obědě. Vyvrcholením programu je sobotní společný zpěv
nešpor v chórových lavicích baziliky
a zpěv při nedělní liturgii. Zázemí – ubytování, strava – poskytne poutní dům
Stojanov.
Podrobnosti včetně přihlášky naleznete
na stránkách: www.maticevelehradska.cz,
nebo vám je na požádání zašleme.
Petr Hudec
Zemřel P. Petr Ovečka
Známý jezuitský kněz P. Petr Ovečka
zemřel 22. 12. 2009 v Domově sv. Karla
Boromejského v Praze-Řepích ve věku
87 let.
P. Petr Ovečka se narodil 8. 10. 1922
v Brankách u Valašského Meziříčí. Po maturitě na velehradském gymnáziu vstoupil
7. 9. 1940 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Benešově u Prahy. První řeholní sliby složil 8. 9. 1942 na Velehradě, kde také
studoval filozofii s půlroční přestávkou
pracovního nasazení v Ostravě.

Po válce zůstal ještě jako prefekt gymnázia
na Velehradě a od ledna 1946 do června
1947 pak byl prefektem arcibiskupského
gymnázia v Praze. V letech 1947 až 1951
studoval teologii v Maastrichtu v Nizozemí a 22. 8. 1950 tam přijal kněžské svěcení. Po třetí probaci v USA pak žil v letech
1953 až 2002 v Římě.
Ve Věčném městě pracoval v letech 1953
až 1971 jako redaktor českého a nějakou
dobu i latinského vysílání Vatikánského
rozhlasu, v letech 1957 až 2001 byl redaktorem exilového měsíčníku Nový život. Od roku 1973 byl sekretářem exilové
Křesťanské akademie, kde jako redaktor
vydal mnoho českých knih.
Po návratu do vlasti v roce 2002 ještě redigoval bulletin Jezuité a zpovídal v kostele
sv. Ignáce v Praze.
Poslední rozloučení se zesnulým knězem
se konalo 5. ledna 2010 v kostele sv. Ignáce v Praze, pohřben byl na vyšehradském
hřbitově.
(ps)

Aktuality
Restaurování kaple
Loni v prosinci bylo dokončeno restaurování boční kaple Anděla Strážce a nástěnné fresky kaple sv. Barbory v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci. Farníci, návštěvníci chrámu a milovníci barokního umění mohou tedy v plné kráse obdivovat
kapli, která byla po téměř stovce let opětovně restaurována.
Pod neuvěřitelně silnou vrstvou
mastných nečistot se ukrývala celoplošná velmi kvalitní výzdoba klenby a stěn kaple z růžových, bílých
a šedých odstínů umělých mramorů
s bohatým zlacením a štukovou výzdobou včetně mimořádně kvalitního reliéfu Panny Marie Immaculaty.
Tyto části se podařilo zachránit v původní kvalitě. Zahájení prací si vyžádal zejména havarijní stav freskové
výzdoby z první poloviny18. století
od významného olomouckého barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho. V průběhu restaurování se podařilo částečně, v místech dochování
původní malby, odstranit také pozdější nevhodné přemalby, aby tak
byla poodhalena kvalita Handkeho
práce.
Malby a další zlacená reliéfní výzdoba zobrazuje příběhy ze Starého
a Nového zákona. Kvalitu provedených prací a estetický přínos restaurování lze snadno
porovnat s protější dosud neopravenou, značně zchátralou kaplí sv. Barbory. Odborné
restaurování prováděl po dobu téměř osmi měsíců ateliér akademické restaurátorky
Miroslavy Trizuljakové.
Návštěvníci mají možnost si kapli prohlédnout v zimním období vždy půl hodiny před
bohoslužbou, tedy ve všední dny od 12.30 do 13 hod., ve středu a neděli od 18.30
do 19 hod. V letním období je možná prohlídka po celý den od 10 do 18 hod.
MonikaVývodová
Osudy faráře – nová kniha o sv. Janu Sarkandrovi
O uničovském kostele a působení Jana Sarkandra v Uničově vypráví nová publikace, kterou vydalo na konci loňského roku město ve spolupráci s římskokatolickou
farností a která se nedávno objevila na pultech v uničovském městském informačním centru. Výročí 400 let od příchodu Jana Sarkandra do Uničova připomíná
i výroční pohlednice.
„Brožurka je útlá, ale nikoli nezajímavá. Bezmála padesátistránková práce obsahuje dvě studie,“ přibližuje
mluvčí uničovské radnice Marek Juráň. První z nich,
věnovanou životu Jana Sarkandra, napsal mladý historik z Univerzity Palackého v Olomouci Filip Hradil.
„Čtenář je v ní zevrubně seznámen s pohnutým osudem kněze žijícího v nábožensky i politicky nestabilní
době, která vyústila ve třicet let trvající celoevropský
válečný konflikt. Přehledný text je sestavený chronologicky, od Janova narození po umučení, blahořečení
a svatořečení,“ dodává Juráň. Významná část Hradilova textu je pak věnována tříměsíčnímu působení
Jana Sarkandra v Uničově. Obrazová příloha obsahuje také fotokopie dopisů doručených purkmistrovi
a radě města.
Autorem druhé stati je Ondřej Jakubec z olomouckého Arcidiecézního muzea, který přispěl textem o historii, architektuře a umělecké výzdobě děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
„Vůbec poprvé se tak lidem dostává do rukou fundovaný a přehledný text o jedné
z nejvýznamnějších uničovských památek,“ zdůrazňuje Juráň.
Kniha byla vydána v nákladu půl druhého tisíce kusů a v uničovském informačním
centru se prodává za 35 Kč. Vedle nové publikace jsou v infocentru k dostání i výroční
pohlednice (za 4 Kč) věnované příchodu Jana Sarkandra do Uničova.
(aco)

Aktuality
Pastýřský list k první neděli postní 2010,
kterým se vyhlašuje pastorační program
Milovaní bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která má být dobou intenzivnějšího duchovního života.
Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku – Velikonoce. Současně chceme
dnes zahájit delší přípravu na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Víme, že oslava cyrilometodějských výročí před 150 lety znamenala velké náboženské
i národní probuzení. Před padesáti lety byla tichým, ale mocným, povzbuzením pro
utlačenou církev. I dnes můžeme tato výročí využít k oživení církve v nových podmínkách. Cílem naší přípravy je tedy takové oživení a prohloubení naší víry, aby z ní měla
užitek i občanská společnost, která potřebuje obrodu.
V pastoračním programu přípravy, který vyhlásila biskupská konference, je jmenováno
pět základních bodů, které se týkají obrody a prohloubení křesťanského života a také
dokončování již začatých děl. Jsou pojmenovány takto:
    – Písmo svaté
    – Homilie
    – Katecheze
    – Plenární sněm
    – Zbožnost
Na všech budeme pracovat tak, jak komu přísluší. Dnes zahajujeme přípravu na výročí
počátku našeho křesťanského a kulturního života, který je spojen s dílem soluňských
bratří. Do cyrilometodějského výročí zbývají necelé čtyři roky. Tuto dobu rozdělíme na
necelý vstupní rok a následné tříletí.
Vstupní rok, tj. tento, chceme věnovat Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu slovu, které našim předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři Cyril a Metoděj. Dnes se můžeme radovat z nového vydání Písma svatého určeného především odborníkům s názvem Jeruzalémská Bible. Během přípravy vyjde i liturgický překlad, na
který jste zvyklí z kostela. Všem věřícím doporučujeme, aby zvláště v tomto roce často
otevírali Písmo svaté, především evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému mistru,
budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci se budeme snažit uvádět jeho slova v činy.
Nabídneme vám různé biblické programy, například způsob společného čtení Písma
v malých společenstvích, kde se můžeme učit Božímu slovu správně naslouchat a porozumět i vzájemně se povzbudit duchovními zkušenostmi s Boží mocí v jeho slově. V této
zkušenosti s Písmem svatým budeme pokračovat i v dalších letech.
Tříletí opřeme o to, co křesťana charakterizuje, tj. co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli
a čemu nás učili. Nikdo z nás se křesťanem nenarodil. Křesťanem se z Boží milosti každý stal. Stalo se tak ve křtu, a proto se budeme zabývat těmi sliby, které při něm zazněly
a které každoročně o Velikonocích obnovujeme. První rok věnujeme svátosti křtu, druhý biřmování a třetí svátosti eucharistie.
Křesťan nežije dva oddělené životy – běžný civilní život a vedle toho život náboženských
úkonů. Žijeme jen jeden celistvý život. Jedině tehdy, když do každého okamžiku, každého počinu a slova pronikne Duch lásky, který k nám přichází ve svátostech, stáváme se
pravými a také přesvědčivými křesťany. Teprve, když se takový láskou prozářený a smysl
dávající život promítne do našeho okolí, můžeme mluvit o tom, že druhým přibližujeme
samotného Boha, či spíše, že je přibližujeme k Bohu.
Půst je doba příhodná pro nový začátek, pro práci na sobě, pro vlastní posvěcování i odříkání. V tom smyslu doporučujeme i zapojení do Postní almužny pořádané Charitou.
Přejeme vám, abyste dokázali pokud možno denně si udělat chvilku ztišení, na kterou
se budete těšit, chvilku setkání s Ježíšem, kdy v duchu usednete k jeho nohám jako jedni
z učedníků a přečtete si několik řádků z evangelia. Přijměte je jako adresovaná právě
vám a pokuste se osobně Pánu odpovědět. Možná při tom vzniknou otázky, možná něčemu neporozumíte. Pak to vezměte jako výzvu k dalšímu hledání. Tak půjdeme za Kristem společně a věříme, že už velikonoční oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství
bude pro nás novým obdarováním.
Na společnou cestu všem ze srdce žehnáme.
Váš arcibiskup Jan a ostatní biskupové Čech a Moravy

OLDIN
1 – 2 / 2010

7

Otmar Oliva držitelem
ceny Pro Amicis Musae
Akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu se stal držitelem ceny Pro Amicis
Musae, ocenění Zlínského kraje za rok
2009. Cena je udělována za významný
a podstatný přínos v kulturním rozvoji
zlínského regionu.
Otmar Oliva se proslavil například
sochařským řešením výzdoby kaple
Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II.
ve Vatikánu.
(ps)
Tříkrálová sbírka
v olomoucké arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner
požehnal první lednovou sobotu ve farním kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích
koledníkům Tříkrálové sbírky.
Na slavnostní mši svaté se sešlo více než
dvě stovky věřících. „Hlavním posláním
sbírky je pomoc lidem v nouzi, u nás
i v zahraničí, a rozvoj sociálního díla,“ vysvětlil tiskový mluvčí Arcidiecézní charity
v Olomouci Marek Navrátil.
(ps)
Zemřel P. Stanislav Honka
Ve věku 87 let zemřel 18. ledna salesiánský kněz P. Stanislav Honka.
Poslední chvíle života prožil v Hospici
sv. Lukáše v Ostravě.
Pocházel z Ostravy-Svinova, kde se narodil 13. listopadu 1922. Vyučil se v oboru
elektro u SME
Ostrava. S kongregací salesiánů se seznámil
v Praze-Kobylisích v letech
1939 až 1940.
V letech 1945 až
1946 studoval
teologii v Mníšku pod Brdy
a v dalších třech letech v Oseku u Duchcova. Zde přijal v roce 1949 jáhenské
i kněžské svěcení z rukou biskupa ThDr.
Štěpána Trochty. Potom vykonával kněžskou službu v Praze-Kobylisích. V 50. letech byl internován v Želivi. Působil také
jako tajný zpovědník sester boromejek ve
Městě Albrechticích.
Vybudoval chalupu ve Staré Vodě, která
dodnes slouží salesiánům při mládežnických akcích. Od roku 1993 vypomáhal
ve Fryštáku a v Jalubí, kde byl farářem
jeho bratr Josef. V posledních letech se
jeho zdravotní stav zhoršil, žil v Ostravě-Zábřehu. O Hodu Božím vánočním musel být převezen do ostravského Hospice
sv. Lukáše.
Jan Stuchlík
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Nový provinciál kongregace
salesiánů
Hlavní představený salesiánské kongregace Pascual Chávez jmenoval
25. prosince 2009 novým provinciálem
Provincie sv. Jana Boska v České republice P. Petra Vaculíka.
Nový provinciál českých salesiánů se narodil 3. 11. 1959. Pochází z věřící rodiny ze Zlína. Ve
svém rodišti se
již v 70. letech
minulého století
seznámil se salesiány. Své první
sliby složil tajně
v roce 1978, věčné sliby o šest let
později.
Vyučil se elektromechanikem a na střední
průmyslové škole elektrotechnické získal maturitní vysvědčení. Po absolvování
dvouleté vojenské služby vystudoval teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. V roce 1988 přijal
jáhenské a potom i kněžské svěcení. Působil jako kaplan v Kyjově a ve Vizovicích.
Po sametové revoluci začínal v salesiánské komunitě ve Zlíně. Čtyři roky žil
v Řádu bratří blahoslavené Panny Marie
Karmelské v Kostelním Vydří a ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od roku 1998 působí
na Prostějovsku.
P. Petr Vaculík je jmenován na šestileté
období (2010 – 2016).
(čbk)
Postní almužna
Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízí,
abychom se vrátili ke starobylé postní praxi, kdy křesťané při postní kázni
mysleli na lidi v nouzi. Postní almužna
je naší odpovědí k obnově postní praxe.
Proto ji čeští a moravští biskupové na
svém lednovém zasedání schválili a zavedli ve svých diecézích.
V naší arcidiecézi jsem pověřil Arcidiecézní charitu Olomouc, aby postní almužnu opět připravila. Prosím kněze a jáhny
o podpoření této aktivity a povzbuzení
věřících k účasti na ní. Skládací schránka
je praktickým nástrojem, který má věřící v průběhu postní doby motivovat, aby
postní almužnu v praxi uskutečňovali. Je
mnoho možností k odříkání (např. mlsání, alkohol, cigarety, káva, televizní programy či brouzdání po internetu, kritika
bližních, dodržování diety, cvičení atp.).
Děkuji vám za spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc i místní Charitou
a doufám, že tato postní almužna přinese
hodně duchovních plodů.
arcibiskup Jan

aktuality
HAITI – humanitární katastrofa
V úterý 12. ledna srovnalo mohutné zemětřesení velkou část hlavního města haitské metropole Port-au-Prince se zemí. Kromě množství mrtvých a zraněných způsobilo zemětřesení nesmírné škody na majetku. Mezi oběťmi je i místní arcibiskup
Serge Miot. Katedrála byla pobořena. Média přinášejí stále nové zprávy o utrpení Haiťanů, ale také o vlně solidarity celého
světa.
Známý český misionář P. Roman Musil, s nímž
aktivně spolupracuje Arcidiecézní charita Olomouc, se nacházel v době zemětřesení na severu
v Port-de-Paix. Zde zaznamenal zemětřesení
pouze mírné.
Zdravím všechny u nás doma a díky za maily
povzbuzení. Eva Dostálová (koordinátorka charitních projektů) je v pořádku, asi před hodinou
jsem s ní mohl na chvíli přes mobil mluvit, než
zase spadnul signál. Říkala jen, že celou noc
nespala, protože všichni lidé u sester propadli
panice a celou noc „vyváděli“. V Port-de-Paix
stále prší a malé záchvěvy zemětřesení se neustále vracejí. Nejhorší situace je v hlavním městě.
Atmosféra tady je velice stísněná, poněvadž snad není nikdo, kdo by o někoho neměl
strach. Všichni jsme tady velice zdrceni a nejvíce nás trápí naše bezmoc. Modlíme se, tedy
pokud to jde, a o to samé prosíme i vás.
P. Roman Musil, OMI
(Z jeho e-mailové zprávy)
Olomoucký arcibiskup sloužil mši za oběti zemětřesení
Mši svatou za oběti ničivého zemětřesení na Haiti sloužil 19. ledna v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Čeští a moravští biskupové také vyhlásili celonárodní kostelní sbírku na pomoc Haiti.		
(ps)
Jsme ve vesmíru sami?
Tak zněla hlavní otázka a téma přednášky jezuitského astrofyzika, která se uskutečnila
v neděli 3. ledna na Velehradě. Zimní sál Stojanova gymnázia se zcela zaplnil více než
stovkou zájemců o vesmírnou problematiku. Astrofyzik Pavol Gábor se samozřejmě
nepokoušel popsat, jak vypadají Marťani či jiní mimozemšťané, nýbrž hovořil o způsobech, jak přírodní vědy přistupují k otázce života ve vesmíru. Zmínil program hledání
radiového vysílaní mimozemských civilizací (SETI), výzkum těles Sluneční soustavy
a biologické pátrání po původu pozemského života. Nejvíce se věnoval výzkumu planet
mimo Sluneční soustavu. Poutavý výklad doplnil obrazovou prezentací a hodinovou
přednášku pak ještě vystřídala stejně dlouhá debata. Celé téma sám přednášející, který by měl od letošního roku působit ve Vatikánské observatoři v arizonském Tusconu,
shrnul s humorem sobě vlastním: „Jsme ve vesmíru sami? Apriori se na toto téma nedá
nic seriózního říct!“
Přednáška se uskutečnila v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Slovenská republika 2007 – 2013, z něhož jsou v současnosti opravovány také elektrorozvody velehradské
baziliky.
Pavel Gábor, Ph.D.
(*19 69) p o chá z í
z Košic. Před vstupem do jezuitského
řádu vystudoval fyziku elementárních
částic v Praze. Po
skončení noviciátu
studoval nejpr ve
filozofii v Krakově, později teologii
v Paříži a Olomouci.
V roce 2009 obhájil v Paříži doktorát
z astrofyziky.
Snímek Petr Hudec
Petr Hudec

centrum pro školy
Ohlédnutí za prvním rokem
působení vzdělávací instituce
Arcibiskupství olomouckého
O loňském svátku sv. Mikuláše se v sále
Arcibiskupství olomouckého sešlo přes
dvacet účastníků semináře s tématem
Osvícenství, jeho vztah ke křesťanství
a Velká francouzská revoluce. Seminář,
pořádaný Centrem pro školy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ukončil celoroční vzdělávací činnost,
které centrum nabízí především pedagogům.
Posluchači se velmi zajímavou formou
dozvěděli od PhDr. Radomíra Malého
mnoho historických faktů k této události. Především však měli možnost opravit
si předsudky a někdy i nepravdy, které
o této době doposud obecně panují mezi
veřejností i mezi pedagogy. Pan doktor
porovnal i rozdíly, které byly ve dvou
velkých revolucích té doby – Americké
a Velké francouzské. Ta francouzská byla
mnohem krvavější i proto, že odmítala
Boha a náboženství vůbec. Na závěr zazněla slova kardinála Joachima Meisnera,
který řekl, že každá civilizace, která byla
vybudována na popírání Krista, skončila
velkou genocidou…
Jsme rádi, že vzdělávání věřících pedagogů, které Centrum pro školy otevřelo, si již
našlo svoji posluchačskou obec a setkalo
se s mnohými pozitivními ohlasy. Mnozí z pedagogů si takto doplňují potřebné
vzdělání, které potom mohou uplatnit na
svých školách. Protože je toto vzdělávání
akreditováno na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího
vzdělávání pedagogů, obdrží účastníci
osvědčení o absolvování semináře, kterým prokazují na svých školách své další
vzdělávání, které na nich škola požaduje.
Na první pololetí letošního roku plánujeme další z přednášek na téma Křesťanství
v průběhu dějin. Dále bychom rádi uskutečnili seminář na bioetická témata, která
jsou aktuální nejen ve školních osnovách,
ale v celé naší společnosti. Ve druhé polovině roku potom pozveme zájemce na
přednášky Nesprávné výroky při interpretaci evolučních teorií a Obraz křesťanství
v české literatuře.
Budeme pokračovat také ve školení lektorů, kteří nabízejí školám křesťanská témata v rámci projektu Vstupy do škol s náboženskými tématy, které mnohé školy již
pravidelně zařazují do svých učebních
plánů. Konkrétní nabídku vzdělávání na
rok 2010 s bližšími informacemi budeme
pravidelně zveřejňovat v OLDINu. Těšíme se na setkání nejen s těmi, kteří jsou již
pravidelnými účastníky těchto seminářů,
ale i na nové zájemce o tuto naši službu,
kterou poskytujeme nejenom pedagogům, ale všem zájemcům o vlastní vzdělávání v oblasti křesťanství.
Helena Polcrová
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Pozvánka na vzdělávací semináře
Centrum pro školy zve všechny zájemce z řad učitelů, vychovatelů, pastoračních asistentů, kněží i ostatních zájemců na vzdělávací semináře: Evoluční teorie v pohledu současné
vědy a víry. Jde o opakování semináře z října minulého roku, přednáší P. Mgr. Marek
Vácha, Ph.D. Seminář se bude konat v sobotu 17. dubna v budově kurie v Olomouci.
Vstupy do školy – Křesťanské tradice v okruhu doby velikonoční. Tento seminář připravuje a realizuje Centrum pro školy. Proběhne v sobotu 6. března v Olomouci v budově
kurie od 9 do 15 hod. a v sobotu 20. března v Luhačovicích na faře v době od 10.30
do 15.30 hod. Pozvánku s podrobnými informacemi obdržíte elektronicky.
Semináře jsou akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení
o účasti.
Více informací na: Centrum pro školy, Arcibiskupství olomoucké, Mgr. Helena Polcrová, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 219, e-mail: polcrova@arcibol.cz
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrová řízení na místa
– ředitele/ředitelky Stojanova gymnázia Velehrad (s nástupem do funkce možným
ihned)
– ředitele/ředitelky Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně (s nástupem do funkce
1. 9. 2010)
– ředitele/ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově (s nástupem do funkce
1. 9. 2010)
Podmínky
– praktikující katolík/katolička
– vysokoškolské vzdělání pedagogického směru
– pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.
Přihlášky zasílejte do 15. února 2010 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum
pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
K přihlášce připojte
– ověřené kopie dokladů o vzdělání
– životopis
– přehled praxe
– výpis z trestního rejstříku
– doklad o zdravotní způsobilosti
– vaši představu o církevním gymnáziu/církevní školce v rozsahu do třech stran
Kancionál a jeho nové písně
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve varhaníky, sbormistry,
vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na arcidiecézní setkání na téma
Kancionál a jeho nové písně, které se uskuteční v sobotu 13. března ve velkém sále kurie,
Biskupské nám. 2, Olomouc.
Přednášet budou
otec biskup Josef Hrdlička a organolog Jan Gottwald, nové písně s vámi nacvičí
Mgr. František Macek a Mgr. Filip Macek.
Program setkání
10.00 – 12.30 - Přednáška s nácvikem nových písní v sále kurie
13.00 – mše svatá, kterou celebruje Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci v katedrále (tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka
„U dómu“)
Na setkání se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu. Přiveďte
s sebou další zájemce.
Centrum pro školy
Bližší informace: Zdislava Vyvozilová,
Wurmova 9, 771 01 Olomouc
Arcibiskupství olomoucké, Biskupské
tel.: 587 405 219 (243)
nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 243,
e-mail: polcrova@arcibol.cz
e-mail: varhanik@arcibol.cz
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Desátá Tříkrálová sbírka skončila
Letošní desátá Tříkrálová sbírka v olomoucké arcidiecézi skončila. Koledníky bylo
možné potkat maximálně do čtvrtku 14. ledna 2010. V olomoucké arcidiecézi bylo
k 20. lednu úředně spočítáno zhruba 94 % kasiček a průběžný výnos z nich činí přes
18 921 249 korun.
Největší starosti mají nyní organizátoři
Tříkrálové sbírky s rozpečeťováním pokladniček na obecních či městských úřadech, musí být vždy na tom úřadě, kde se
koledovalo. Špatná sjízdnost některých
silnic celou věc velmi zdržuje, také procedura rozpečeťování je velmi pracná a časově náročná.
„K dispozici máme průběžné výsledky koledování, najdete je na našich stránkách:
www.trikralovasbirka.cz,“ informuje koordinátor Tříkrálové sbírky Charity ČR
Marek Navrátil.
V městech a obcích koledovalo více než
4 500 skupinek koledníků, což je více než
14 000 dobrovolníků. „Všem dobrovolníkům jsme vděčni za jejich rozhodnutí
pomoci touto formou potřebným lidem
u nás i v zahraničí,“ říká Marek Navrátil
a dodává: „Stejně tak děkujeme za jejich
nasazení a všechny osobní oběti, které při
tom podstupují.“
Navzdory počasí téměř na všech místech
ale koledníci vyrazili do ulic, což je opravdu úctyhodné. Nejhorší podmínky ke
koledování hlásili koordinátoři z podhorských oblastí arcidiecéze, hlavně v noci
z pátku na sobotu, kdy husté sněžení, vítr
a mráz v noci na mnoha místech doplnil
déšť.
„V pátek v noci telefonicky hlásila koordinátorka z Holešova, že tam silný vítr ze
střech víří ledovou tříšť a pohyb na ulici je
nebezpečný. Podobné podmínky hlásili
také např. ze Šternberku, kde ještě v sobotu ráno mysleli, že se koledovat letos
nebude,“ říká koordinátor.

Situaci komentuje také jeden z vedoucích
skupinky Jan Tomiga ze Staré Vsi u Přerova: „Nedalo se ani dojít pár metrů k autu
a jezdit po koledě autem s řetězy, to by nebylo ono.“ Během sobotního dopoledne
se podmínky zlepšily a tak jen skutečně
velmi málo skupinek na koledu nevyrazilo. „Zrušili jsme královské koruny. Všechno rychle zvlhlo. Děti místo korunek nosily čelenky, které dostaly za koledování
jako dárek od Charity,“ hlásila z Kojetína
Helena Gračková.
„Děti s počasím problém nemají. Jsou pořád ve sněhu. To spíš já už nemůžu a půjdeme už domů,“ sdělovala po dvouhodinovém koledování jedna maminka, coby
vedoucí své rodinné družiny čítající dvě
královny a jednoho mudrce.
Charita Kojetín hlásí vykoledováno
105 046 Kč. „To je jenom o 3106,50 Kč
méně než loni. Krize - nekrize, na tříkrálovku to vliv nemá,“ komentuje výnos
tamní ředitelka Helena Gračková.
Konečný výsledek již hlásí i město Vsetín,
kde lidé na projekty pomoci lidem v nouzi
přispěli celkem částkou 176 824 Kč. I zde
je výsledek podobný loňskému. I další
místa zatím hlásí výsledky stejné nebo
velmi podobné těm loňským.
Definitivně sečteno mají také v Charitě
Luhačovice a k výsledku 266 201 korun
její ředitelka Lenka Semelová dodává:
„Byla vybrána částka o zhruba 5 tisíc korun větší než v loňském roce. Překvapilo
nás, že se na letošním koledování nijak
neodrazila finanční krize, lidé o sbírce čím
dál více vědí a rádi podpoří charitní dílo.“

Snímky Leoš Hrdlička

Jedněmi z nejštědřejších dárců se v olomoucké arcidiecézi může tradičně chlubit
Charita Uherské Hradiště. Tam koledníkům do kasiček dárci vložili 1 840 816
korun. Dalšími „milionáři“ jsou Charity
Olomouc, Uherský Brod, Zábřeh a Zlín.
„Vážíme si však všech darů, třeba mnohem nižších, které lidé dávali na pomoc
lidem v nouzi od srdce,“ zdůrazňuje Marek Navrátil
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Jedná se zejména o projekty pomáhající
seniorům, nemocným, hendikepovaným, matkám s dětmi v tísni, lidem bez
domova apod. Z výtěžku letošní sbírky
budou podpořeny např. Azylový dům pro
matky s dětmi v tísni v Kojetíně, Domov
pokojného stáří v Bohuslavicích, nákup
polohovacího lůžka pro nemocné a podpora sociálně terapeutické dílny v Moravské Třebové, bezbariérovost v Denním
stacionáři v Luhačovicích, rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi
v tísni a nocležna pro lidi bez domova ve
Valašském Meziříčí, přestavba vozidla
pro přepravu vozíčkářů v Zábřehu, podpora Nemocnice milosrdných bratří ve
Vizovicích a řada dalších. V roce 2009
bylo v olomoucké arcidiecézi z tříkrálové
sbírky podpořeno více než 200 charitních
projektů.
Pokud někdo koledníky nepotkal, může
sbírku podpořit odesláním daru na tříkrálové konto (č. ú: 66008822/0800) anebo odesláním DMS_KOLEDA na číslo
87777. Jedna DMS stojí 30 Kč a Charita
z každé z nich obdrží 27 Kč. Na stránkách: www.trikralovasbirka.cz lze sbírku
podpořit také službou PaySec.
Ivana Jeništová
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Charita Česká republika vyslala na Haiti dva humanitární pracovníky
Haiti postihlo 12. ledna zemětřesení, které je vzhledem k obětem na životech a škodám srovnatelné s katastrofou tsunami v Indonésii. Do humanitární pomoci, kterou kromě ostatních na Haiti koordinuje americká Charita - Catholic Relief Services (CRS), se okamžitě zapojila i Charita Česká republika.
Ve středu 20. 1. 2010 odletěli na Haiti dva
humanitární pracovníci – Irena Klimková
z Arcidiecézní charity Olomouc a Oldřich
Pospíšil z Charity ČR. Ještě před odletem
česká Charita pomáhala také týmu slovenských lékařů, který odletěl o den dříve.
Členkou slovenského týmu je i zdravotní
sestra Jana Smyčková ze Zábřehu, která
už na Haiti působila.
Charitní tým zůstane na Haiti prozatím
3 týdny. Oldřich Pospíšil se do ČR vrátí
9. února, Irena Klimková prozatím 22.
února. „Mise se plánují na půl roku, pokud jsou z místa informace takové, že
je třeba zůstat déle, prodlouží se, informoval o délce pobytu týmu koordinátor
humanitární pomoci CHČR pro Haiti

Martin Zamazal. Charita ČR vybaví český i slovenský tým satelitním telefonem,
který jim zajistí spojení s okolním světem
a v případě ohrožení jim umožní požádat
o pomoc. Jelikož na Haiti není elektřina,
součástí jejich výbavy je rovněž solární
zařízení na dobíjení počítačů a mobilních
telefonů
Oba charitní humanitární pracovníci se
do pomoci zapojí prostřednictvím týmů,
které má na Haiti americká CRS, prioritou je jednoznačně distribuce pomoci přímo konkrétním lidem. Důležité bude také
předávání informací o aktuální situaci
a hlavně o potřebách lidí postižených katastrofou, na základě kterých bude Charita ČR formulovat svoji strategii a programy pro nejbližší týdny.
Charitní tým má základnu v Dominikánské republice - v Santo Domingu, odkud
bude do 11 vytipovaných míst v Porto au
Prince na Haiti dodávat pomoc. K dispozici jsou kromě potravin také plachty,
vhodné pro stavbu provizorních přístřeší,
kontejnery na vodu, sítě proti moskytům,
hygienické balíčky a kanystry na vodu.
„Je třeba vytvořit lidem podmínky, aby se
k nim dostala potravinová a zdravotnická
pomoc i lékařské ošetření, zatím však záchranářům chybí logistika,“ informoval
o současné situaci na Haiti Martin Zamazal. V nejbližších 3 až 4 týdnech je třeba

rozvinout na místě aktivity, které lidem
zajistí přežití. „V Porto au Prince nevznikají velké uprchlické tábory, lidé se shromažďují na jakýchkoli volných plochách
města, v parcích. Město už opustilo 30
tisíc lidí,“ říká další charitní pracovník –
vedoucí humanitárního oddělení CHČR
Pavel Gruber, „týden po zemětřesení lidé
stále nemají pomoc, dá se očekávat že budou agresivní. Haiti je v seizmické oblasti,
situace se navíc může kdykoli opakovat,“
dodává Gruber.
Irena Klimková před odletem řekla:
„V Arcidiecézní charitě Olomouc mám na
starosti projekty na Haiti, mj. také projekt
Adopce na dálku-Haiti. Na Haiti jsem
strávila čtyři měsíce, znám tamní situaci,
umím francouzsky i kreolsky, což je důležité při kontaktu s místními lidi. V prvních
dnech je třeba uspokojit zkladní životní
potřeby lidí – vodu, jídlo – kteří jsou navíc
neustále na přímém slunci,“ řekla o tom
co ji čeká na Haiti Irena Klimková. Zatím neví, do čeho letí, ale má zkušenosti
a kontakty s charitními týmy. „Máme také
podporu velvyslanectví v Caracasu, jsme
ve spojení s konzulátem na Haiti,“ dodává
Martin Zamazal
Zapojení českého týmu na Haiti do struktur CRS pomůže šetřit peníze CHČR,
které by museli dát na vybudování vlastní
mise a které tak půjdou přímo na pomoc
Haiťanům.
Na událost zareagovali také biskupové
Čech a Moravy. Jak informovala tisko-

vá mluvčí Arcibiskupství olomouckého
Monika Vývodová, v úterý 19. ledna zasedala Česká biskupská konference. „Zasedání zahájila mše svatá za Haiti, kterou
sloužil arcibiskup Jan Graubner s biskupem Jane Paďourem. ČBK zároveň vyhlásila sbírku na Haiti v kostelích, výtěžek
sbírky půjde na konto Haiti u Arcidiecézní charity Olomouc.“
Charita ČR prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc hned po zemětřesení
vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem
na Haiti, č.ú 35-1868350237/0100, VS
99999. Přispět lze také prostřednictvím
mobilního telefonu - poslat SMS právu DMS HAITI na číslo 87777. Arcidiecézní charita Olomouc ve svém sídle
na Křížkovského ul. 6 přijímá také dary
v hotovosti. Za tím účelem zde má připraveny sběrací listiny. Veřejnou sbírku Charity ČR lidé k 20. lednu podpořili částkou
9 314 962 Kč, prostřednictvím mobilního
telefonu už přišlo celkem přes 83 tisíc
DMS zpráv. „Sbírají také zaměstnanci
firmy T-Mobil, hlásí se některá města
a obce,“ říká Marek Navrátil, tiskový
mluvčí ACHO. „Charita ČR i touto cestou
vyjadřuje všem dárcům svoji vděčnost,“
dodává.
Ivana Jeništová
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DVD Abraham a Izák
V sadě animovaných biblických příběhů
Starého zákona vyšlo i DVD s názvem
Abraham a Izák. Podobně jako všechna
ostatní DVD je i tento starozákonní filmový příběh rozčleněný na jednotlivé kapitoly. Jednotlivou kapitolu je možné využít
jako doplnění výuky náboženství či katecheze. Podle osnov pro výuku náboženství vydané ČBK se starozákonní postavě
Abrahama věnuje celý tematický celek
v 5. ročníku. Téměř ke každému tématu je
možné najít odkaz, úryvek ve filmu, který
výuku oživí či doplní.
Film vykresluje Abramovo dlouhé a bolestné
čekání na
potomstvo,
přijetí Hagary za manželku a narození syna
Izmaele,
příslib narození Izáka
se změnou Abramova jména i obětování
syna Izáka na hoře Moria. Film zachycuje
také několik vedlejších epizod, které můžeme považovat za jakési vsuvky, které
se neopírají o biblický text, např. Izákovo
dětství. Mají však ve filmu smysl. Vykreslují například napjatý vztah mezi Izmaelem a Izákem, a tím i Hagary a Sáry. V některých scénách je velmi dobře znázorněn
výjimečný vztah mezi Abrahamem a Izákem. V závěru filmu je kladen velký důraz
na Abrahámovu důvěru a poslušnost.
Záměrně a výstižně nese poslední kapitola název: Bůh se postará.
Toto DVD si můžete zapůjčit v našem
katechetickém centru. Hana Poislová
Karetní hra Černý Perun
Katechetické centrum ve spolupráci
s časopisem Nezbeda vydalo karetní hru
s názvem Černý
Perun, který byla
inzerována již
v minulém čísle
OLDINu. Jedná
se o alternativu
známé hry Černý
Petr. Cena sady
karet je 45 Kč a je
k dostání v našem
centru.
Hana Poislová

Centrum pro katechezi
        Pozvánka na postní rekolekci
        s otcem biskupem Pavlem Posádem
Zveme všechny katechety a animátory na postní rekolekce, které proběhnou ve dnech 5. až 7.
března 2010 v exercičním domě Stojanov na
Velehradě. Povede je Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Téma rekolekcí je
kněžství všeobecné a služebné. Chtěli bychom
vás touto cestou povzbudit: využijte tuto příležitost k modlitbě, ztišení, ke slavení mše svaté a vyslechnutí slov otce biskupa Posáda. Rekolekce
začínají v pátek 5. března v 17 hod.
Přihlásit se můžete na adrese: Poutní dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad nebo e-mailem: velehrad@stojanov.cz
Hana Poislová
Myšlenky o kněžství Benedikta XVI.
Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil letošní rok jako Rok kněží. Toto rozhodnutí Svatého
otce není jen výzva pro kněze, aby tento rok prožívali s větší intenzitou a horlivostí, ale
především pozvání pro všechny, aby se za své
kněze modlili. K této příležitosti vydalo nakladatelství Paulínky knihu s názvem Myšlenky
o kněžství Benedikta XVI., které jsou vybrané
z jeho úvah o kněžství. Není určena jen kněžím
a zasvěceným osobám. Myšlenky Svatého otce
mohou pomoci každému přiblížit podstatu svátosti kněžství. Jsou rozčleněny do jednotlivých
témat, aby umožnily čtenáři vnímat svátost
kněžství a život kněze z několika pohledů: kněz
jako Ježíšův přítel, dobrý pastýř, jeho duchovní
život, péče o povolání...
Knihu je možné použít jako vodítko při adoraci, ve společenstvích, i při osobní modlitbě. Při
pozorné četbě může inspirovat k pochopení, za
co je třeba se modlit, co naši kněží nejvíce potřebují.
Přinášet Boha lidem – to je ústřední úkol kněze. Kněz to může činit pochopitelně pouze
v tom případě, že sám přichází od Boha, žije
s Bohem a z Boha. (s. 8)
Cena knihy je 95 Kč. Zakoupit ji můžete v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství
a v prodejně Matice cyrilometodějské v Olomouci.
Hana Poislová
Nové katecheze dětí k nedělním bohoslužbám
Kartuziánské nakladatelství vydalo knihu Jany
Zehnalové Nebraňte dětem přicházet, III. díl.
Jedná se o katecheze dětí při bohoslužbě k nedělním evangelijním textům cyklu C, který jsme
1. adventní nedělí začali. Tento díl předchází již
I. pro cyklus A a II. pro cyklus B.
Každá katecheze se odkazuje na starozákonní
i novozákonní liturgické texty z příslušné neděle.
Je doplněna vhodnou aktivitou, která zdůrazní
hlavní myšlenku. Aktivity jsou koncipované tak,
aby je bylo možné realizovat v kostele. Katecheze
je zakončena krátkým heslem pro zapamatování,
které je jakýmsi závěrečným shrnutím. Cyklus
katechezí je rozšířen dodatkovými tématy: slavnost Všech svatých, slavnost Matky Boží Panny
Marie, Zjevení Páně a nebo mše svatá na zahájení školního roku.
Publikaci si můžete zakoupit v Matici cyrilometodějské v Olomouci za 169 Kč.
Hana Poislová

Centrum pro katechezi
Pozvání
na Cesty katecheze 2010
Katechetická sekce ČBK a redakce revue
Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku nabízí všem, kdo se
v církvi věnují katechezi a náboženskému
vzdělávání, druhý ročník revue zaměřené
na téma Cesty k velikonočnímu tajemství.
Redakce plánuje vydání čtyř čísel, ve
kterých představí katechezi a vyučování
náboženství v jednotlivých etapách víry,
kterým budou odpovídat témata jednotlivých čísel:
– První evangelizace (vyjde v lednu 2010)
– Katechumenát (duben 2010)
– Mystagogie (červenec 2010)
– Trvalá výchova ve víře (říjen 2010)
Obsah jednotlivých čísel nabídne dva úhly
pohledu: směrem k příjemcům katecheze
a vyučování a vzhledem k obsahu katecheze a vyučování. Do této problematiky nás
uvede v prvním čísle doc. Ludvík Dřímal.
V etapě první evangelizace jde především o první hlásání evangelia zájemcům o křesťanství a víru z různých vrstev společnosti, o nabídku církve žákům
a studentům církevních a veřejných škol
a o výuku náboženství ve školách. Obracíme se k nim v rámci života naší společnosti, která má určitý vztah ke křesťanství
a církvi, k hlásaným hodnotám a k tradi-

cím. Pohled naší společnosti na křesťanství a církev nabídnou články vycházející
z nejnovějšího průzkumu hodnot v České
republice, který realizuje výzkumný tým
Dr. Prudkého. Obsah první evangelizace
úzce souvisí s chápáním, co je křesťanská
víra, s tématikou inkulturace a „uvěřitelnosti“ křesťanské zvěsti, o nichž budou
pojednávat články Mgr. M. Zimmerman-
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nové (vycházející ze VII. celostátního katechetického kongresu v Kroměříži), ThLic. Jiřího Peška a ThLic. Davida Boumy.
Inspiraci o přístupech k příjemcům naší
evangelizace poskytne pohled na zkušenosti sv. Pavla v článku novozákonního
biblisty ThLic. Marka Kozáka. Na zahraniční zkušenosti nahlédneme do italského
časopisu Catechesi vydávaného salesiánským vydavatelstvím Eledici.
Revue Cesty katecheze si můžete objednat prostřednictvím internetových
stránek www.cestykatecheze.cz nebo telefonicky či písemně na adrese redakce:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro
katechezi, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, predplatne@cestykatecheze.cz,
tel. 739 344 194 nebo 587 405 241.
Obsah ročníku 2009 bude v plném znění
uveřejněn na internetových stránkách během ledna – února 2010.
Marie Zimmermannová
šéfredaktorka
časopisu Cesty katecheze
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

centrum pro rodinný život
Setkání žen v obtížných
životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či
rozvedené ženy na pravidelná setkání
ve farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání: 2. února od 15.30
hod. a budeme korálkovat a tvořit různé
ozdoby.
Lyžařský den tatínků s dětmi
Centrum pro rodinný život Olomouc pořádá v sobotu 6. února lyžařský den pro
tatínky s dětmi na Tesáku u Bystřice pod
Hostýnem. K dispozici budeme mít dětský lyžařský vlek pro nejmenší a velký vlek
pro zkušenější. Výuka pro začátečníky
bude zajištěna lyžařskou instruktorkou.
Mateřské centrum Slunečnice
Setkání v mateřském centru jsou otevřena
všem maminkám i otcům s dětmi na rodičovské dovolené každé úterý a čtvrtek od
9.30 do 13 hod. Místem setkávání je farní
dům u sv. Václava v Olomouci.
Informace: Marcela Kořenková, e-mail:
korenkova@arcibol.cz

Od září 2009 nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Všechny informace o setkáních, které připravujeme, nebo ohlédnutí za těmi, které již
byly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Jednodenní duchovní obnova pro muže
Duchovní obnovu pro muže v prostorách kláštera dominikánů v Olomouci povede
P. Bernard Slaboch, OPraem. Obnova se uskuteční v sobotu 6. března od 9 do 16 hod.
Možnost zakoupení oběda za 55 Kč.
Bližší informace a přihlášky: Ondřej Šnevajs, e-mail: snevajs@arcibol.cz
Příprava snoubenců na manželství
Od 12. března začíná jarní kurz přípravy snoubenců na manželství. Další termíny setkání jsou: 26. března, 9. dubna, 23. dubna, 7. května, 22. května, a to vždy od 17 do 19.30
hod. Místo: kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc
Informace: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz
Jednodenní duchovní obnova pro manžele
Zveme všechny manžele, ale i jednotlivce na duchovní obnovu na téma Ať je naše láska
víc než moje pravda pod vedením manželů Svobodových z brněnské komunity Emmanuel. Obnova se uskuteční v kněžském
semináři v Olomouci v sobotu 27. února
Centrum pro rodinný život
od 9 hod.
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
Kontaktní osoba:
tel.: 587 405 250–3
Marie Mléčková, tel.: 731 604 119,
e-mail: reznickm@arcibol.cz
e-mail: mleckova@arcibol.cz
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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.
Bioetické dny
Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá v Brně ve
dnech 23. až 25. dubna konferenci s mezinárodní účastí – IV. brněnské bioetické
dny, které budou letos zaměřeny na aktuální etické problémy manželského a rodinného života. Zvláštní pozornost přitom bude věnována otázkám spojeným
s používáním moderních technologií.
Na konferenci vystoupí přední odborníci
z oblasti teologie, biologie, medicíny, psychologie i dalších oblastí. Přihlášky je třeba zasílat co nejdříve e-mailem na adresu:
bioetika@bioetika.cz, případně poštou na
adresu Hippokrates, Míčkova 59, 614 00
Brno. Podrobnosti na www.bioetika.cz
Zdravotník – křesťan v dnešní
nemocnici VII
– je téma konference, kterou pořádá Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice
Brno (Bohunice), Nemocnice Milosrdných bratří Brno a Konvent sester Alžbětinek Brno. Koná se v sobotu 6. března
v Besedním domě v Brně, Komenského
náměstí 8.
Program:
8.00 mše svatá
9.30 Mgr, Lucie Hornová, MUDr. Halka Korcová: Ženská spiritualita
v pomáhajících profesích
		 MUDr. Táňa Horká: Asistovaná
reprodukce z pohledu rodinného
psychoterapeuta
		 Jindřiška Krpálková: Lidský
a zdravotní rozměr obchodu s lidmi a prostituce
13.30 druhý blok přednášek – Rodinné
a duchovní zázemí zdravotnické
profese
		 P. Antonín Krasucki, OP: Duchovní rozměr služby zdravotníka
		 PhDr. Jaroslav Šturma: Rodinné
vztahy v procesu zvládání nemoci
a při ošetřování nemocných
Konference končí mezi 15. a 16. hodinou,
účastnický poplatek 350 Kč, přihlášky
se jménem, datem narození (pro získání
kreditních bodů), adresou, pracovištěm
a funkcí zašlete do 15. února na e-mail:
krestan.konference@seznam.cz

Bude vás zajímat
Duchovní cvičení v Exercičním domě v Kolíně
23. – 27. 2. Postní duchovní obnova pro všechny – P. Josef Hladiš, SJ
1. – 5. 3. Základ postupu duše – P. Josef Tichý, SJ
5. – 7. 3.		Postní duchovní obnova pro děvčata od 15 let – P. MUDr. Jiří Korda
18. – 21. 3.		Bůh, já a rozlišování hnutí – P. Jan Adamík, SJ
25. – 28. 3.		Postní duchovní obnova pro všechny – P. Josef Čupr, SJ
20. – 24. 4.		Ignaciánská duchovní obnova pro všechny – P. Josef Čupr, SJ
25. 4. – 1. 5.		Ignaciánská duchovní cvičení – II. týden – P. František Lízna, SJ
14. – 16. 5. Být jezuitou dnes – P. Jan Adamík, SJ
1. – 5. 6. Exercicie s Pannou Marií – P. Josef Hladiš, SJ
23. – 26. 6.		Ignaciánská duchovní obnova pro všechny – P. Petr Havlíček, SJ
Ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, cena pobytu: 450 Kč za první den, 350 Kč za každý další den, kontaktní adresa: Exerciční dům,
Kutnohorská 26, 280 02 Kolín, e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz, tel.: 731 182 112,
605 760 307
Duchovní obnova pro dívky
Sestry karmelitánky zvou dívky od 17 do 30 let na duchovní obnovu ve dnech:
13. 2. – Zachariáš – přinášet ovoce i ve stáří (Lk 1)
13. 3. – Nikodém – z temnoty noci k víře (J 3,1–21)
17. 4. – Tomáš – zpracování nejistoty (J 20,24–29)
15. 5. – Maria – Matka a učitelka (Lk 4,16)
19. 6. – Rút – žít dobře životní změny (Rút 1–4)
Prosíme vezmi si s sebou: především otevřené srdce, Písmo svaté, spacák, osobní věci
Dívky (od 17 let), které mají zájem, prosím o telefonické či písemné zkontaktování
na adresu: Klášter Sester karmelitánek – „Institut Naší Paní z Karmelu“, Mariánské
nám. 56, 763 14 Zlín-Štípa, tel.: 577 914 262, e-mail: karmel@volny.cz
Nabídka duchovní cvičení v Exercičním domě v Českém Těšíně
ČT 11. 3. – NE 14. 3.
ST 5. 5. – SO 8. 5.
ČT 10. 6. – NE 13. 6.
ČT 17. 6. – NE 20. 6.
PO 28. 6. – SO 3. 7.

Duchovní obnova pro všechny – III. týden, vede P. F. Lízna, SJ
Duchovní obnova - modlitba s ikonami, vede P. J. Čunek, SJ
Duchovní obnova pro všechny – II. týden, vede P. F. Lízna, SJ
Duchovní obnova pro všechny, vede P. P. Bačo, SJ
Duchovní cvičení – Fundament, rekolekcje dla wszystkich
(w języku polskim)
Přihlášky na adresu: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail:
ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel.: 558 761 421, 737 930 713
Nabídka duchovních obnov
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory nabízí:
22. až 25. března – duchovní obnovu s P. Janem Rybářem, SJ, pro seniory a seniorské manželské páry – Marianum, Janské Lázně
3. až 10. dubna – týdenní pobyt s kurzem angličtiny a duchovním programem
(nejen) pro seniory – Marianum, Janské Lázně
10. až 15. dubna – šestidenní duchovní obnovu pro seniory a lidi středního věku
s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem. – Marianum, Janské Lázně
15. až 19. dubna – prodloužený tématický víkend pro animátory seniorů a seniory
s programem – Marianum, Janské Lázně
Pobyty pro prarodiče s vnoučaty, Marianum – Janské Lázně: I. turnus: 3. až 10. července; II. turnus: 10. až 17. července; III. turnus: 7. až 14. srpna (pobyt je též třígenerační
– prarodiče, rodiče a děti); IV. turnus: 14. až 21. srpna
Dále nabízíme: životní pouť do Svaté země s otevřenou Biblí (9. až 16. března), duchovní program povede biskup královéhradecký Mons. ThLic. Dominik Duka, OP,
a P. Mgr. Pavel Dokládal, konečná cena: 21.500 Kč
Bližší informace:
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35,
500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz,
www.dcshk.cz

OLDIN
1 – 2 / 2010

bude vás zajímat
Přehled poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2010
SO 20. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
NE 21. 3. Svatojosefská pouť mužů
SO 17. 4. Třetí pouť bohoslovců za povolání
SO 24. 4. Sedmnáctá hasičská pouť
NE 2. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
			 Pouť Klubu křesťanských žen
SO 15. 5. Patnáctá pouť Radia Proglas a Televize Noe
NE 23. 5. Osmá pouť včelařů
PO 24. 5. Desátá pouť píšících křesťanů
NE 30. 5. Osmá pouť podnikatelů
SO 5. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT 8. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 11. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 12. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO 26. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 10. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie - hlavní pouť
SO 21. 8. Druhá pouť pedagogů
NE 22. 8. Tradiční orelská pouť
SO 28. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 4. 9. Osmnáctá muklovská pouť
NE 12. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 17. 9. První den františkánské pouti
SO 18. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 3. 10. Růžencová pouť
SO 9. 10. První den dušičkové pouti
NE 10. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 16. 10. Dvanáctá svatohubertská pouť
PÁ 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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Snímek Ivo Buráň

centrum laických aktivit
Moravskoslezská křesťanská akademie
Pobočka Šumperk
4. 2. 2010 v 19 hod. ve farním středisku - P. Mgr. Stanislav Bindas, CM, ředitel misií Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul
Pobočka Olomouc
23. 2. 2010 v 17 hod. v Arcidiecézním muzeu - Mgr. Filip Čapek, Th.D. (Evangelická teologická fakulta UK Praha) – Bible
a archeologie - K současnému stavu archeologického výzkumu
v Izraeli
Pobočka Zlín
Poznáním ke sblížení je název přednáškového cyklu, který pořádá ve Vsetíně regionální pobočka Moravskoslezské křesťanské
akademie Zlín ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko Vsetín. Přednášky se budou konat v přednáškovém sále vsetínského
zámku na Horním náměstí.
Středa 3. února v 17 hod. – doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D:
Dvanáct andělů pro Andreje Tarkovského – ekumenické souvislosti filmové tvorby významného ruského režiséra
Středa 10. února v 17 hod. – prof. Ladislav Tichý, Th.D: Chvála
lásky – Interpretace a účinky 13. kapitoly 1. listu Korinťanům
Středa 17. února v 16.30 hod. – ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D:
Vývoj a perspektivy katolicko-pravoslavného dialogu
Středa 3. března v 17 hod. – Ing. Pavel Jajtner: Význam návštěvy
Benedikta XVI. v ČR (nejen) pro ekumenismus
Středa 10. března v 17 hod. – PhDr. Jiřina Štouračová: Toleranční patent – historické souvislosti
Bližší informace: Mgr. Petr Cekota, tel.: 604 738 224

Komunita Blahoslavenství
Komunita Blahoslavenství nabízí sobotní duchovní odpoledne na téma Pane, nauč nás modlit se! – uskuteční se v sobotu
20. února.
Vstup do postní doby – obnova důvěrného vztahu s Pánem skrze
modlitbu.
Program
14.30 chvály
15.00 přednáška + svědectví
16.30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
18.00 modlitební večer + společné agape
21.00 předpokládaný závěr setkání
Duchovní cvičení pro muže na téma Mojžíš – vůdce – ve dnech
11. února (od 17.30 hod.) až 14. února (do 14 hod.)
Objevování vůdcovského povolání muže. Pokorné žití autority
jako odvážné a láskyplné služby druhým.
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace,
modlitební večery, sdílení.
Přihlášky: Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24,
tel.: 585 396 638, e-mail: dolanykom@seznam.cz
Cena 1200 Kč, bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

Z diáře arcibiskupství
únor 2010
2. 2. úterý
10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan a
biskup Josef
5. 2. pátek
17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a přednáška
pro setkání katechetů • arcibiskup Jan
7. 2. neděle
10.00 hod. • Nedakonice – mše svatá a žehnání opravené
fary • arcibiskup Jan
14.30 hod. • Cholina – mše svatá – Hromniční pouť
• biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan
11. 2. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni • mše svatá za
nemocné, lékaře a ošetřovatele • arcibiskup Jan
14. 2. neděle
9.00 hod. • Sandomierz (Polsko) – mše svatá a
konference o sv. Cyrilu a Metodějovi • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť – výročí úmrtí
sv. Cyrila • biskup Josef

17. 2. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa
• arcibiskup Jan a biskup Josef
21. 2. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• generální vikář Mons. Josef Nuzík
21. 2. neděle až 27. 2. sobota
Hejnice – exercicie pro biskupy – arcibiskup Jan a biskup
Josef
27. 2. sobota
16.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium
– mše svatá u příležitosti společné rekolekce Hnutí
modlitby matek a Modlitby otců • generální vikář
Mons. Josef Nuzík
28. 2. neděle
10.30 hod. • Strážnice – mše svatá s postní promluvou a
křížová cesta pro členy Orla • arcibiskup Jan
28. 2. neděle až 5. 3. pátek
Velehrad – Stojanov – exercicie pro kněze • arcibiskup
Jan

Uzavřeno k 25. 1. 2010
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

