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z louček u kRnova za kaRdinála do vídně 

Před 200 lety se narodil kardinál Jan Rudolf kutschker

úmysly aPoštolátu modlitby
duben 2010

Úmysl všeobecný 
Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími 
všech náboženství překonávaly každé pokušení 
k fundamentalismu a extremismu.
Úmysl misijní 
Aby Duch Svatý povzbuzoval pronásledova-
né křesťany k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili 
o Boží lásce k celému lidskému rodu.
Úmysl národní
Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti do 
společnosti zmítané nejistotami.

květen 2010
Úmysl všeobecný 
Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionů 
žen a dětí. 
Úmysl misijní 
Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali 
vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.
Úmysl národní
Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí.

Mezi téměř zapomenuté moravské kněž-
ské osobnosti patří Jan Rudolf Kutschker. 
Byl to, řekli bychom dnes, sudetský  
Němec. Narodil se 11. dubna 1810 ve 
vesničce Wiese, dnes Loučky, ve farnosti 
Zátor, u Krnova. Tak jak mnozí jiní na-
daní mladíci té doby vystudoval nejprve 
gymnázium, a to v Opavě, filozofii v Olo-
mouci, teologii ve Vídni. Na kněze byl 
vysvěcen roku 1833. Už následujícího 
roku byl promován na doktora teologie 
a počátkem roku 1835 ho císař jmenoval 
profesorem morálky na teologické fakultě 
v Olomouci. Od roku 1837 učil i liturgiku, 
zajímal se však především o kanonické 
právo. Nějakou dobu pracoval i v ar-
cibiskupových službách jako sekretář, 
v konzistoři se stal roku 1833 kancléřem 
a roku 1834 rektorem olomoucké uni-
verzity. Kromě toho byl jmenován čest-
ným kanovníkem kroměřížské kapituly.  
Závratný vzestup, ale svým způsobem 
v pětatřiceti i konec vzestupu. Více už 
v tehdejších podmínkách olomoucké  
arcidiecéze nemohl dosáhnout. Arcibis-
kup Sommerau-Beckh na něho nezapomí-
nal a léta všední univerzitní a kancléřské 
práce mu zpestřil v roce 1848. Arcibiskup 
nenašel ve šlechtické kapitule vhodné lidi, 
a tak na rakouské a celoněmecké biskup-
ské konferenci ho zastupoval mohelnický 
farář Vahala a sepsání stěžejního materiá-
lu o změnách církevního a občanského ži-
vota v revolučním roce svěřil Kutschkero-
vi. Tak tito občanští kněží měli u starého 
knížete – arcibiskupa rozhodující slovo. 
Jinak Kutschker neztrácel v Olomouci čas 
a pracoval na svém stěžejním díle, později 
vydaném v pěti svazcích – Manželské prá-
vo katolické církve v teorii a praxi (Vídeň 
1856–1857).
Roku 1852 byl Kutschker vytržen z léta tr-
vající všední práce a císař František Josef 
I. ho povolal do Vídně za dvorního faráře, 
ředitele Frintanea a profesora morálky na 
vídeňské univerzitě. Arcibiskup Somme-
rau-Beckh už nebyl dalek smrti a v Olo-
mouci už vcelku Kutschker nemohl nic če-
kat. Věřím, že mu nešlo o osobní kariéru, 
ale růst osobnosti, který také potřebuje 
určité podmínky i příležitosti. Ve Vídni byl 
panovník i kruhy církevní nadmíru spo-
kojeni. Když byl připravován konkordát 
mezi Rakouskem a Apoštolským stolcem, 
uzavřený roku 1855, patřil Kutschker 
mezi jeho hlavní tvůrce. Pracoval také na 
ministerstvu kultu a ovlivňoval jmenování 

nut. Tak se schopným kněžím občanské-
ho původu otevřely dveře až v důsledku 
k stolci arcibiskupskému. Na samém pří-
kladu Kutschkera, ale i takových kněží, 
jako byli Jan Schwetz, Ignác Feigerle či 
Augustin Vahala, vidíme, oč se olomouc-
ká arcidiecéze požadavkem šlechtictví 
pro olomoucké kanovníky ochuzovala.
Janu Kutschkerovi bylo nakonec dopřáno 
mnohé, ale nebyl mu dopřán dlouhý život. 
Byl to člověk spíše subtilní a neúměrné 
pracovní nasazení podkopávalo jeho síly. 
Zemřel sedmdesátiletý 27. ledna 1881 
a byl pohřben ve Vídni.

P. Vladimír Teťhal

biskupů i školské reformy, mohl zabrzdit 
celou řadu opatření poškozujících církev, 
se kterými přicházely stále více liberální 
rakouské vlády. Navíc v roce 1862 se stal 
generálním vikářem vídeňské arcidiecé-
ze, proboštem vídeňské metropolitní ka-
pituly a světícím biskupem. V roce 1876 
se stal vídeňským arcibiskupem a násle-
dujícího roku kardinálem.
Na rodnou olomouckou arcidiecézi však 
nezapomínal. Když profesor církevního 
práva na olomoucké teologické fakul-
tě Josef Symerský zahájil boj za zrušení 
šlechtické výlučnosti v olomoucké kapi-
tule, postavil se Kutschker na jeho stranu 
a nesmírně ho podporoval a získal pro 
jeho myšlenku i vládní kruhy. Šlechtic-
ká výlučnost tehdy představovala už pro 
olomouckou arcidiecézi katastrofu, když 
byl nedostatek vhodných kandidátů velmi 
citelný, takže řada míst ve správě arcidi-
ecéze, která byla vyhrazena olomouckým 
kanovníkům, zůstávala neobsazena.  
Arcibiskup Fürstenberg to těžce nesl, ale 
sám nebyl nakloněn zrušení šlechtické vý-
lučnosti, která v té době už neměla ve svě-
tě obdobu. Díky Kutschkerovi vyhrál Sy-
merský a v roce 1881 byly poprvé vypsány 
konkurzy na uvolněná místa v kapitule, 
přičemž požadavek šlechtictví byl pomi-

vídeňský kaRdinál kutschkeR
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list z kalendáře
duben 2010

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce 
1805

6. 4. 885 zemřel sv.  Metoděj, první moravský arcibiskup, slovanský věrozvěst  
(1125 let)

7. 4. 1990 přijali v Olomouci biskupské svěcení dva nově jmenovaní pomocní biskupové 
olomoučtí – Mons. Jan Graubner 
a Mons. Josef Hrdlička (20 let)

13. 4. 1920 se narodil arcibiskup Mons. Karel 
Otčenášek, sídelní královéhradecký 
b i s k u p  v  l e t e c h  1 9 8 9  a ž  1 9 9 8  
(90. narozeniny) 

18. duben – Mezinárodní den ochrany památek 
a  historických  sídel – vyhlášen na 
zasedání UNESCO v roce 1983 

22. 4. 1990 papež Jan Pavel II. při své první 
historické návštěvě Československa 
navštívil Velehrad (20 let)

24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova 
P.  Jan  Krist, emeritní farář v Trnavě 
u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní 
kapituly u sv. Václava v Olomouci  
(90. narozeniny)

29. 4. 1960 zemřel P. Bohuslav Burian, český vlastenecký kněz, zemřel v komunistickém 
vězení na Mírově v pověsti svatosti (50 let)

30. 4. 1950 přijal biskupské svěcení arcibiskup Mons. Karel Otčenášek (diamantové 
biskupské výročí)                         (jpa)

velikonoční pozdrav olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
každému z vás přeji a vyprošuji pravou velikonoční radost ze setkání se zmrtvýchvsta-
lým Kristem.
Emauzští učedníci byli tak naplněni bolesti z Kristovy smrti, že se jen navzájem utvr-
zovali ve smutku a beznaději, a nebyli schopni Ježíše poznat, ani když se k nim na cestě 
sám připojil. Nechal je vymluvit. Trpělivě naslouchal. Pak jim vysvětloval Písma, sdělo-
val Boží slovo. Jejich srdce se začala uzdravovat, takže jim začalo být s Ježíšem dobře. 
Dokonce přestali myslet na sebe a naléhali na 
Ježíše, který dělal, jako by chtěl jít dál, aby šel 
k nim na večeři.
Skutek lásky a společenství s Kristem je osvo-
bodilo od svázanosti vlastním smutkem a bez-
nadějí. Láska otevírá oči. V jejím světle pozná-
váme Boha, protože, když milujeme, Bůh, který 
je Láska, je v nás. A co teprve, když se společen-
ství s Kristem dovrší přijetím eucharistie!
Ježíš neváže učedníky na svou osobu. Zmizí jim 
z očí. Oni správně pochopí, že musejí spěchat 
do společenství církve. Proto se ještě v noci vrá-
tí k apoštolům do Jeruzaléma. Bůh je zázrač-
ně uzdravil, proto je třeba se ukázat kněžím.  
Tam se jejich víra upevní a oni se ve společenství 
církve znovu setkají s Kristem.
Drazí bratři a sestry,
když přijdou v životě těžké chvíle, když se ztrácí 
naděje, naslouchejme Božímu slovu a přijímej-
me ho s důvěrou, hleďme na Kristovu tvář, vy-
jděme ze svého smutku a uzavřenosti skutky lásky k bližním. Budeme-li mít sílu prak-
ticky milovat, budeme schopni vidět Boží věci a připravíme se na to, abychom Krista, 
jehož přijímáme v eucharistii, skutečně poznali, zakusili jeho uzdravující moc a pevněji 
se zapojili do společenství církve. Správné prožívání Velikonoc buduje církev i dnes.
Za vaši spolupráci děkuje a všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

P. Jan Krist

velikonoční PozdRav
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Jubileum svěcení našich otců biskupů
Ve středu 7. dubna 2010 uplyne 20 let od biskupského svěcení otce arcibisku-
pa Mons. Jana Graubnera a otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Pomocnými 
biskupy pro olomouckou arcidiecézi byli  jmenováni 17. března 1990 pape-
žem Janem Pavlem II. 
Děkujeme nebeskému Otci za dar jejich života i za dar jejich biskupské služ-
by.  Jim  oběma  pak 
z  celého  srdce  dě-
kujeme  za  oněch 
20  krásných,  ale 
velmi  náročných 
let,  za  všechno,  co 
pro  celou  církev, 
pro naši arcidiecézi 
i pro každého z nás 
vykonali.  Za  skvělý 
příklad kněžské  ži-
vota  a  naději,  kte-
rou neustále kolem 
sebe rozdávají. Do 
dalších let pak pře-
jeme Boží požehnání,  zdraví, plnost  radosti od Pána a  jednou nekonečnou 
odměnu v nebi.
Za celou arcidiecézi: nejbližší spolupracovníci

slavnostní převzetí úřadu pražského arcibiskupa
Arcibiskupství  pražské  zve  věřící  na  intronizaci  jmenovaného  arcibiskupa praž-
ského Mons. Dominika Duky, OP. Kardinál Miloslav Vlk předá novému arcibisku-
povi svatovojtěšský stolec 10. dubna 2010. Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha začíná od 10 hodin. 
Již od 8.45 hod. bude zahájen duchovní program. Připraven je společný růženec, četba 
z Písma svatého a dokumentů II. vatikánského koncilu, je zde také možnost zpovědi. 
Do pražské katedrály bude nový pražský arcibiskup Dominik Duka vstupovat za zvu-
ku zvonů celé pražské arcidiecéze v 10 hodin. Do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
přijde po boku kardinála Miloslava Vlka a v průvodu duchovních, který vyjde z paláce 
pražských arcibiskupů, a uvítán bude sborem kanovníků Metropolitní kapituly u sv. 
Víta v Praze. 
Do katedrály bude vstup volný. Z organizačních důvodů je doporučeno dostavit se 
v dostatečném předstihu. Pražská katedrála bude otevřena v 8 hodin. Veřejnost bude 
vstupovat hlavním vchodem v průčelí mezi útlými věžemi. Nebude-li kapacita chrámu 
dostačovat, je připravena velkoplošná obrazovka, která bude dění uvnitř přenášet také 
pro účastníky mše na třetím hradním nádvoří před Zlatou branou.
Samotné převzetí arcidiecéze se uskuteční obřadem při mši svaté za přítomnosti vzác-
ných zahraničních hostů, prezidenta republiky Václava Klause, papežského nuncia, 
českých a moravských biskupů, významných představitelů politického života, ostat-
ních duchovních a nejširší veřejnosti. Poté co nově jmenovaný arcibiskup uctí lebku sv. 
Vojtěcha, předloží papežskou jmenovací listinu sboru poradců. Text buly bude veřejně 
přečten a kardinál Vlk předá novému arcibiskupovi symbolicky biskupskou berlu a sto-
lec pražských arcibiskupů.
Po proslovech probošta Metropolitní kapituly biskupa Václava Malého, který promluví 
za kněze, prezidenta republiky Václava Klause a zástupce laiků bude následovat boho-
služba slova a bohoslužba oběti. Liturgie bude po projevu apoštolského nuncia arci-
biskupa Diega Causera zakončena Svatováclavským chorálem a společnou modlitbou 
arcibiskupa s ekumenou.
V odpoledních hodinách se pražský arcibiskup Dominik Duka vydá v kočáře do Břev-
novského kláštera. V klášteře, který sv. Vojtěch založil roku 993, se Dominik Duka 
mimo jiné setká také s novináři.
Mons. Dominik Duka, v pořadí již 36. arcibiskup pražský, byl jmenován Svatým otcem 
13. února 2010. K témuž datu přijal Benedikt XVI. také rezignaci kardinála Miloslava 
Vlka na úřad pražského arcibiskupa.  Aleš Pištora

Poděkování arcibiskupa 
Graubnera dárcům kostelní 
sbírky na haiti

Biskupové  českých  a  moravských  die-
cézí  reagovali  na  dramatickou  situaci 
v Haiti  po  lednovém zemětřesení  a  vy-
hlásili  celonárodní  sbírku  na  pomoc 
obětem. Sbírka se uskutečnila ve všech 
farnostech během bohoslužeb v neděli 
24. ledna 2010 a její výtěžek byl z diecézí 
postupně odesílán na konto Arcidiecéz-
ní charity Olomouc. Po sečtení výnosů 
sbírek z jednotlivých diecézí překročila 
celková suma třicet milionů. 
„Štědrost věřících, jakou ukázali při 
kostelní sbírce na pomoc postiženým li-
dem na Haiti, je krásným svědectvím, 
které naplňuje hrdostí i radostí,“ ocenil 
výsledek kostelní sbírky předseda Čes-
ké biskupské konference arcibiskup Jan 
Graubner a dodal: „V situaci, kdy se všude 
hovoří o hospodářské krizi, nezaměstna-
nosti a nutných úsporách, je vybraných 
30 626 799 Kč svědectvím skutečné vel-
korysosti a pravého soucitu s postiženými 
hrozným zemětřesením. Rád vyslovuji 
jménem České biskupské konference 
všem dárcům upřímné poděkování s pros-
bou: Pán Bůh vám to štědře odplať!“

(čbk)

vysokoškoláky čeká jubilejní 
desáté setkání na velehradě

Velehrad bude na přelomu dubna a května 
již podesáté hostit celostátní setkání vy-
sokoškoláků. Akci nazvanou Studentský 
Velehrad pořádá Vysokoškolské katolické 
hnutí ČR. Tématem přednášek, besed, 
workshopů, koncertů a modliteb budou 
výzvy, kte ré přináší život ve svobodě, a to 
z hlediska společenského i osobního, ob-
čanského a církevního. Protože se jedná 
o desátý, jubilejní ročník, zvou organi-
zátoři i absolventy dřívějších ročníků.  
Kromě zmíněného programu čeká účast-
níky například posezení v čajovně ve 
sklepení velehradského gymnázia, u tá-
boráku nebo i sportovní klání. Setkání 
předcházejí několikadenní pěší poutě ze 
Svatého Hostýna, Zlína, Brna a také ze 
slovenské Skalice. Sraz účastníků je plá-
nován na pátek 30. dubna, akce potrvá až 
do neděle 2. května. (ps)

udělení fakulty biritualismu
Podle sdělení kardinála Williama Levady, 
prefekta Kongregace pro nauku víry, ze 
dne 19. 1. 2010, rozhodl papež Benedikt 
XVI. dne 8. 1. 2010 vyhovět žádosti kar-
dinála Miloslava Vlka, arcibiskupa praž-
ského, a udělil kněžím Jiřímu Floriánovi, 
Jiřímu Stejkozovi a Václavovi Venturovi 
fakultu trvalého biritualismu. (apha)
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valné shromáždění mska  
se konalo v ostravě

V sále Biskupství ostravsko-opavské-
ho se 20. února sešli členové a zástupci  
regionálních poboček Moravskoslezské 
křesťanské akademie (MSKA), aby po 
roce opět vyhodnotili svoji činnost. Valné 
shromáždění bylo doplněno o blok před-
nášek na téma Role médií v životě církve.
V úvodu pozdravil účastníky biskupský 
vikář pro pastoraci Mons. Rudolf Sikora, 
který připomněl nadcházející postní ob-
dobí, které nás má vést k dobré přípravě 
na Velikonoce, a to ve všech činnostech, 
které děláme.
Před účastníky pak vystoupili tři předná-
šející. P. ThLic. Marcel Puvák se věnoval 
roli médií v životě církve se zaměřením 
na televizi Noe, kde působí jako vedoucí 
náboženské redakce. Připomněl tři hlavní 
úkoly, které tato křesťanská televize plní: 
evangelizace, pre-evangelizace a kateche-
ze. Tvůrci se snaží skrze televizní médium 
přivádět lid k Bohu, ale i k nalezení místa 
ve farním, diecézním či obecně církevním 
společenství.
Ing. Petr Raus se věnoval postavení nábo-
ženské tvorby v médiu veřejné služby, kte-
rým je Česká televize. Náboženské vysí-
lání zde má hlavně napomáhat vzájemné 
toleranci a soudržnosti v naší společnosti. 
Přiblížil způsob práce Centra nábožen-
ské tvorby, které sídlí v Brně. Zdůraznil, 
že veřejnoprávní médium nemůže dávat 
prostor „náboženské reklamě“ v evange-
likálním pojetí.
Třetím z přednášejících byl emeritní vel-
vyslanec u Svatého stolce a nyní pracov-
ník MSKA Ing. Pavel Jajtner, který připo-
mněl způsob prezentace náboženských 
témat v českých médiích, především ne-
dávnou návštěvu papeže Benedikta XVI. 
Připomněl také projekt mediální výchovy 
Božího lidu, který koncepčně připravuje 
Česká biskupská konference.
Po dopoledním bloku si členové MSKA 
mohli prohlédnout studia a pracoviště  
TV Noe v doprovodu P. Marcela Puváka.
Odpolední blok byl věnován zprávám 
o činnosti jednotlivých poboček ve všech 
třech moravských diecézích. Předsedkyně 
MSKA PhDr. Jiřina Štouračová seznámi-
la přítomné s rozvíjejícími se zahraniční-
mi kontakty a především s připravovanou 
konferenci středoevropských křesťan-
ských akademií Europasymposion 2010, 
která se bude konat ve Vranově u Brna od 
7. do 9. května na téma nezahojených ran 
naší minulosti.
Účastníky pozdravil v závěru také zástup-
ce Slezské církve evangelické augsburské-
ho vyznání Zdeněk Buchta, který ocenil 
ekumenický rozměr činnosti MSKA.

Petr Cekota

novým představeným českých jezuitů se stane P. Jan adamík
Generální představený jezuitského řádu jmenoval novým provinciálem České pro-
vincie  Tovaryšstva  Ježíšova P.  Jana Adamíka. Úřad  převezme  v  neděli  2.  května 

2010 při mši svaté, která začne v 9 hod. 
v  kostele  sv.  Ignáce  na Karlově  náměstí 
v Praze.
P. Jan Adamík je v současné době před-
staveným komunity v Českém Těšíně a od 
roku 2006 působí v Českém Těšíně jako 
ředitel tamějšího exercičního domu a i díky 
tomu postupně získal bohaté zkušenosti 
s individuálním doprovázením duchovních 
cvičení.
Narodil se 25. září 1962 v Přerově. Do To-
varyšstva Ježíšova vstoupil 8. dubna 1990. 
Studoval nejprve filozofii na Vysoké škole 
filozoficko-pedagogické Ignatianum v Kra-
kově. Poté pracoval jako redaktor v české 
sekci Vatikánského rozhlasu. Teologii ab-

solvoval na římské Gregoriánské univerzitě, kde své studium zakončil licenciátem ze 
spirituální teologie. Na kněze byl vysvěcen 21. dubna 2001 na Svatém Hostýně. Jeden 
semestr byl na studijním pobytu na Loyola University v New Orleans (USA), svou ře-
holní formaci pak zakončil tzv. „třetí probací“ v Austrálii.  (apha)

kostel sv. mořice v kroměříži slaví 750. výročí
Letošní rok je významným rokem pro Kroměříž. Připomíná si 750 let od založení 
kolegiátního kostela sv. Mořice. A k tomuto výročí je nasměrována také spousta ná-
boženských i kulturních akcí.
Oslavy společně pořádají Římskokato-
lická farnost sv. Mořice Kroměříž, Klub 
UNESCO Kroměříž, Česká křesťanská 
akademie Kroměříž, NPÚ – územní 
odborné pracoviště Kroměříž a Muze-
um umění Olomouc – Arcidiecézním 
muzeum Kroměříž. Záštitu nad celým 
projektem oslav přijali olomoucký ar-
cibiskup Mons. Jan Graubner, hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mi-
šák a starosta Kroměříže Mgr. Miloš 
Malý. Finanční prostředky na pořáda-
né akce poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj, Město Kroměříž, Římskokato-
lická farnost sv. Mořice a další sponzoři.

V rámci oslav se uskuteční mimo jiné také řada koncertů, mezi 
nimi Dvořákova Stabat Mater v podání zlínské Filharmonie 
Bohuslava Martinů, dále proběhne varhanní festival, bude 
vyhlášena výtvarná soutěž pro děti a mládež atd. Slavnostní 
bohoslužbu 22. září na svátek sv. Mořice budou celebrovat 
kaplani Armády ČR a následující neděli 26. září se bude ko-
nat slavnostní poutní bohoslužba ke sv. Mořici, kterou bude 
slavit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. (ps)

         cestou dvou bratří
U příležitosti konání Dnů lidí dobré vůle je na Velehradě vy-
hlášen V. ročník výtvarné soutěže Cestou dvou bratří. Soutěž 
je určena žákům prvního stupně ZŠ, je tedy pro všechny děti 
od 6 do 11 let (1. až 5. třída ZŠ). Cílem soutěže je přiblížit dě-
tem svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Výtvarné práce mohou děti posílat až do 31. května 2010. 
Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu  
na Velehradě, kde proběhne vernisáž 4. července 2010 za pří-
tomnosti významných hostů. 
Prezentaci Dnů lidí dobré vůle, včetně veškerých informa-
cí a podrobného programu soutěže, naleznete na adrese:  
www.velehrad.eu (čbk)
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O čem se nemluví
Možná, že letošní postní doba bude pro 
Benedikta XVI. nejtěžší. Po hořkém po-
tvrzení toho, co prohlásil jako prefekt 
Kongregace pro nauku víry během rozjí-
mání křížové cesty u Kolosea v roce 2005 
(„Kolik špíny je v církvi!“), následuje 
nyní nechutný hon, kterého se účastní 
světská média různého ražení, disidenti 
typu Hanse Künga a lobby šiřitelů nových 
lidských práv. Jsou to dny tmářství a hně-
vu sdělovacích prostředků a Petr je opět 
uprostřed bouře.
S hodinářskou přesností se dostávají na 
přetřes případy, plnící funkci cíleně navá-
děných bomb. Očekává se list katolíkům 
v Irsku, jež je reakcí na hrozná obvinění 
tzv. Ryanovy komise. Tisk vytahuje staré 
případy v Holandsku, Německu, Rakous-
ku a Švýcarsku, z nichž mnohé již stanuly 
před soudem a byly už archivovány před 
20 či 30 lety. Vznětlivý materiál na kon-
strukci špinavého, ale i falešného příbě-
hu.
Je to snaha vykreslit v kolektivní před-
stavivosti takovou podobu církve, která 
je nejenom jakýmsi cizím tělesem v post-
moderní společnosti, ale určitým druhem 
zrůdy, jejíž morálka a interní disciplina 
vedou její členy k anomáliím a úchyl-
kám. Ano, toto je církev, která vychovala  
Evropu k uznání lidské důstojnosti, v lás-
ce k práci, literatuře a zpěvu; ta která vy-
nalezla nemocnice a univerzity a zavedla 
právo a omezila absolutismus... Nyní to 
vše není důležité. Se stejným potěšením, 
které někteří zakoušejí při odstraňování 
jejích symbolů z veřejného prostoru, se 
jiní pokoušejí o demolici jejího obrazu 
v kolektivním povědomí.
Otázka zní: Je pravdou, co se nám říká 
anebo nikoli? Podívejme se na čísla. Na-
příklad v Německu ze 210 000 případů 
zneužití nezletilých, jež byly oznámeny od 
roku 1995, se jich 94 týkalo různými způ-
soby církve. Zajisté, 94 případů ve farnos-
tech a školách je enormní množství, které 
zraňuje tělo církve a vyvolává závažné 
otázky. Je také pravdou, že u členů církve, 
zejména těch, kteří jsou pověřeni výukou, 
se očekává vždy více než průměr, protože 
komu je mnoho dáno, od toho se stejně 
žádá. Avšak řekněme také velmi jasně, že 
církev nežije v nějakém prostoru mimo 
dějiny. Je tvořena slabými lidmi a hříš-
níky; její tělo je vydáno tlaku dobových  

kulturních proudů a nechybějí ani mo-
menty, v nichž je svědomí mnoha jejích 
členů formováno spíše světským míně-
ním než živou tradicí, kterou obdrželi.
Hrůzu těchto případů nelze minimalizo-
vat, a proto Benedikt XVI. (už jako pre-
fekt Kongregace pro nauku víry) uvedl do 
pohybu imponující „ozdravný proces“, 
jehož plody jsou již patrné. Pokud však 
velká média kladou na první stránky 94 
případů a záludně přitom zamlčují dalších 
200 000, ocitáme se před odpudivou ope-
rací, na niž je třeba poukázat. Čísla této 
katastrofy k nám promlouvají o morální 
chorobě naší doby a vyžadují, abychom 
příčinu soužení západních společností 
hledali nikoli v celibátu katolických kněží, 
nýbrž v sexuální revoluci roku 1968, v re-
lativismu a ve ztrátě smyslu života.
Sociolog Massimo Introvigne publikoval 
na toto téma vynikající článek, ve kterém 
ukazuje, že mediální uragán těchto týdnů 
je odpovědí na to, co označil jako feno-
mén „morální paniky“, a je dokonale dál-
kově monitorován několika mocenskými 
centry. Podle jeho názoru jde o „sociální 
hyperkonstrukci“, která má za pomoci 
zlomkovitých a z časového hlediska dis-
kontinuitních informací vytvořit novou 
podobu zrůdy.
Existuje zajisté reálný problém, totiž kně-
ží (i jeden je přespříliš), kteří se dopustili 
odporného zločinu sexuálního zneužití 
nezletilých. Avšak dimenze, doba a his-
torický kontext jsou systematicky zkres-
lovány nebo zamlčovány. Nikdo nedává 
tato čísla církevní ostudy do souvislosti 
s brutálním celkem problému. Nikdo 
např. neříká, že ve Spojených státech 
byl pětkrát vyšší počet obviněných mezi 
pastory protestantských komunit, ane-
bo že ve stejném období, kdy bylo v této 
zemi odsouzeno něco přes 100 katolic-
kých kněží, bylo za stejný zločin zároveň 
odsouzeno 5000 profesorů gymnastiky 
a trenérů. A nikdo přitom nežádal vysvět-
lení na Basketbalové federaci!
A nakonec, údaje nejvíce deprimující: ob-
lastí, ve které se vyskytuje nejvíce případů 
pohlavního zneužití nezletilých, je rodina 
(zde dochází ke dvěma třetinám registro-
vaných případů). Co tedy má s tím vším 
do činění celibát? Ponechme stranou 
staré obsese Hanse Künga a jeho archaic-
kou křižáckou snahu o odstranění nervů 
a podstaty církve. Od světských médií, 

která se dovolávají vědeckosti, preciznos-
ti a profesionality, se však očekává větší 
objektivita.
Minulý týden dálkově ovládaná „morál-
ní panika“ zasáhla dobře svůj cíl. Hon se 
soustředil na tu největší kořist, samotného 
Benedikta XVI., papeže, který provětral 
vzduch a zavedl řadu opatření za účelem 
maximální transparentnosti, kooperace 
s autoritami, a zejména péče o oběti. Byl 
to papež, který se ve Spojených státech 
a v Austrálii tváří v tvář setkal s těmi, kte-
ří byli vystaveni oné hrůzné zkušenosti, 
aby požádal o odpuštění jménem církve, 
jejímiž zraněnými členy jsou a zasluhují 
proto přednostní pozornost.
Nařknutí papeže Ratzingera právě na 
tomto poli by si zasluhovalo pouhé po-
hrdání, pokud by neodhalovalo něco dů-
ležitého o této historické době. Existuje 
kulturní, politická a mediální moc, která 
si bez uzardění a rozpaků vzala na mušku 
Petra. Zajisté to není poprvé, a je vhodné 
si to pamatovat. Zuřivost a použité zbra-
ně jsou však tentokrát mnohem podlejší 
než dříve.
Lze si představovat průhledné svědomí, 
s nímž Benedikt XVI. hledí na tuto zá-
plavu, a z ní vyplývající bolest, která jej 
provází v této dramatické chvíli, kdy se on 
sám uvnitř církve stal fyzickým místem, 
přitahujícím nenávist, jež je iracionální, 
ale nikoli neznámá, protože už o ní Ježíš 
mluvil v evangeliu. Možná, že nám s ja-
kousi nadsázkou na minulé středeční au-
dienci, chtěl ukázat, jak míní konat svou 
službu v této chvíli strachu, pudových re-
akcí a různých výkyvů.
Učinil tak pohledem do zrcadla jedno-
ho ze svých milovaných učitelů, svatého  
Bonaventury, když řekl: „Vládnout nezna-
menalo pro svatého Bonaventuru pouze 
jednat, ale zejména přemýšlet a modlit 
se. (…) Jeho důvěrný kontakt s Kristem 
vždycky provázel jeho práci generálního 
ministra, a proto sepsal také řadu teolo-
gicko-mystických děl, která vyjadřují duši 
jeho vlády, vyjevují jeho úmysl vládnout 
nejenom skrze příkazy a struktury, ale vést 
a osvěcovat duše, orientovat ke Kristu.“
Toto rozhodnutí Benedikta XVI. zůstává 
uprostřed bouře pokorné a pevné.
  Jose Louis Restana
Z italského internetového deníku „Il Sus-
sidiario“ z 16. 3. 2010 přeložil Milan  
Glaser. (čbk)

Pedofilní krize západní společnosti 
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference, na otázku ČTK, zda mohou mediálně 
zmiňované kauzy sexuálních skandálů v církvi poškodit obraz církve v ČR, dne 15. 3. 2010 odpověděl: „Každý hřích poškozuje 
nejen hříšníka, ale i celé společenství církve a zároveň uráží Boha. Proto je nám každého hříchu upřímně líto. V případě veřej-
ně známých hříchů se i věřící na vzdálených místech modlí za oběti, na smír za hříchy přinášejí osobní oběti a také se modlí za 
obrácení viníků.“
K dané problematice přinášíme článek zveřejněný Českou sekcí Vatikánského rozhlasu.
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kardinál Giovanni coppa 
přivezl na velehrad pozdrav 
benedikta Xvi. 

Na  Velehradě  se  konalo  ve  dnech  
8. až 10. března tradiční setkání kněží 
a  jáhnů  moravské  církevní  provincie.  
Mezi  duchovní  přijel  z  Říma  kardinál 
Giovanni Coppa,  vatikánský  diplomat, 
který  v  letech  1990  až  2001  působil 
v  naší  vlasti  jako  apoštolský  nuncius. 
Na  Velehrad  přivezl  pozdrav  Svatého 
otce Benedikta XVI. 

Vaše Eminence, 
u příležitosti slavení kněžských dní na 
Velehradě na téma „Kněz – služebník 
evangelia, svátostí a lásky“, Svatý otec 
Benedikt XVI. se zájmem přijal zprávu 
o setkání kněží a jáhnů diecézí Mora-
vy. Všechny účastníky upřímně zdraví 
a ze srdce přeje, aby toto setkání v rámci 
Kněžského roku probudilo ve všem kléru 
stále živější věrnost Nejvyššímu Veleknězi 
Kristu a štědřejší misionářské nasazení. 
S tímto úmyslem vyprošuje, na přímluvu 
Matky Boží, svatého faráře arského a sva-
tých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, hojné 
Boží milosti. K tomu všem přítomným 
uděluje zvláštní Apoštolské požehnání. 

kardinál Tarsicio Bertone
státní sekretář

Ve Vatikánu dne 5. března 2010

kněžské svěcení v kroměříži
Letošní  první  kněžské  svěcení  v  olo-
moucké  arcidiecézi  proběhlo  v  sobotu 
20. února v kostele Panny Marie v Kro-
měříži.  Olomoucký  arcibiskup  Mons. 
Jan  Graubner  zde  vysvětil  na  kněze 
Mgr. Vlastimila Kadlece (1973) z Kon-
gregace misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné (OMI), který v této kro-
měřížské  farnosti  působil  jako  jáhen 
od 1. 9. 2009. 
Pozvání k tak výjimečné a radostné udá-
losti přijalo velké množství nejen místních 
farníků, ale i hostů ze zahraničí. Po skon-
čení obřadů se jeho účastníci odebrali do 
Arcibiskupského gymnázia, kde pro ně 
bylo přichystáno pohoštění. Novoknězi 
blahopřáli spolubratři z Itálie, Španělska, 
Senegalu, Německa a Rakouska. (ps)

den modliteb za úctu k životu
Se slavností Zvěstování Páně je spjata příležitost připomenout a uvědomit si, že lidský 
život je darem od Boha, a jako takový má být ctěn a chráněn od početí do přirozené 
smrti. V církvi je toto datum zároveň Dnem modliteb za úctu k počatému životu a za 
nenarozené děti.
Proč si připomínáme nenarozené děti?
Protože nám chybí. Chybí těm, kterým se měly narodit a nemohly, chybí nám ostatním, 
kteří se o zmaření lidského života dovíme „jen“ ze statistik. Těžko říct, koho litovat víc  
– dítě, nebo matku, která dítě nakonec odmítla či byla nucena odmítnout?
Jsem sama matkou dvou synů. Vím, že mateřství dává mému životu smysl. Jistě, s dětmi 
jsou radosti i starosti, ale bez nich si život nedovedu představit. Pro mne jako poslanky-
ni je Den nenarozených dětí také důvodem k zamyšlení. 
Co děláme proto, aby potratů ubývalo?
Vytrvale hledáme politické partnery, kteří jsou ochotni spolu s námi chránit a podporo-
vat rodinu. Bojujeme proti snížení příspěvku pro matky na „mateřské dovolené“, bojo-
vali jsme za to, aby se nemusel platit poplatek za pobyt novorozence v nemocnici, aby 
rodičovský příspěvek umožnil důstojný život matky s dítětem. Ale naše úsilí se neome-
zuje pouze na finanční motivaci. Jsem přesvědčena, že o narození dítěte se nikdo neroz-
hoduje jen podle výše svého bankovního konta. Za neméně důležitou považuji výchovu 
v rodinách i ve škole k pozitivnímu přijímání života, dětí a rodiny jako takové. I proto 
jsem usilovala o zavedení etické výchovy do základních škol. Pokud škola najde dobrého 
učitele, má šanci vést děti k zodpovědnosti a ovlivnit i jejich budoucí rozhodování.
Den nenarozených dětí nám připomíná, že nám někdo chybí. Nám křesťanům připo-
míná, že nemůžeme rezignovat, že musíme stále hledat řešení i tam, kde to ostatní už 
vzdali.  Michaela Šojdrová 
 poslankyně KDU-ČSL, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL

kurz pro dobrovolné spolupracovníky v pastorační péči o nemocné
Pastorační středisko Biskupství brněnského pořádá od září 2010 do února 2011 
kurz pro dobrovolné spolupracovníky v pastoraci nemocných (zejména v nemoc-
nicích). 
Kurz bude probíhat v Brně na Petrově 2 každou druhou sobotu od 9 do 15 hod. Cena 
kurzovného je 500 Kč.
Přihlášky zasílejte do 10. 5. 2010 poštou na adresu: P. Leo Zerhau, Th.D., Ludmily  
Konečné 16, 639 00 Brno, případně také e-mailem: p.leo@katolik.cz (aco)

slavnostní prezentace českého překladu Jeruzalémské bible
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění, Katedra církevního práva 
a  Katedra  biblických  věd  Cyrilometodějské  teologické  fakulty  Univerzity  Palac-
kého  v Olomouci  uspořádaly  společnou  slavnostní  prezentaci  českého  překladu 
Jeruzalémské  Bible. 
Konala se 17. března 
v  Rotundě  olomouc-
ké teologické fakulty 
za účasti překladate-
lů, manželů Dagmar 
a Františka X. Hala-
sových a konzultanta 
díla  prof.  Ladislava 
Tichého.
Výjimečnost Jeruza-
lémské Bible opro-
ti jiným biblickým 
překladům spočívá 
v jejím technickém 
vybavení – v poznám-
kách, úvodech, ko-
mentářích a konkor-
dantních srovnáních. 
Toto významné dílo 
francouzské Jeruzalémské biblické školy patří k základům velké obnovy biblického stu-
dia v katolické církvi ve dvacátém století. 
František Halas ve svém vystoupení zdůraznil, že zásady, jimiž se překladatelská práce 
řídila, vyjadřuje trojice slov: krása, přesnost, tradice. Josef Pala

Snímek Petr Kuník

Na snímku: manželé Halasovi, profesor Ladislav Tichý a doc. 
Damián Němec
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dobro dětí především
Poslankyně  za  KDU-ČSL  Michaela  Šojdrová  umístila  na  své  webové  stránky  
(www.sojdrova.cz) protest proti návrhu novely zákona, který má umožnit adopce 
pro osoby žijící v registrovaném partnerství. K protestu se lze na její webové strán-
ce připojit. Vláda ČR má uložit ministryni spravedlnosti, aby do 31. května 2010 
vypracovala novelu, která v zákonu o registrovaném partnerství zruší ustanovení, 
které doposud zabraňuje osobám žijícím v registrovaném partnerství osvojit si dítě. 
Tento návrh připravuje ministr Kocáb. 
S tímto záměrem nesouhlasím!
Nesouhlasím s tím, aby děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, mohly být adop-
továny osobami žijícími v registrovaném partnerství a aby je české soudy svěřovaly  
do výchovy homosexuálním párům. 
Novela by byla v přímém rozporu s Evropskou úmluvou o osvojení, která připouští  
pouze osvojení manželi nebo jedinou osobou. Evropská úmluva tak záměrně omezuje 
možnosti osvojení na formu soužití, která je pro dítě vhodná z hlediska jeho vývoje. 
Dokonce i v důvodové zprávě k zákonu o registrovaném partnerství z roku 2006 je  
výslovně uvedeno, že zákon neumožňuje adopci registrovanými partnery a zůstává  
zachována preference párů muž-žena. 
Taková ochrana dětí není samoúčelná. Na první místo staví zájem dítěte, které se ne-
může bránit. 
Adopce jsou řešením pro dítě, mají pomoci najít dítěti nové rodiče. Víme, že ochotných 
a vhodných manželských párů, kteří na adopci čekají i několik let, je mnoho. Uvítala 
bych proto iniciativu vlády, která by adopci v těchto případech usnadnila. 
Pokud se chcete k protestu připojit i Vy, můžete tak učinit na www.sojdrova.cz – Váš 
hlas bude započítán mezi ty, kteří chtějí chránit zájmy dětí a po ukončení hlasování 
bude předán ministrovi Kocábovi jako ohlas veřejnosti. 
Všem, kteří projevili zájem, děkuji.   Michaela Šojdrová

o smyslu velehradských chórových lavic
Velehradské chórové lavice jsou nesporně barokním klenotem moravského řezbářství. 
Leckterý kněz si ale povzdechne, že dlouhé lavice vytvářejí velkou vzdálenost mezi cele-
brantem a převážnou částí věřících, kteří sedí až za chórovými lavicemi. Původní funk-
ce lavic a vlastně i baziliky, která byla před rokem 1784 konventním kostelem cister-
ciáckých mnichů, byla připomenuta v rámci třetího ročníku Víkendu gregoriánského 
chorálu. Uspořádala jej Matice Velehrad-
ská společně s velehradskou farností ve 
dnech 12. až 14. března v rámci Progra-
mu přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007 – 2013. 
Více než čtyřiceti frekventantům kurzu 
se věnovali Jiří Hodina, Vladimír Richter 
a Jitka Grécová. Pod jejich vedením do-
sáhl kurz vysoké úrovně. Vyvrcholením 
setkání byl zpěv nešpor v chórových la-
vicích a zpěv při liturgii 4. neděle postní: 
Laetáre Ierúsalem… Každý z účastníků 
kurzu si mohl z Velehradu odnést velké kulturní i duchovní obohacení prostřednictvím 
jedné z nejkrásnějších hodnot, kterou vytvořil křesťanský Západ.  Petr Hudec

křesťanský dívčí časopis in! – pět let mezi mládeží
V tomto roce vychází už pátým rokem a mezi děvčaty (a přiznejme, že i chlapci) si 
získal mnoho příznivců. IN! je křesťanskou alternativou komerčních dívčích časo-
pisů pro čtenářky ve věku 12 až 16 let. V každém čísle jsou dvě stránky věnované 
otázkám víry nebo etickému problému, který je ve společnosti aktuální. 
V rozhovorech se zajímavými osobnostmi nehledá IN! bulvární senzace, ale snaží se 
představit  pozitivní stránku dané osobnosti (povahovou vlastnost, nebo názor), které 
by mohly být inspirací pro čtenářky. Všechny články jsou psány z křesťanského úhlu po-
hledu, i když se přímo netýkají víry. Nepodsouvají děvčatům konzumní způsob života. 
IN! vychází s morální podporou Sekce pro mládež České biskupské konference a její 
ředitel je členem redakční rady IN! Během své činnosti se IN! osvědčil jako pomocník 
na mnoha frontách. Časopis zvlášť oceňují děvčata ve farnostech, ve kterých není spo-
lečenství mládeže. Časopis slouží i jako inspirace k činnosti pro farní mládež a při své 
práci jej oceňují i katecheté.
Vydavatelé časopisu by tímto rádi poděkovali všem, kdo IN! dlouhodobě odebírají, nebo 
přispívají k jeho vydávání Nadačnímu fondu, a upozornili, že je tu pomocník v pastora-
ci, který je k dispozici. 
Více o časopisu a jeho čtenářkách na www.in.cz  Helena Filcíková

aktuality
vyšlo nové číslo dialogu 
evropa XXi.

V těchto dnech vychází nové číslo revue 
křesťanské orientace pro vědu a kultu-
ru Dialog Evropa XXI. Číslo 3 – 4 nese 
ještě vročení 2009, ale shrnuje události 
a  aktivity Moravskoslezské  křesťanské 
akademie  i  za  první  měsíce  letošního 
roku.
Hlavním tématem tohoto dvojčísla je po-
slední encyklika papeže Benedikta XVI. 
Caritas in veritate (Láska v pravdě). Čty-
ři úhly pohledu na novou encykliku od 
našich předních odborníků (Cyril Marti-
nek, I. M. Szaniszló, OP, Jiří Šenkýř a Pa-
vel Mareš) pomohou hlouběji pochopit 
význam a dosah textu i čtenářům, kteří 
samotný text encykliky dosud podrobně 
neprostudovali.
Rubrika Studie pak přináší zajímavý 
pohled na téma rekatolizace v českých 
zemích a podrobně mapuje vývoj záko-
nodárných iniciativ při pokusech o re-
stituci církevního majetku po roce 1989. 
Zajímavý je také článek Dějiny a současná 
praxe mešních stipendií od redaktora tele-
vize Noe P. Marcela Puváka. 
Nové dvojčíslo připomíná také 90. naro-
zeniny otce kardinála Tomáše Špidlíka 
v medailonu prof. Pavla Ambrose, jehož 
součástí je kompletní bibliografie česky 
vydaného díla kardinála Špidlíka.
K ekonomické krizi se vztahuje  podrobná 
recenze knihy Tomáše Sedláčka Ekono-
mie dobra a zla, jejímž autorem je Pavel 
Jajtner. 
Dialog Evropa publikuje dva rozhovo-
ry: Nejprve překlad rozhovoru kardinála 
Christopha Schönborna pro rakouský ka-
tolický týdeník Die Furche, a potom pů-
vodní rozhovor architekta a herce Davida 
Vávry pro Dialog Evropa.
Obsah čísla by nebyl úplný bez ohlédnutí 
na papežskou návštěvu, kterou jsme pro-
žili v září 2009, a bez informací o činnosti 
regionálních poboček MSKA. Rokem 
2010 vstoupí Dialog Evropa XXI. již do 
jubilejního 20. ročníku, v němž by měly 
vyjít dvě čísla a jedno dvojčíslo.
Více informací a objednávky získáte na  
www.mska.biz Petr Cekota

nový děkan katolické 
teologické fakulty  
univerzity karlovy 

Dne 18. února 2010 převzal úřad děkana 
Katolické teologické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze ThLic. Prokop Brož, 
Th.D., kanovník vyšehradský, kněz krá-
lovéhradecké diecéze, který ve funkci 
vystřídal prof. Ludvíka Armbrustera, SJ. 
Bula, jíž byla jeho volba potvrzena Sva-
tým stolcem, byla veřejně přečtena při eu-
charistické slavnosti v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v pondělí 8. března 
2010. (aco)

Snímek František Ingr



9O L D I N
4 / 2010

ohlédnutí za postní rekolekcí
Ve dnech 5. až 7. března 2010 se v exercičním 
domě Stojanov na Velehradě konala postní reko-
lekce s Mons. Pavlem Posádem, světícím bisku-
pem českobudějovickým. Asi 80 účastníků využi-
lo možnosti ztišení, modlitby a slavení mše svaté 
ve společenství. Tématem letošní rekolekce bylo 
„kněžství všeobecné a služebné.“ Otec biskup 
při přednáškách hovořil o souvislosti mezi všeo-
becným kněžstvím a svátostmi křtu a biřmování.  
Po té objasnil podstatu svátosti služebného kněž-
ství. Nezapomněl se dotknout také významu Roku 
kněží, který byl pro letošní rok vyhlášen Svatým 
otcem.
Podnětů k meditacím a rozjímání byla celá řada. Mezi nejvýraznější patřily myšlenky 
o významu jednotlivých svátostí. Ve svátosti křtu dostává každý pokřtěný milosti pro 

vlastní spásu. Ve svátosti biřmo-
vání obdrží biřmovanec milosti, 
kterým má napomáhat ke spáse 
druhých, a tak více uskutečňo-
vat všeobecné kněžství. Zvláštní 
milosti v sobě zahrnuje svátost 
služebného kněžství. Kněze si 
Bůh volí ze svého lidu pro službu 
lidem. Otec biskup nezapomněl 
zdůraznit, že důležitost, měřítko 
či kvalita kněze nespočívá tolik 
v jeho darech nebo schopnostech, 
ale především v daru, který Bůh 
vložil každému knězi do rukou. 
Nezapomínáme občas Bohu po-

děkovat, projevit vděčnost za dar svého všeobecného kněžství a za kněze, kteří slouží 
jeho církvi?
Nahrávky přednášek jsou k dispozici na katechetickém centru a v případě zájmu si je 
můžete telefonicky nebo e-mailem objednat.  Vít Němec

dvd mesiáš přichází
V řadě Animované příběhy Nového zákona vyšlo DVD s názvem Mesiáš přichází.  
Jak napovídá obrázek na přebalu DVD, hlavním námětem jsou velikonoční události. 
V úvodu filmu jsou velmi dobře vykresleny politické 
poměry v Izraeli v Ježíšově době: nadvláda Říma, 
očekávání Mesiáše v duchu politického mesianismu, 
proroctví vztahující se na příchod Mesiáše. Stejně 
dobře je možné získat i představu o významu prostor 
jeruzalémského chrámu, a také velerady. Průvodní 
postavou celého filmu je Josef z Arimatie.
Ježíš se ve filmu objevuje v souvislosti s vyhnáním 
směnárníků z chrámu, několika zázračnými uzdra-
veními, vede rozhovor s Nikodémem, který je pre-
zentován jako jakási zkrácená forma 3. kapitoly  
Janova evangelia.
Část filmu je zpracována jako reflexe Ježíšova živo-
ta (Ježíš mezi dětmi, odpuštění hříšnici ve farizeově 
domě, utišení bouře na moři). Hlavní téma celého 
filmu tvoří velikonoční události začínající vjezdem 
do Jeruzaléma. Film nezachycuje soudní proces s Je-
žíšem ani křížovou cestu. O Ježíšově ukřižování se 
dovídáme z rozhovoru jeruzalémských mužů. V závěru celého filmu je vykresleno Ježí-
šovo setkání s emauzskými učedníky.
DVD je možno využít v hodinách náboženství, při farní katechezi dětí předškolního či 
mladšího školního věku. Nedoporučujeme dětem prezentovat film jako celek, protože 
není tematicky zcela jednotný. V souvislosti s probíraným tématem je dobré zvolit k pre-
zentaci jen vybranou část filmu.
Cena DVD je 250 Kč. Je možno si jej zapůjčit na Centrum pro katechezi v Olomouci 
nebo zakoupit přes internetové stránky www.paulinky.cz  Hana Poislová

Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

centRum PRo katechezi
ilustrovaná publikace  
svatý vojtěch

Na začátek dubna připravujeme vydání 
ilustrované brožury Svatý Vojtěch. Jedná 
se o první ze sady brožur ze života čes-
kých světců tak, jak byli letos představeni 
sešitkem se samolepkami Poznáváme čes-
ké světce. Vychází k 23. dubnu 2010, kdy 

v liturgickém kalendáři slavíme svátek 
sv. Vojtěcha. Měsíc duben je v programu 
Poznáváme české světce věnován právě  
sv. Vojtěchovi.
Brožurku ilustrovala Alena Urbánková. 
Rozsah bude je 36 stran. Cena se pohybu-
je kolem 15 Kč.

Každou ilustraci doplňuje text, jehož 
cílem není jen zachytit život světce, udá-
losti v jeho životě, jak je známe z vyprá-
vění a z legend, ale nabízí také zamyšlení, 
v čem můžeme světce následovat, jak se 
v jeho životě projevoval vztah ke Kristu. 
Brožurka Svatý Vojtěch i všechny následu-
jící jsou tedy zpracovány jako katechetic-
ký materiál určený pro katechezi v rodině, 
jako doplňující materiál v hodinách ná-
boženství nebo při farní katechezi. Podle 
stylizace ilustrací a textu je brožurka pr-
vořadě určená dětem 1. stupně ZŠ.

Hana Poislová
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devadesát minut a velikonoční paškál je na světě
Kříž, řecká písmena alfa a omega a letopočet jsou základní motivy, kterými zaměstnanci 
chráněné dílny Charity Zábřeh v Paloníně na Mohelnicku zdobí velikonoční svíce, zvané 
paškály. Ty jako symbol křesťanských Velikonoc nemohou chybět v žádném katolickém 
kostele. Palonínská dílna jich do Velikonoc vyrobí a vyexpeduje zhruba pět set.
„Zdobení běžného paškálu trvá asi devadesát minut. Pokud si zákazník objedná bohatší 
ozdoby, trvá to i čtyři hodiny,“ uvedla Alena Vitásková z chráněné dílny Palonín. Zákla-
dem je svíce z včelího vosku. Na ni se lepí různé symboly, které jsou vyřezané z barevné-
ho voskového plátna. 
„Práce je to jednodu-
chá: symbol se přiloží 
na svíčku a teplem lid-
ských rukou se spojí se 
svíčkou,“ popsala lepe-
ní pracovnice chráněné 
dílny.
Kříž a řecká písmena 
alfa a omega symboli-
zují, že Kristus je začá-
tek a konec. Na paškálu 
je také aktuální rok. 
Červený pruh ve spodní 
části zpodobňuje Kris-
tovu prolitou krev. 
„Samozřejmě také zá-
leží na zákazníkovi. 
Pokud si někdo přeje bohatší zdobení, tak se přidávají další motivy. Například trnová 
koruna, beránek, kalich nebo holubice,“ řekla Alena Vitásková a dodala, že paškály  
se zdobí také dalšími motivy, třeba květy růží, vinnými listy nebo hrozny. Jeden velký, 
bohatě zdobený paškál letos poslali pracovníci chráněné dílny Palonín také do Francie. 
Osmikilogramová svíce je vysoká 120 centimetrů a její průměr je deset centimetrů. 
Chráněná dílna Palonín však nezapomněla ani na děti, letos pro ně na Velikonoce při-
pravila novinku - malou velikonoční svíčku, kterou si děti mohou ozdobit doma. 
„Na internetu prodáváme krabičky, ve kterých je svíčka, malá šablonka na zajíčka, be-
ránka nebo kuřátko a barvené voskové plátno, v krabičce je také přiložen návod, jak při 
zdobení postupovat,“ řekla Alena Vitásková. Z prodeje každé krabičky putuje pět korun 
na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.  iv

lidé z uherskobrodska přispěli na „vodu pro haiti“
Oblastní charita Uherský Brod, která byla oslovena P. Mgr. Zdeňkem Stodůlkou, du-
chovním správcem v Blatnici pod Svatým Antonínkem, se zapojila do sbírky na pomoc 
Haiti. Na začátku března proběhla v Uherském Brodu sbírka na projekt „Voda pro Haiti“.  
Do této sbírky se aktivně zapojili zaměstnanci Oblastní charity Uherský Brod, kteří i přes 
nepřízeň počasí zajišťovali službu na náměstí u pokladniček po dobu čtyř pracovních 

dnů. Výtěžek sbír-
ky ve výši 62 162 Kč 
bude použit na spe-
ciální úpravu a pře-
pravu nákladního 
automobilu Praga 
V3S do farnosti Baie 
de Henne na Haiti, 
kde působí misio-
nář P. Roman Musil. 
Auto, jehož součástí 
bude i vrtná soupra-
va, má na Haiti zajis-
tit vyvrtání 20 studní 
a bude v pořadí dru-
hou „vétřieskou“ po-
skytnutou tamním 
lidem v rámci huma-

nitární – Arcidiecézní charitou Olomouc a farností Blatnice pod Svatým Antonínkem. 
Cílem projektu je zajištění a doprava automobilů Praga V3S do české misie Baie de 
Henne na Haiti (více informací: www.praga-haiti.cz).  Vladimíra Kaislerová

chaRita
hospic na svatém kopečku 
obdržel dar nadačního fondu

Nadační fond Umění doprovázet předal 
11. března Hospici na Svatém Kopečku 
u Olomouce dar 25 000 Kč. Z daru bu-
dou zakoupeny prostředky tzv. vlhkého 
hojení, které slouží k léčbě proleženin. 
Půjde již o třetí dar, který tento hospic 
od fondu obdrží. 
„Financování hospicové péče stále není 
jednoduchou záležitostí,“ komentuje 
podporu Nadačního fondu Umění dopro-
vázet ředitelka Hospice na Svatém Ko-
pečku u Olomouce Jana Vážanová a do-
dává: „Je dobré, že existuje nadační fond, 
který pomáhá hospicovému hnutí v České 
republice. Navíc jsem velmi vděčná za to, 
že pomáhá i našemu hospici.“
Posláním Nadačního fondu Umění do-
provázet je podporovat lůžkové hospice 
v České republice. Nejde ale jen o finanč-
ní či materiální podporu stávajících a no-
vých hospiců, ale také o zlepšení informo-
vanosti veřejnosti o hospicích a o podporu 
vzdělávání odborného personálu v oblasti 
hospicové a paliativní péče.
Dar byl předán v rámci tiskové konferen-
ce, kterou fond při této příležitosti uspo-
řádal v pražském klubu Violino. Setkání 
se zúčastnili MUDr. Marie Svatošová, 
zakladatelka hospicového hnutí v ČR 
a členka správní rady NF, Hana Haráko-
vá, zakladatelka a předsedkyně správní 
rady NF, Mgr. Jana Vážanová, ředitelka 
Hospice na Svatém Kopečku, a houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený, který nadační 
fond dlouhodobě podporuje. 
Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce 
od Nadačního fondu Umění doprovázet 
obdržel již dva dary. Díky nim byly za-
koupeny hojící prostředky a byla vyřešena 
problematika nakládání s biologickým 
odpadem. 
Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce 
byl otevřen v roce 2002. Poskytuje palia-
tivní péči pacientům trpícím nevyléčitel-
nou chorobou v pokročilém nebo termi-
nálním stadiu. Tato péče je komplexní, 
aktivní a je zaměřená na kvalitu života 
pacientů. Cílem paliativní péče je zmírnit 
bolest a další tělesná a duševní strádání, 
zachovat pacientovu důstojnost a po-
skytnout podporu jeho blízkým. (zdroj:  
www.umirani.cz) Marek Navrátil

děkanátní setkání  
ve šternberku

V sálech augustiniánského klášteře 
v Hadkeho galerii ve Šternberku proběhlo 
3. března setkání pastoračních asisten-
tů, kněží, jáhnů, členů pastoračních rad 
farností, charitních dobrovolníků a pra-
covníků Charity Šternberk. Celkem bylo 
přítomno 70 posluchačů.
Program se týkal prezentace na téma: 
Charitní služba ve farnosti a spolupráce 
s Charitou.  Alena Charouzová
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nabídka akcí střediska eljon ve 
špindlerově mlýně pro rok 2010

Misijní škola animátorů 
Termín: 16. až 18. 4. a 3. až 5. 9. P. Jiří Šlé-
gr, národní ředitel pro Papežská misijní 
díla v ČR. 
Přijeďte všichni, kdo máte rádi misie 
a chcete se tvůrčím způsobem zapojit do 
misijní pomoci potřebným. Zážitky z mi-
sijních cest, misijní videodokumenty, pře-
hled misijní činnosti u nás i v zahraničí, 
praktický návod na pořádání misijních 
besed a setkání, velký výběr misijních ma-
teriálů
Duchovní obnova pro manželské páry 
Termín: 9. až 12. 9., 16. až 19. 9., 21. až 
24. 10., 4. až 7. 11.
Lektor: září – P. Jiří Šlégr, říjen a listopad 
– Mons. Pavel Rousek
Právě pro vás, kdo se chcete vydat na pu-
tování krajinou svého bytí a objevovat po-
klady s tím spojené, je určena tato akce. 
Krása našich nejvyšších hor a ticho pod-
krovní kaple jako obvykle nebude chybět.
Adventní víkend ticha
Termín: 26. až 28. 11. 
Lektor: P. Jiří Šlégr
Adventní čas je plný tajemství a očekává-
ní. Vydejme se společně na cestu za tajem-
stvím, které s sebou přinesl a stále přináší 
sám Ježíš Kristus.
Přihlášky a více informací získáte na: 
www.eljon.cz, info@eljon.cz nebo na tel.: 
499 523 852, 732 580 154  (aco)

aktuální program katolické 
charismatické konference  
již byl zveřejněn

Katolická charismatická konference, 
v pořadí již 21., se uskuteční na brněn-
ském výstavišti od 7. do 11. července 
2010. Na konferenci pozvání přijal a do 
Brna přijede francouzský kněz Jacques 
Philippe, známý exercitátor i autor ně-
kolika knih z komunity Blahoslavenství. 
Dále potvrdili účast P. Vojtěch Kodet, 
P. Aleš Opatrný, Kateřina Lachmano-
vá, P. Tomáš Holub, P. Bogdan Stepien,  
Marie Svatošová a další.
Program konference: www.cho.cz 

Pouť Rodiny neposkvrněné
Rodina Neposkvrněné zve na poutní se-
tkání v Martině na Slovensku v sobotu  
5. června. 
Program:
10.00 – promluva, 10.30 – pontifikální 
mše svatá, 14.00 – modlitba rozjímavého 
růžence, 14.30 – svátostné požehnání

biskupství královéhradecké – 
diecézní centrum pro seniory 
pořádá:

8. – 15. 5. – týdenní pobyt s kurzem an-
gličtiny a duchovním programem – 
Marianum, Janské Lázně (novinka, 
změna termínu)

17. – 20. 5. – duchovní obnovu pro seni-
ory s Mons. ThLic. Bohumilem Ko-
lářem, cena: 1590 Kč (ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji a plná penze), 
Marianum – Janské Lázně

3. – 10. 7. – pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
– I. turnus – Marianum, Janské Lázně

10. – 17. 7. – pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
– II. turnus – Marianum, Janské Lázně

7. – 14. 8. – pobyt pro prarodiče s vnou-
čaty – III. turnus – Marianum, Janské 
Lázně

14. 8. – fórum o mezigeneračních vzta-
zích – Marianum, Janské Lázně

14. – 21. 8. – pobyt pro prarodiče s vnou-
čaty a třígenerační pobyt – IV. turnus 
– Marianum, Janské Lázně

Podrobnější informace a přihlášky: Bis-
kupství královéhradecké – Diecézní cen-
trum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 
Hradec Králové, tel.: 495 063 661 nebo 
737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz, 
www.dcshk.cz

ministrantský putovní tábor 
Ve dnech od pondělí 9. srpna do čtvrtka 
12. srpna připravujeme III. arcidiecézní 
putovní tábor „Hledání zlata“ tentokrát 
na Severní Moravu. S ministranty na-
vštívíme Hradec nad Moravicí, Město 
Albrechtice, Zlaté Hory, Bílou Vodu, 
Vambeřice – Polsko a Broumov. Bližší in-
formace budou k dispozici u duchovních 
správců farností. (aco)

Poutní slavnosti  
v dubu nad moravou

III.  Hanácká  hasičská  pouť  – sobota  
17. dubna – 14 hod.

Pouť maminek – neděle 9. května – 14 hod.
Pouť seniorů – sobota 5. června – 14 hod.
Hanácká  dožínková  pouť – sobota  

21. srpna – 10.30 hod.
Hlavní  pouť  „Na  Andílka“ – neděle  

5. září – mše svaté: 7.00, 9.00,  
10.30 hod., 14.30 hod. – svátostné po-
žehnání

Malá „ostatková“ pouť – neděle 12. září 
– 14 hod.

Oslava  150  let  od  povýšení  kostela 
na  proboštství  – neděle 10. října  
– 9 hod.

Dušičková  pouť – sobota 23. října  
– 16 hod.

III. Evropská myslivecká pouť – sobota 
6. listopadu – 10.30 hod.

Poutníci jsou vítáni i v jinou dobu. Vět-
ší skupiny poutníků se mohou hlásit na 
adrese: Římskokatolická farnost, Mari-
ánská 208, 783 75 Dub nad Moravou, 
tel.: 585 964 016, 732 702 849, e-mail:  
jan.kornek@seznam.cz

ministrantský den 2010
Bohoslovci olomouckého semináře po-
řádají v sobotu 15. května ministrantský 
den v olomouckém semináři. 
Letos zveme na setkání kluky od 6 let ze 
všech děkanátů olomoucké arcidiecéze. 
Pro ministranty nad 15 let je připraven 
speciální program. Příjezd do 8.45 hod.  
– prosíme, přijeďte včas!
Program: 
 7.45 příjezd kluků do semináře
 8.45 program ve skupinkách
 10.00 mše svatá s otcem arcibiskupem
 11.25 velká hra
 15.15 závěrečné vyhodnocení
 16.00 předpokládaný závěr (neplánujte 

si dřívější odjezd!)
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláš-
těnku, 20 Kč jako zápisné

bude vás zaJímat

charitní šatník – poděkování
Zima končí a s příchodem jara jsme 
všichni v očekávání něčeho nového. Le-
tošní zima potrápila úplně všechny. Stej-
ně tak i lidi bez domova, kteří každý den 
nacházejí své útočiště v denním centru 
a noclehárně ve Valašském Meziříčí. Zde 
se nachází také charitní šatník, který je 
v současné době dobrovolnickým projek-
tem Charity Valašské Meziříčí a je jediným 

velkým charitním šatníkem v okolí.
Začátkem letošního roku jsme se potýkali 
v našem denním centru a noclehárně s ne-
dostatkem zimních věcí - zejména obuvi, 
bund, čepic, rukavic a celkově teplého 
zimního oblečení pro lidi bez domova. 
Obrátili jsme se proto na veřejnost formou 
výzvy v tisku a v rozhlase. Reakce občanů 
nejen Valašského Meziříčí, ale také Vse-
tínska a Rožnovska byla téměř okamžitá. 

Sešlo se nám velké množství darovaného 
oblečení, které uspokojilo nejen lidi bez 
domova, ale vybrat si mohli také ostatní 
sociálně potřební občané či rodiny.
Ráda bych touto cestou z celého srdce 
všem našim milým dárcům poděkovala. 
Jejich dary našly využití nejen u nás, ale 
také v humanitárním skladu v Diakonii 
Broumov, kam všechny věci, které u nás 
nespotřebujeme, odvážíme.

Hana Sulovská
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drobné sakrální památky 
moravy a slezska – konference

V pátek 30. dubna proběhne pod záštitou 
Mons. Josefa Hrdličky v Arcidiecézním 
muzeu v Olomouci konference věnovaná 
drobným sakrálním památkám, kterou 
připravuje Farní muzeum Zábřeh spolu 
s Moravskoslezskou křesťanskou akade-
mií. Akce je určena všem, kdo se zabývají 
historií, ochranou, obnovou a oživením 
drobných sakrálních památek. Vedle sa-
motného setkání zájemců a výměny zku-
šeností je cílem organizátorů upozornit 
na význam těchto objektů jako součásti 
kulturního dědictví národa a projevů 
živé víry. Bližší informace a přihlášky na: 
http://rkfzabreh.rps.cz/dsp

František John

komunita blahoslavenství
Duchovní cvičení
15. až 18. dubna
ŠKOLA MODLITBY A CHVÁLY II.
Vstupte před něho s jásotem…
Druhá část formačního semináře – pro-
pojení vnitřní modlitby s modlitbou ve 
společenství a modlitbou chvály
Součástí setkání jsou přednášky, společ-
ná liturgie, adorace, biblické tance, sdíle-
ní a praktická cvičení.
Finanční úhrada pobytu činí 1200 Kč
Přihlaste se písemně, telefonicky, nebo  
e-mailem na níže uvedené adrese.

Sobotní  odpoledne  s  Komunitou  
Blahoslavenství 
24. dubna 
Téma: Poznali ho při lámání chleba – Eu-
charistie – setkání se vzkříšeným Kristem
Program setkání:
14.30 chvály
15.00 přednáška + svědectví
16.30 občerstvení (přinestě něco do spo-

lečného občerstvení)
18.00 modlitební večer + společné agape
21.00 předpokládaný závěr setkání (po-

slední autobus z Dolan do Olo-
mouce: 21.11 hod.)

Programy probíhají v Evangelizačním 
centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 
Dolany 24, e-mail: dolanykom@seznam.cz, 
www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 585 396 638
Doprava z Olomouce: autobus č.700, 701 
(směr Pohořany, Lašťany)

Pozvánka na kurz filip
Kurz Filip je určen pro každého, komu se 
nedaří žít poctivě křesťanství, protože po-
strádá hluboký osobní vztah s Bohem.
Kurz se uskuteční od pátku 23. dubna od 
16 hod. (prezence od 15 hod.) do neděle 
25. dubna do 16 hod. v klášteře Kongre-
gace Milosrdných sester sv. Kříže v Kro-
měříži, Koperníkova 1446. (mapka na 
www.jezis.cz v článku ke kurzu), v rámci 
kurzu bude sloužena mše svatá.
Další informace na tel.: 603 231 601 nebo 
e-mail: filip@kromeriz.cz

doušky živé vody ze studny umění
Jen o jedno Boha jsem žádal a o totéž budu vždy žádat: Abych po všechny své dny směl 
přebývat v domě Božím, hledět na nádheru Boží a hloubati v jeho chrámu. (Ž 27, 4)
Touha „hledět na nádheru Boží“ a „hloubati v chrámu našeho Pána“ přivedla v pon-
dělí 1. března do kaple sv. Anny v Olomouci dvacetičlennou skupinu lidí, kteří přišli na  
Setkání u studny, jehož cílem je zvěstovat Boží doteky a krásu skrze umění. 
Setkání se konalo už po druhé a tentokrát již mělo pevné obrysy.
Kapli sv. Anny jako první rozezněly tóny skladeb Petra Ebena a Františka Fialy, ředitele 
Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, jenž byl společně se studentem této 
konzervatoře Romanem Horňasem také interpretem jednotlivých skladeb.
Hudbu doprovodily duchovní texty v podání herečky Martiny Pavlíkové. Kromě Žalmu 
27 se prostorem kaple nesla slova biskupa Jednoty bratrské Lukáše Pražského (1460-
1528), jež následovalo čtení z Listu svatého apoštola Pavla Filipanům (3,17–4,1).  
Vše zakončila báseň anglického básníka a teologa Geralda M. Hopkinse (1844-1889).
Jednotlivé texty na sebe tematicky navazovaly a společně s hudbou vytvářely ideální pro-
stor pro osobní rozjímání. Od pokory před Bohem a odevzdání se do jeho rukou (žalm), 
přes obrazné prostoupení Kristovy oběti (Lukáš Pražský) a výzvu sv. Pavla, abychom 
„stáli pevně v Pánu“, až po radost z možnosti přijímat dary od Boha (G. M. Hopkins). 
A to vše přetvářelo osobní prožitek ve společné sdílení. 
Setkání u studny poté pokračovalo v kavárně Amadeus, kde bylo možné zhlédnout sní-
mek Kostel světla o kostelu Panny Marie Matky Církve v Mariboru. Autory filmu jsou 
manželé Müllerovi ze Studia Velehrad. Na setkání přijala pozvání kameramanka filmu 
Veronika Müllerová a také akademický malíř Jan Jemelka, který se jako výtvarník podílel 
na stavbě zmiňovaného chrámu. Oba dva se zapojili do neformálního povídání o umě-
ní a sdíleli s námi své zkušenosti a zážitky. A tak bylo možné opět prožít radost z tvor-
by, již „působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“.  
(1K 12, 11)   Klára Komzáková

Další „Setkání u studny“ se uskuteční výjimečně v úterý po velikonočním pondělí, 
6.dubna v 18 hod. v kapli sv. Anny, kde se opět zaposloucháme do duchovního slova 
a hudby a na chvíle posezení v kavárně Amadeus přijal pozvání režisér a vysokoškol-
ský pedagog Vladimír Suchánek, jehož film Dřevo se hudbou odívá bude východiskem 
k další rozpravě o tvorbě a umění vůbec. Za organizátory (Arcibiskupství olomoucké, 
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc a Rapsodické divadlo) srdečně zve a těší 
se na shledanou Martina Pavlíková.

Pozvánka formační setkání pro muže cursillo
CURSILLO je cesta, jak v dnešní době prožívat křesťanství jako radostný a osvobozující 
způsob života a jak tento prožitek předávat dál. Prožít CURSILLO znamená učit se na-
sazovat svoje schopnosti v církvi a ve společnosti.
Setkání se uskuteční ve dnech 23. až 26. dubna v Domě sv. Josefa na Gruni (Staré  
Hamry) v Beskydech.
Začátek ve čtvrtek večeří v 18 hod., konec v neděli po 16. hodině, cena za celý pobyt  
je 900 Kč. 
Přihlašujte se písemně na adrese: Zdena Labounková, Družební 19, 779 00 Olomouc, 
tel. 585 414 647, e-mail: zdenka.l@volny.cz, http://cursillo.hyperlink.cz/
Dům sv. Josefa se nachází v překrásném horském prostředí na hřebeni ve výši 800 m., 
s nádhernými výhledy. 
Příjezd autem přímo až k domu, jinak vlakem do Ostravice a dále autobusem do stanice 
Staré Hamry - most a odtud budete odvezeni autem až k domu /nutno předem domluvit 
se správcem na tel. 737 374 819/. 

víkend pro muže (30. dubna – 2. května)
uskuteční se již tradiční Valašské setkání chlapů v Rajnochovicích, tentokrát na téma: 
Srdce muže – mužství a mužská spiritualita
V programu se vystřídají podobně jako v předchozích setkáních: krátké přednášky, 
osobní zamyšlení v tichu, sdílení ve skupinkách, společné modlitby, zpěv, rituál, mše, 
tanec, sport, vycházka do okolí, neformální pokec s kamarády atd.
Kdo máte zájem přihlaste se co nejdříve: e-mailem: ymca@setkani.org, případně poš-
tou: Miloš Vyleťal, Pivovarská 3, 794 01 Krnov
Pozvěte i své přátele, je však žádoucí, aby se každý přihlásil osobně, ubytování v nových 
chatách s použitím vlastních spacáků, strava celodenní, cena 600 Kč za víkend a osobu, 
v případě potřeby je možné požádat o slevu.
Pořádá: YMCA Setkání, www.setkani.org 
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Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

víkend ženy
23. až 25. dubna (začátek v 18 hod. večeří, 
ukončení obědem)
Frýdlant nad Ostravicí, Pastorační a vzdě-
lávací středisko CPR Ostrava; ubytování 
v rekonstruovaném objektu, postele s lůž-
kovinami 
Pro ženy, které si potřebují odpočinout, 
popovídat a načerpat duchovní povzbu-
zení – zejména ty, které jsou na mateřské 
dovolené nebo dlouhodobě v domácnosti 
Témata: Kdo jsem a kam jdu, Potřeby muže 
a ženy v manželství, Komunikace, Odpuš-
tění
Lektorky: Gita Vyleťalová, Markéta Hur-
níková, kněz: P. Jiří Sedláček
Program: krátké přednášky, práce ve sku-
pinkách, rozhovory, cvičení s balóny, ti-
cho, modlitba, mše svatá, svátost smíření
Cena: 600 Kč na osobu a víkend, platba na 
místě
Přihlášky: nejpozději do 16. dubna (ka-
pacita 25 míst), Gita Vyleťalová, Pivovar-
ská 3, 794 01 Krnov, tel.: 554 613 234, 
731 625 616, www.prorodiny.cz, e-mail: 
gita.vyletalova@email.cz

Přečetli Jsme za vás
výpověď o životě kněze

Otec Antonín Pospíšil byl jedním ze 37 bohoslovců, kteří měli přijmout 
v roce 1950 kněžské svěcení. Dne 19. června 1949 se četl v mnoha kos-
telech státem zakázaný pastýřský list „Věřícím v hodině velké zkoušky“. 
Biskupové v něm upozorňovali věřící na nekalé postupy státních orgá-
nů vůči církvi. Nedávno jmenovaný olomoucký arcibiskup Josef Karel 
Matocha, když poznal nekalé úmysly ateistického režimu, byl pře-
svědčen, že v roce 1950 již nebude moci kněze světit. Rozhodl se velmi 
správně a čekatele na kněžství vysvětil již 11. prosince 1949. Byl mezi 
nimi i P. Antonín Pospíšil.
V loňském roce slavilo šest žijících kněží olomoucké arcidiecéze šede-
sáté výročí svého svěcení. P. Pospíšil, dnes již důchodce, oslavil toto 
významné výročí nejen mší svatou v kostele v Zábřehu na Moravě, ale 
také sepsáním a vydáním svých vzpomínek na mnohé radostné i po-
hnuté události svého života. Knize o 114 stranách, navíc s bohatou  
fotodokumentací, dal název Každý se jednou ohlédne za svým životem. 
Zatím bylo vydáno málo osobních výpovědí o době 1949 až 1989 
a o nástrahách, kterým především kněz čelil. Autor píše o mnoha svých, 
takřka neřešitelných situacích, kdy zázračně zasáhl Bůh na přímluvu 
Panny Marie. Ze všech textů dýchá autorova radostná důvěra v Boží po-
moc, jak v duchovní, tak i v materiální tísni, která se při četbě doslova 
přenáší na čtoucího. Knihu by měli číst nejen kněží, ale také laici, kteří 
jsou ohroženi skepsí a nedůvěrou ve změnu své osobní nebo celocír-
kevní situace. P. Pospíšil je opravdu tím (podle Žalmu 92), kdo v domě 
Hospodinově jsou zasazeni a ještě v šedinách nesou plody. Nejen píše, 
ale i při svých zdravotních potížích stále vypomáhá přetíženým kněžím 
na Zábřežsku a Šumpersku, buď zástupem, nebo přípravou textů Učící 
se církev. Bohuslav Smejkal 

Přednášky moravskoslezské křesťanské akademie
• Pobočka Kyjov, farní kostel, 30. dubna od 17 hod.
P. ThLic. Michael Špaček – Maria v pohledu východní církve
• Pobočka Olomouc, Besední sál Muzea umění, Denisova 47, 13. dubna od 17 hod.
Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan – Výzvy pro naše životy (osobní vzpomínky mj. na Jana 
Palacha a bytové semináře v období totality)
• Pobočka  Olomouc, Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, Václavské náměstí 3,  
28. dubna od 17 hod.
RNDr. Václav Cílek, CSc. – Paměť krajiny – Krajina paměti (ve spolupráci s Vysoko-
školským katolickým hnutím Olomouc)
• Pobočka  Prostějov, Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 7. dubna od 
17.30 hod
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – O zdravých vztazích mezi lidmi a v rodině
17. dubna – poutní kostel a Mariánská zahrada v Suchdole-Jednově (celodenní exkurze 
vedená PaedDr. Karlem Kotyzou)
• Pobočka Šumperk, Farní středisko v Šumperku, 16. dubna v 19 hod.
P. František Lízna, SJ – Musím jít dál – vyprávění o cestě do Santiaga
• Pobočka Uherský Brod, Farní sál, Masarykovo nám. 68, 14. dubna, 19.15 hod.
Mgr. Walerian Bugel, Dr. – Dialog mezi církvemi
• Pobočka Vsetín, přednáškový sál vsetínského zámku na Horním náměstí, 12. dubna 
od 17 hod.
Prof. ThDr. Jakub S. Trojan – Výzvy pro naše životy
• Pobočka Zlín, Univerzita Tomáše Bati, rektorát (nová budova), náměstí T. G. Masa-
ryka 5555, místnost 131, 15. dubna od 16.30 hod.
PhDr. Tomáš Sedláček – Ekonomie dobra a zla

dopletná letos opět v Přerově
Občanské sdružení OMEGA Kyjov pořádá již 3. setkání účastníků dobročinného díla 
„Pomoc malomocným“, kteří pletou obvazy pro malomocné v Indii a v Africe a do kte-
rého se zapojilo již více než 600 žen na 110 místech Moravy a Čech. 
Setkání se koná v sobotu 24. dubna od 10 hod. v restauraci Pegas v Přerově.

Živá slova kazatele
Kartuziánské nakladatelství Jiřího Braunera vydalo ke 
kněžskému i životnímu jubileu P. Antonína Pospíšila první 
část jeho homilií nazvanou Kázal jsem v čase adventním 
a vánočním.
Možno namítnout, že literatury tohoto druhu bylo již v mi-
nulosti vydáno nespočet, ze které je možné po úpravách 
stále čerpat. Kněz hovoří k dnešní společnosti, ovládané 
novými myšlenkovými proudy a problémy, mění se tedy 
i obsah a jazyk homilií. P. Pospíšil přes svůj věk je stále du-
ševně mladý a pozorně sleduje a naslouchá jak všem obča-
nům ve farnostech, kde působil a působí, tak i hlasu médií 
a tisku. Svědčí o tom nejen jeho mnohé články adresované 
od roku 1995 redakcím časopisů, tak i obsah jeho pěti do-
sud vydaných publikací. 
V přítomném díle o 160 stranách publikuje své homilie na 
nedělní a sváteční texty všech tří cyklů církevního roku. 
Dává přednost tematickým homiliím a říká: Co víc dnes 
naši věřící potřebují – při tak velké náboženské nevědomos-
ti – než jasné a otevřené podání Božích pravd, když většina 
z nich prakticky čerpá jediné poučení o pravdách víry z ne-
dělní účasti na mši svaté a z homilií. Jen tímto způsobem 
kazatel osloví dnešní lidi a snad přitáhne i další slabě věřící 
či i nevěřící. Vždyť je tolik případů, kdy hodnotná kázání 
lidi přitáhla do kostela a nakonec k víře.
Soubor autorových homilií nesporně bude prospěšný pře-
devším čtenářům – laikům, ale také inspirací pro kněze. 

Bohuslav Smejkal 
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Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz

centRum PRo školy
arcibiskupství olomoucké 
vyhlašuje výběrové řízení 
na místo ředitele církevní 
mateřské školy ovečka 
v olomouci 

Nástup do funkce: 1. 9. 2010
Podmínky: praktikující katolík, vysoko-
školské nebo středoškolské vzdělání pe-
dagogického směru a pedagogická praxe 
ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. 
Přihlášky zasílejte do 9. dubna 2010 na 
adresu: Arcibiskupství olomoucké, Cent-
rum pro školy, Wurmova 9, 
771 01 Olomouc.
K přihlášce připojte: ověřené kopie do-
kladů o vzdělání, životopis, přehled pra-
xe, výpis z trestního rejstříku, doklad 
o zdravotní způsobilosti a Vaši předsta-
vu o církevní mateřské škole v rozsahu  
do 3 stran.

křesťanské tradice v okruhu 
doby velikonoční

Seminář s tímto názvem se konal první 
březnovou sobotu ve velkém sále Arcibis-
kupství olomouckého. Patnáct pedagogů, 
katechetů a pastoračních asistentů se se-
šlo na pokračování cyklu Vstupy do škol 
s náboženskými tématy, při kterých jsou 
jim představována jednotlivá nábožen-
ská témata probíraná v rámci základních 
osnov na všech školách. Tito lektoři se na 
seminářích dozví, jak daná témata před-
kládat dětem různého věku tak, aby získa-
ly nejenom informace, ale také se dovedly 
zamyslet nad hodnotami, které nábožen-
ství a římskokatolická církev přináší naší 
společnosti.
Námětem posledního semináře byly post-
ní doba a Velikonoce. Účastníci se dozvě-
děli o mnoha zvycích, které naši předkové 
dodržovali v tomto období a které byly 
už mnohdy zapomenuty. Mnohé z nich 
byly novinkou i pro účastníky semináře.  
Věděli jste například, že 1. neděle postní 
se nazývá pučálka podle jídla, které se v té 
době jedlo? 
Hlavním smyslem semináře ale bylo ob-
jasnit význam postu, zda má v dnešní 

arcidiecézní setkání varhaníků
V Olomouci sešli 13. března varhaníci a vedoucí chrámových sborů, aby pod vedením 
pedagogů Katedrálního vzdělávacího střediska liturgické hudby a zpěvu nacvičili písně, 
které Arcidiecézní subkomise pro liturgickou hudbu nabízí k doplnění do Kancionálu. 
Písně jsou z odkazu arci-
biskupa Antonína Cyrila 
Stojana, P. Antonína Šu-
ránka i P. Josefa Olejní-
ka. K dalším významným 
soudobým autorům patří  
Z. Pololáník, P. Eben a au-
toři z naší arcidiecéze:  
F. Macek, J. Gottwald a  
J. Kupka. Do nového 
zpěvníčku jsou také za-
řazeny písně k patronům 
řady kostelů, které v dosa-
vadním Kancionálu chy-
bí. Zařazeny jsou i písně 
z Boží cesty, o které je ve 
farnostech stálý zájem.
Velmi srdečné setkání více než 150 varhaníků zahájil otec biskup Josef Hrdlička. Po něm 
do problematiky Kancionálu a jeho historie uvedl přítomné arcidiecézní organolog Jan 
Gottwald. V nácviku se střídali František a Filip Mackovi, Jan Kupka a Jan Gottwald. 

Slavnostní setkání za-
končili účastníci společ-
nou bohoslužbou, kterou 
sloužil otec biskup Josef 
Hrdlička, jenž v kázání na 
úryvek o farizeovi a celní-
ku přirovnával prožívání 
mše svaté varhaníka k po-
stoji a vzdálenosti od ol-
táře celníka. Vyzýval var-
haníky, aby nikdy nebyli 
od oltáře vzdáleni svým 
srdcem a hudbu nabízeli 
s pokorou celníka. 
Smyslem tohoto setkání 
bylo povzbudit varhaníky, 
aby nové písně prověřili 

ve svých farnostech a ty, které najdou své uplatnění ve slavení liturgie, budou zařazeny 
do příštího vydání Kancionálu.  Zdislava Vyvozilová

době půst ještě nějaký význam. Děti se 
učí zamyslet nad tím, zda si dokáží od-
řeknout něco z lákadel, která jim dnešní 
doba nabízí, a věnovat to svým bližním.  
Dalším důležitým momentem je seznáme-

ní se s Velikonocemi jako 
s vůbec největšími křes-
ťanskými svátky a s tím 
souvisejícím uměním sla-
vit. Součástí programu 
ve školách je tak nejenom 
představení symbolů, kte-
ré k tomuto období patří  
– popel, kříž, paškál a dal-
ší, ale také např. ochut-
návka nekvašených chle-
bů a vytváření koláže na 
téma: S kým bych chtěl 
slavit. 
V tomto školním roce se 
s pedagogy při vzdělává-

ní sejdeme ještě třikrát. V dubnu v rámci 
cyklu vzdělávání pedagogů to bude se-
minář Evoluční teorie v pohledu současné 
vědy a víry a rovněž v dubnu ještě téma 
Inkvizice a čarodějnické procesy. V rámci 
Vstupů do škol to bude v červnu při setká-
ní s tématem Den slovanských věrozvěstů 
– svatí Cyril a Metoděj. 
Přijměte, prosím, srdečné pozvání na tyto 
vzdělávací semináře, které jsou primárně 
určeny pedagogům, ale jsou otevřeny i ši-
roké laické veřejnosti. 
Více se o naší nabídce dozvíte na:  
http://www.ado.cz/obsah/
vzdelavaci-instituce Helena Polcrová

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

mateřské centrum slunečnice
Setkání v mateřském centru jsou otevřena všem maminkám i otcům s dětmi na rodi-
čovské 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

Příprava snoubenců na manželství
Od 12. března začal jarní kurz přípravy snoubenců na manželství. Další termíny setkání 
jsou: 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

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 6. dubna od 15.30 hod. s přednáškou 
Marcely Řezníčkové na téma: Noemi a Rút. 
Informace: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickm@arcibol.cz

víkend pro osamělé matky v českém těšíně
Víkend 23. až 24. dubna je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychová-
vají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozho-
voru s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými ženami. Program 
víkendu pod vedením MUDr. Krausové a P. Josefa Červenky je určen pouze pro mamin-
ky. Děti je třeba nechat doma. 
Informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickm@arcibol.cz

duchovní obnova seniorů na svatém hostýně
Duchovní obnova konající se od 14. do 16. května je určena pro ty, kteří prožívají „třetí 
věk“ svého života. Součástí jsou přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, ro-
dinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života.
Informace: Magdaléna Solárová, e-mail: olsenior@seznam.cz

týdenní pobyt pro seniory v dolomitech
Ve dnech 12. až 19. června se uskuteční týdenní pobyt pro seniory v pastoračním domě 
Velehrad, který se nachází v Itálii v krásném horském údolí v obci St. Martin in Gsies 
v nadmořské výšce 1310 m. Dům slouží k duchovně rekreačním pobytům a vedle rekre-
ace a odpočinku je zde prostor i ke ztišení a upevnění vztahu k Bohu. Na své si přijdou 
i zájemci o poznání bohatých památek a kulturních zvyklostí Jižního Tyrolska.
Informace: Magdaléna Solárová, tel.: 733 755 955, e-mail: olsenior@seznam.cz

Pobyt pro rodiče / prarodiče s vnoučaty
31. 7. – 7. 8. 2010, Krkonoše, penzion Marianum, Janské Lázně
Jánské lázně jsou významné lázeňské město a turistické centrum. Penzion Marianum 
je položen v krásné přírodě krkonošského národního parku 250 m od centra Janských 
Lázní, 1 km od stanice kabinové lanové dráhy na Černou horu (1 299 m n.m.). V roce 
2005 prošel dům celkovou rekonstrukcí.
Informace: Magdaléna Solárová, tel.: 733 755 955, e-mail: olsenior@seznam.cz

Pobyt pro rodiny s dětmi s kurzem „manželských večerů“
Areál Sluňákova stojí na samém okraji chráněné krajinné oblasti – Litovelské Pomora-
ví, které je domovem mnoha chráněných druhů fauny i flóry, nachází se zde množství 
fyzicky nenáročných turistických a cyklistických stezek. Pro děti bude na dopoledne 
zajištěn program her, poznávacích soutěží, výtvarných činností, popř. jen hlídání (dle 
věku), které zajistí pečovatelé. V tom čase bude pro rodiče připraven kurz Manželské 
večery. Jedná se o soubor sedmi setkání sestavený tak, aby pomohl každému manžel-
skému páru upevnit jeho vztahy a vybudovat zdravé manželství na celý život. Jeho téma-
ta jsou např.: umění komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění atd. Na celém pobytu 
bude přítomen kněz.
Informace a přihlášky: Josef Záboj, tel. 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

týdenní pobyt  
pro osamělé maminky

Pobyt ve Velkých Opatovicích od 24. do 
31. července je rekreačně vzdělávací.  
Na celém pobytu je přítomen kněz. Týden 
se skládá z přednášek odborníků, příleži-
tostí k osobním rozhovorům, kreativních 
dílen, výletu a možností k letním radován-
kám pro maminky a děti.
Informace: Marcela Řezníčková, e-mail: 
reznickm@arcibol.cz

nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství  
– MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství  
– Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situa-
cích – Bc. Marcela Řezníčková

Všechny informace o setkáních, které při-
pravujeme, nebo ohlédnutí za těmi, které 
již byly, najdete na našich webových strán-
kách: www.rodinnyzivot.cz
Bližší informace o poradenství a termí-
nech získáte na tel. 587 405 250-3, e-mail:  
rodina@arcibol.cz

časopis Rodinný život
Hlavním tématem nového čísla Rodinné-
ho života je žena. Číslo je neseno zamyšle-
ním nad její jedinečností, nad jejím posta-
vením a úlohou ve společnosti v minulosti 
a současnosti.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete 
objednat na naší adrese, tel.: 587 405 250, 
e-mail: rodina@arcibol.cz, 
www.rodinnyzivot.cz



ARCIBISKUPSTVí OLOMOUCKé
Wurmova 9
Pošt. schr. 193 
771 01 OLOMOUC

Placeno převodem 706 037

DUbEn 2010

Uzavřeno k 24. 3. 2010
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskuPství

1. 4. čtvrtek
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku 

Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 4. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Umučení Páně – velko-

páteční obřady • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 4. sobota
 20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční 

vigilie, křest dospělých • biskup Josef
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie, křest 

dospělých • arcibiskup Jan
4. 4. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstá-

ní Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
9. 4. pátek
 11.00 hod. • Praha –Hradčany – zahájení výstavy o ná-

vštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR • arcibiskup Jan
10. 4. sobota
 10.00 hod. • Praha – instalace Mons. Dominika Duky 

do úřadu pražského arcibiskupa • arcibiskup Jan  
a biskup Josef

 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a 
kněžská povolání (děkanát Holešov a Kroměříž)  
• arcibiskup Jan

11. 4. neděle
 15.00 hod. • Slavkovice – poutní mše svatá k Božímu 

Milosrdenství • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory   

• biskup Josef
11. 4. neděle až 12. 4. pondělí
 Špindlerův Mlýn – zasedání Misijní rady • arcibiskup 

Jan
13. 4. úterý
 9.00 hod. • Olomouc – kněžský den v Arcidiecézním 

muzeu • arcibiskup Jan a biskup Josef

14. 4. středa
 14.00 hod. • Moravská  Třebová – žehnání sociálně  

terapeutických dílen • biskup Josef
17. 4. sobota
 10.00 hod. • Laškov – biřmování • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Kyjov – biřmování • biskup Josef 
 14.00 hod. • Dub nad Moravou – III. hanácká pouť  

hasičů • generální vikář Josef Nuzík
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin  

a kněžská povolání (děkanát Hranice a Šternberk)  
• arcibiskup Jan

18. 4. neděle
 10.00 hod. • Březová u Uherského Brodu – biřmování 

• biskup Josef
19. 4. pondělí
 17.30 hod. • Praha – Svatý Vít – mše svatá u příležitosti 

pátého výročí zvolení Benedikta XVI. • arcibiskup Jan 
a biskup Josef

19. 4. pondělí až 21. 4. středa
  Praha – Plenární zasedání České biskupské konferen-

ce • arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 4. čtvrtek až 25. 4. neděle
 Limburg (Německo) – účast na konferenci Renovabis  

• arcibiskup Jan
24. 4. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – 17. celostátní pouť hasičů  

• biskup Josef
25. 4. neděle
 10.00 hod. • Velké Opatovice – mše svatá na poděková-

ní za 20 let biskupské služby  • biskup Josef
 10.30 hod.  • Otrokovice – 15. výročí od posvěcení  

kostela • generální vikář Josef Nuzík
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
29. 4. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský  

seminář – setkání kněží jubilantů • arcibiskup Jan


