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františek kutal 
     (1882 – 1967)
Mezi ty, kteří dávali po celá desetiletí směr 
olomoucké arcidiecézi nejen z titulu funk-
ce, ale i silou své osobnosti, patřil super-
ior semináře a dlouholetý kroměřížský 
probošt František Kutal.
Narodil se 5. března 1882 v Měrovicích na 
Kojetínsku. Byl synem Františka Kutala, 
truhláře, a jeho manželky Františky, která 
pocházela z Hrušky. Tam se také rodina 
záhy přestěhovala. František vystudoval 
gymnázium a teologii v Olomouci a 5. čer-
vence 1906 byl vysvěcen na kněze. Primič-
ní mši svatou sloužil v hrušeckém kostele 
sv. Jana Nepomuckého a pak nastoupil 
jako kooperátor do farnosti Pitarné, pak 
byl přeložen do Olomouce – Nové Ulice. 
V letech 1907 až 1910 studoval filozofii ve 
Vídni, ale doktorátu nedosáhl a stal se koo-
perátorem v Rudolticích. Odtud byl v roce 
1915 povolán za ekonoma olomouckého 
semináře. Byl to úkol těžký, protože to byl 
čas první světové války, čas nouze, navíc 
i mnozí bohoslovci narukovali na frontu 
a mnozí se po skončení války nevrátili. 
Boží služebník Antonín Cyril Stojan, olo-
moucký arcibiskup, v roce 1921 jmenoval 
Kutala superiorem semináře místo Aloise 
Demla, kněze německé národnosti, velmi 
zbožného, ale příliš svázaného s někte-
rými ne moc šťastnými kroky při vedení 
semináře už za arcibiskupa Kohna. Po tři-
nácti letech odešel Kutal za faráře do far-
nosti Panny Marie v Kroměříži. Současně 
se stal děkanem kroměřížské kapituly, 

pastýřský list olomouckého arcibiskupa ke sbírce na církevní školy
Drazí bratři a sestry,
už tradičně se v neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého koná v naší arcidiecézi sbírka 
na církevní školy. Je to příležitost připomenout si, že prvotní církev při seslání Ducha 
Svatého „dostala duši“ a začala žít. Její růst byl obdivuhodný. Ve světle Ducha lidé za-
čínali rozumět Ježíšovu poselství a v jeho síle dokázali žít jako noví lidé. Měli jasný cíl: 
oslavovat Boha, a to nejen slovy, ale celým životem, a budovat Boží království ve světě. 
I dnes kolem těch, kteří nežijí pro sebe, ale vyzařují Boží lásku a moudrost, roste živé 
společenství církve jak v rodinách, tak ve farnostech.
Církevní školy jsou mimořádným prostředím pro formaci mladých křesťanů, a to jak 
těch, kteří mají doma zdravé zázemí křesťanské rodiny, tak pro ty, kteří tam mají první 
příležitost poznat Boha, a živé společenství mladých křesťanů. Využívám této příleži-
tosti, abych poděkoval všem, kteří církevní školy spoluvytvářejí, a to jak učitelům a stu-
dentům, tak rodičům, kteří své děti na církevní školy posílají. Děkuji také všem, kteří na 
církevní školy přispívají svými dary.
Děkuji všem farnostem za loňskou sbírku na církevní školy, která vynesla 2 378 830 Kč. 
Zároveň děkuji za ostatní sbírky a odvody, zvláště za ty, kterými jste přispěli na společná 
díla v naší diecézi. V současné době mají církevní školy prioritu, protože jde o to, aby-
chom mohli co nejvíce dětem pomoci při dozrávání v křesťanské osobnosti, na kterých 
bude stát církev zítřka.
Sám Bůh ať je bohatou odměnou Vaší štědrosti a velkorysým dárcem svého požehnání.

arcibiskup Jan

oba úřady byly totiž spojeny. Po dvou le-
tech se stal farářem u sv. Mořice v Kromě-
říži a tento úřad byl spojen s proboštstvím 
kroměřížské kapituly. V roce 1940 se stal 
apoštolským protonotářem a dostal právo 
pontifikálií. Zemřel 8. května 1967 a byl 
pohřben v Kroměříži.
Hlubokou úctu k Františku Kutalovi cho-
val Boží služebník Antonín Šuránek, bylť 
právě za Kutalova vedení bohoslovcem. 
Později o něm napsal: Byl úplně jiné pova-
hy než p. dr. Cinek a to bylo pro mě osobně 
velkým požehnáním. Ti dva představení se 
vzájemně krásně doplňovali – aspoň vzhle-
dem na můj vnitřní vývoj. Jsem přesvědčen, 
že kdyby nebyl p. superior tak širokého 
srdce, kdyby nebyl klidně leccos přehlížel 
a nebyl trpělivě přehlížel, že bych asi kně-
zem nebyl. (…) Jeho vztah k nám byl více 
přátelský a to bylo pro náš vnitřní růst tak 
zdravé! Nikdy mu za to nebudu moci být 
dost vděčný. Bylo to zásluhou všech pp. 
představených, že se mi seminář po urov-
nání vnitřních bojů stal – jak kdesi Zeyer 
píše: „milým domem ve staré zahradě.“
Kutal jako představený semináře se doká-
zal vžít a dokázal pochopit duši mladých 
mužů po skončení války a za vznikající 
republiky a dokázal dát semináři nového 
ducha, jak moderního, tak přísně pravo-
věrného. Po počáteční krizi způsobené 
válkou se seminář rychle zaplnil a díky 
moudrému vedení arcidiecéze a díky 
moudrému Kutalovi v semináři a jeho 
spolupracovníkům (nakonec on přijal 
Antonína Šuránka za spirituála), seminář 

rozkvetl a bylo v něm přes tři stovky bo-
hoslovců.
Více jak třicet let působil Kutal v Kroměří-
ži. Nebyl zde pouze farářem a proboštem 
kapituly, ale stále za ním přicházeli kněží 
na radu, na besedu nebo se svými bolest-
mi, protože Kutal jako člen kapituly byl 
tím pravým kanovníkem – „kánonem“ 
kněžského života. Jeho rozhled, takt, 
praktické zkušenosti, otevřené kněžské 
srdce i šarm působily, že k němu nacházeli 
cestu i nekatolíci. Kutal dokázal vycházet 
i s představiteli státní moci po roce 1948 
a patřil mezi vlivné čelné funkcionáře mí-
rového hnutí, což mnozí těžce nesli, ale 
Kutalovým úmyslům nebylo co vytknout 
a mnohé zachránil. V roce 1956 mu Cy-
rilometodějská bohoslovecká fakulta 
v Litoměřicích udělila čestný doktorát te-
ologie a stal se nositelem i státních vyzna-
menání. Ač byl aktivní do vysokého věku, 
jezdil jako infulát po arcidiecézi na různá 
svěcení a slavnosti, poslední léta života se 
věnoval především modlitbě.
František Kutal patřil mezi ty vzácné 
kněžské typy, které díky svým lidským 
a kněžským ctnostem dokázaly obstát 
v každé době a v každém režimu. Měl 
nadhled a díval se očima věčnosti a tudíž 
se vyvaroval krátkozrakých politických 
a tendenčních postojů. Aniž by změnil 
své zásady a postoje, vyhnul se zbytečným 
konfliktům a tak sebe i své okolí uchránil 
před otřesy měnících se časů.

P. Vladimír Teťhal
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list z kalendáře

úmysly apoštolátu modlitby
květen 2010

Úmysl všeobecný 
Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obcho-
dováním s lidmi, které se týká milionů žen a dětí. 
Úmysl misijní 
Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řehol-
nice 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.

čeRven 2010
Úmysl všeobecný 
Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily zajistit úctu k lidskému životu od 
početí až do přirozené smrti.
Úmysl misijní 
Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak mají předá-
vat evangelium a vydávat radostné svědectví o své oddanosti Kristu.
Úmysl národní
Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný dar lidského života, a cítila spolu-
zodpovědnost za osudy zneužívaných a týraných dětí.

1. květen – Mezinárodní den rodiny
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, 

zakladatele ČK v roce 1828 
11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, teolog a filozof, jezuitský kněz 

– důchodce žijící na Svatém Hostýně (87. narozeniny)
21. 5. 1995 navštívil papež Jan Pavel II. Olomouc, kde prohlásil za svaté bl. Jana 

Sarkandra a bl. Zdislavu z Lemberka (10 let)
28. 5. 1918 se narodil v Ústí u Vsetína P.  Jaroslav  Kašpar, jeden z nejstarších 

kněží olomoucké arcidiecéze, žijící na odpočinku ve Valašském Meziříčí  
(92. narozeniny)                         (jpa)

Papež Jan Pavel II. v Olomouci v roce 1995
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pozvání olomouckého 
arcibiskupa

Srdečně zvu všechny na arcidiecézní pouť 
k svatému Janu Sarkandrovi v sobotu  
8. května v 10 hod. do katedrály sv. Vác-
lava v Olomouci. V letošním roce připadá 
390 let od mučednické smrti sv. Jana a vý-
ročí 15 let od jeho kanonizace. 

arcibiskup Jan 
Rozhodnutí  
arcibiskupa olomouckého

Farnosti a kapituly, včetně klášterů, slouží 
především k Boží slávě a spáse duší. Vě-
nují se hlásání evangelia, službě svátostí 
a pastorační práci včetně misií. Jejich čin-
nost nese plody nejen podle aktivity, ale 
i věrohodnosti života a svědectví.
Charita má jako organizace katolické 
církve speciální poslání k charitativní 
činnosti jménem církve. Jde především 
o službu lásky potřebným, což znamená 
nejen praktickou pomoc, ale i zprostřed-
kování setkání s Bohem, který je Láska. 
K základním podmínkám služby lásky 
patří i otevře-nost tomu, který je Láska, 
a snaha být s ním v co nejlepším souladu. 
Kromě jiného to pak znamená i dávat pří-
klad v zachovávání přikázání. 
Církevní školy nabízejí kromě kvalitní-
ho vzdělání i výchovu, duchovní vedení 
a kulturní formaci mladé generace v křes-
ťanském duchu. Účinná formace vyžadu-
je i dobrý příklad.
V současné době vidím jako nutné připo-
menout všem církevním subjektům dvě 
věci:
Podnikatelský svět často nerespektuje sla-
vení neděle. I když si církevní organizace 
objedná práce například stavební a opra-
vářské, musí dbát na to, že se na stavbě 
nebude pracovat v neděli. Tuto podmínku 
je třeba dávat i do smluv.
Podobně se dnešní stravovací předpisy 
snaží zachovat bezmasý den, ale téměř 
zásadně jej kuchyně neplánují na pátek. 
Jestliže je v katolické církvi pátek postním 
dnem, pak, i když jednotlivec má možnost 
si způsob postu upravit, je nutné, aby v jí-
delnách, které provozuje jakákoliv církev-
ní organizace, tak ve službách zajišťujících 
dodávání stravy třeba i od jiných výrobců, 
se dodržoval pátek jako bezmasý den.

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

dosažení titulu
P. Mgr. Tomáš Káňa (1969), kaplan 
v Újezdu u Valašských Klobouk, získal  
25. ledna 2010 vysokoškolské vzdělání 
v doktorském studijním programu na Cy-
rilometodějské teologické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci a byl mu udě-
len akademický titul „licenciát teologie“ 
ve zkratce ThLic. uváděný před jménem.

(aco)

noc kostelů pod záštitou předsedy čbk
Letos se k projektu Noc kostelů, který měl svou premiéru v České republice loni, 
připojily všechny diecéze, proto mu svou záštitu poskytl i předseda České biskup-
ské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Po úspěšném prvním ročníku původně rakouského projektu Noc kostelů v loňském 
roce u nás, kdy možnost vstoupit večer do prostředí kostelů, klášterů a modliteben s na-
bídkou zajímavého a neobvyklého programu využilo na 92 000 návštěvníků, se letos 
otevřou pro zájemce 
další kostely a modli-
tebny na území České 
republiky.
Vůbec první Noc kos-
telů proběhla v roce 
2005 ve Vídni a bě-
hem čtyř let se spon-
tánně rozšířila do ce-
lého Rakouska. V roce 
2009 „překročila hra-
nice“ a do této inicia-
tivy se zapojily kostely 
a modlitebny v brněnské a plzeňské diecézi. 
Noc kostelů má ekumenický charakter a zatím se do příprav zapojilo osm křesťanských 
církví: Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Čes-
kobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů, Evange-
lická církev metodistická a Církev starokatolická.
Letos se bude v České republice a Rakousku konat Noc kostelů v pátek 28. května a při-
pojit se mohou všechny kostely a modlitebny na území České republiky, které budou 
respektovat cíle a teze projektu. 
„Je to pro mne vždy velká radost, když mohu udělit záštitu projektům, v nichž se věřící 
snaží společně se všemi lidmi dobré vůle nabídnout něco hodnotného naší veřejnosti. 
V projektu Noc kostelů tuto nabízenou hodnotu vidím v možnosti představit veřejnosti 
konkrétním způsobem souvislost víry a umění, poukázat na jeden z atributů Boha, a tím 
je krása. Navíc je to také příležitost, kdy můžeme připomenout kořeny naší civilizace, 
což od nás naše společnost očekává,“ řekl při této příležitosti arcibiskup Jan Graubner. 
V pátek 28. května 2010 od 18 do 24 hod. se otevřou brány téměř padesáti kostelů, 
kaplí a modliteben ve všech koutech olomoucké arcidiecéze.
V olomoucké arcidiecézi se do projektu přihlásilo již 49 kostelů, kaplí a modliteben 
a přihlašování dále pokračuje. Ve městě Olomouci je to katedrála sv. Václava, chrám sv. 
Mořice, chrám sv. Michala, kostel Panny Marie Sněžné, pravoslavný chrám sv. Goraz-
da, bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, kapucínský kostel Navštívení 
Panny Marie, kostel Českobratrské církve evangelické, kostel sv. Kateřiny, kaple Nej-
světější Trojice, kaple sv. Anny, kaple sv. Jana Sarkandra a kostel Církve československé 
husitské – Husův sbor.
Další kostely v olomoucké arcidiecézi: Jevíčko, Holešov, Hněvotín, Hranice, Hulín, Kos-
telec u Kyjova, Lipník nad Bečvou – kostel sv. Františka Serafínského, Kostelec u Kyjo-
va, Kroměříž – kostel sv. Mořice a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Prostějov – kostel 
Povýšení sv. Kříže, kostel. sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kaple sv. 
Andělů Strážných, kaple sv. Anny – Drozdovice, kostel sv. Petra a Pavla, kostel CČSH 
–Husův sbor, Rapotín, Svitavy, Šternberk, Štípa, Šumperk – kostel sv. Jana Křtitele, 
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie a kaple sv. Barbory, Uherský Ostroh, Uherský 
Brod – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, klášterní kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie a kostel CČSH – M. J. Husa, Veselí nad Moravou, Vizovice, Vsetín, Vyškov, 
Zábřeh – kostel sv. Bartoloměje a modlitebna Apoštolské církve, Zlín – kostel sv. Filipa 
a Jakuba, Zlín-Jižní Svahy – kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. 
Podrobný program bude k dispozici počátkem května na informačních střediscích měs-
ta i kraje, ve všech zaregistrovaných kostelech, na vývěsních plochách a mnoha dalších 
místech. Podrobnosti můžete sledovat na : http://www.nockostelu.cz/?d=olomouc 
Záštitu nad Nocí kostelů v olomoucké arcidiecézi převzali: Mons. Jan Graubner, ar-
cibiskup olomoucký, Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, MVDr. Sta-
nislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Martin Novotný, primátor města Olomouce, 
Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperk, Mgr. Zdeněk Janalík, starosta města Ho-
lešov, a Ing. Miloslav Přikryl, starosta města Lipník nad Bečvou. Monika Vývodová
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Radostné a smutné výročí velehradu
V dubnu letošního roku jsme si připomněli dvě významná výročí událostí, která se 
nesmazatelně zapsala do dějin Velehradu. První znamenala nástup totality a druhá 
naopak její definitivní pád.
Před šedesáti lety, v noci z 13. na 14. dubna 1950 vtrhli do velehradského kláštera pří-
slušníci Státní tajné bezpečnosti a zatkli 71 nic netušících jezuitů. Sedmdesát jich bylo 
odvezeno do internačního tábora v Bohosudově, pouze rektor koleje P. Ševela byl de-
portován do Želivi. Tento násilný akt se odehrál v rámci tzv. Akce „K“, která měla za 
cíl likvidaci všech mužských klášterů v Československu. Velká část jezuitů strávila ve 
vězení deset let a někteří z nich se dostali na svobodu až v roce 1968. 
Jezuité se oficiálně na Velehrad vrátili 16. února 1990. Jejich prvním úkolem byla pří-
prava návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě, od níž uplynulo v dubnu letošního 
roku již dvacet let (22. 4. 1990).
Někdy se zdá, že na Velehradě je důležitějším tématem zboření zdi se sochami v rám-
ci příprav na setkání se Svatým otcem (toto téma je dnes znovu aktuální v souvislosti 
s obnovou poutního areálu do jubilea v roce 2013), než vlastní smysl papežské návštěvy 
a její poselství. A přitom papežova slova bychom měli na Velehradě nejen „vytesat do 
kamene“, ale hlavně do svého srdce. Dejme zde prostor alespoň několika jeho myšlen-
kám:
Mějte jedno srdce a jednu mysl. Zachovejte jednotu. Vnášejte do dějin Evropy Ducha 
Kristova, který sjednocuje a osvobozuje. Vydávejte přesvědčivé svědectví o vzkříšení 
– o tom, že Kristus žije. Učte se vyjadřovat evangelium o království Kristově jazykem 
a způsobem srozumitelným všem současníkům. Stavte na Kristu, nárožním kameni, 

společnost a kulturu bu-
doucího věku.“
V roce jedenáctistého vý-
ročí příchodu svatých Cy-
rila a Metoděje na Moravu 
našel se v těchto místech 
malý závěsný křížek s řec-
kým nápisem. Na tom 
pradávném kříži je zapsá-
no poselství Velehradu 
pro všechny věky: JEŽÍŠ 
KRISTUS – SVĚTLO – 
ŽIVOT – VÍTĚZÍ. Každý, 
kdo je narozen z Boha, 
vítězí nad světem. A to je 
vítězství, které přemohlo 
svět: naše víra. 
Celý text papežské pro-

mluvy si lze přičíst na stránkách velehradské farnosti. Knižně byl vydán v publikaci  
Papežské návštěvy u nás.
Dne 11. května to bude přesně 1150 dní do jubilejní slavnosti 1150. výročí příchodu  
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Pojďme intenzívně prožít období přípravy, jak nás 
k tomu vybídnul otec arcibiskup svým pastýřským listem. Matice velehradská k tomu 
nabízí svoji modlitbu, kterou se její členové modlí: 
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slo-
vanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém 
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen

Petr Hudec 
místopředseda Matice Velehradské

nabídka katedrálního střediska církevní hudby a zpěvu
• Pro všechny zájemce máme k dispozici CD nahrávku Slavnostní zpívané nešpory  
3. týden žaltáře ve zhudebnění P. Josefa Olejníka, které nazpívali bohoslovci kněžské-
ho semináře v Olomouci (cena 50 Kč – k dostání v kanceláři Metropolitní kapituly  
u sv. Václava, Wurmova 9, tel.: 587 405 406).
• Zpěvníček Písně k Boží chvále (ke vložení do Kancionálu) obsahující 26 písní k obo-
hacení li-turgického života, kde najdeme i písně s texty A. C. Stojana, P. Šuránka, písně 
P. J. Olejníka, nové i staré písně k patronům řady kostelů v diecézi i další žádané písně, 
jsou k dostání v pro-dejně Matice cyrilometodějské (cena 20 Kč, doprovod 70 Kč).
• Brněnská společnost Musica sacra touto cestou nabízí publikace pro varhaníky  
(Direktář pro varhaníky, Varhanní preludia a postludia, Varhanní preludia na témata 
písní z Kancionálu pro různá liturgická období). (aco)

misijní cesta pmd  
do surinamu a guyany

Na pozvání místního ředitele PMD vyces-
tovala v březnu do Surinamu a Guyany 
delegace z České republiky. Cesty se zú-
častnil národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr, 
kameraman Martin Rýznar a Filip Bre-
indl z Rádia Proglas. Cílem cesty bylo 
navštívit v místních diecézích projekty na 
pomoc chudým lidem, seznámit se s živo-
tem místních lidí a prohloubit již existu-
jící dobrou misijní spolupráci. Je v plánu 
na toto téma vydat čtení na pokračování 
v Rádiu Proglas, filmové dokumenty, pu-
tovní výstavu, misijní kalendář a další. 
Zvláště Vás zveme na:
8. celostátní Misijní pouť a 5. Misijní den 
dětí – Termín: 29. 5. 2010, místo: Polná 
u Jihlavy
Papežská misijní díla a Havlíčkobrod-
ský vikariát královéhradecké diecéze Vás 
zvou na již tradiční Misijní pouť a Misijní 
den dětí s letošním mottem: „Buďme na-
dějí světa“. Připraven je bohatý program 
pro děti i dospělé, kde nebude chybět 
téma svatých kněží a misionářů, Misijní 
jarmark, hry, soutěže a další překvapení. 
Přijeďte a vezměte s sebou i své blízké. 
Nově vydané misijní materiály:
Výroční zpráva PMD 2009 – brožura má 
nové, originální barevné provedení, po-
skytuje přehledné informace o činnosti 
Papežských misijních děl v ČR za rok 
2009. Najdete zde řadu fotografií, grafů, 
statistik i vyjádření auditora.
Putovní misijní výstava Papua-Nová Gui-
nea – 9 panelů 50 x 70 cm (k zapůjčení 
zdarma)
Přináší základní informace o této zemi, 
přehled o misijní činnosti a projektech 
na pomoc potřebným, unikátní fotografie 
a svědectví. 
Putovní misijní výstava Zambie – 9 pane-
lů 50 x 70 cm (k zapůjčení zdarma)
Ve spolupráci se zambijskou misijní kan-
celáří byly připraveny panely popisující 
život v Zambii. Tato výstava informuje 
o místních bohoslovcích, představuje 
práci katechistů, seznamuje s problémy 
a chudobou, přináší řadu dopisů a svě-
dectví, je bohatě doplněna aktuálními fo-
tografiemi. 
Misijní samolepky – barevné samolepky 
s logy PMD na archu A5. 
Více informací: PMD, 543 51 Špindlerův 
Mlýn 33, tel.: 499 433 058, 604 838 882, 
www.misijnidila.cz  (aco)

Papež Jan Pavel II. na Velehradě v roce 1990
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statistika olomoucké 
arcidiecéze za rok 2009

Křty .................................................................................5 104 
Biřmování.................................................................1 231 
Počet sňatků ...........................................................1 294 
Pomazání nemocných ............................... 20 840 
Počet pohřbů ..........................................................5 643 
Průměrná návštěva 
nedělních bohoslužeb................................ 98 322 
Katecheze dětí a mládeže ....................... 17 766

(ps)

zakladatel děčínské školy 
nativity p. Josef horehleď 
zemřel

V Praze zemřel 22. března 2010 ve věku 
48 let jezuitský kněz P. Josef Horehleď, 
zakladatel školy Nativity v Děčíně.
Pocházel z Modré u Velehradu. Narodil se 
8. června 1961 v Uherském Hradišti a po-
křtěn byl na Velehradě. Vyučil se zední-
kem a maturoval na střední škole staveb-
ní. Po vojenské službě pracoval jako mistr 
odborného výcviku ve stavebnictví. Roku 
1993 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva 
Ježíšova v Kolíně a 15. srpna 1995 tam 

složil své první řeholní sliby. Studoval fi-
lozofii v Krakově a po pastorační praxi 
v Olomouci pak v Dublinu teologii. Své 
studium zakončil licenciátem z morální 
teologie. Na kněze ho vysvětil 14. června 
2003 ve Fryštáku u Zlína pražský pomoc-
ný biskup Mons. Karel Herbst. 
Od roku 2004 působil jako ministr řehol-
ního domu v Praze a současně připravoval 
založení Křesťanské základní školy Nati-
vity, která v září 2008 v Děčíně-Křešicích 
otevřela svou první třídu. Několik let sta-
tečně odolával těžké nemoci a svým mno-
hým úkolům se věnoval až do posledních 
sil. Závěrečné měsíce pozemského života 
prožil v pražské komunitě. Pohřben byl na 
velehradském hřbitově. (ps)

zemřel kardinál tomáš špidlík
Ve věku 90 let zemřel v Římě 16. dubna 2010 kardinál Tomáš Špidlík, nejvýznam-
nější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanské-
ho Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant 
a propagátor české kultury. Celý svůj život zasvětil badatelskému úsilí na poli stu-
dia  a  praktické  služby  pro  jednotu 
křesťanů. 
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner, předseda České biskupské 
konference, přijal s pohnutím zprávu 
o úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka: 
„Provázeli jsme kardinála Špidlíka 
modlitbou v závěrečné etapě jeho po-
zemského života. Nyní s vděčností za 
vše, co pro církev a společnost ve svém 
požehnaném životě vykonal, svěřujeme 
jeho duši Božímu milosrdenství s důvě-
rou, že se – jak věříme – již těší nejvyšší 
radosti ze setkání s Pánem.“
Za své zásluhy byl jezuita Tomáš Špidlík 
papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 
jmenován kardinálem. Nejvýraznějším 
rysem jeho osobnosti byla mimořádná 
schopnost osobních styků a navazování přátelství. Byl znám jako hluboká duchovní 
osobnost a rádce. V roce 1995 dokonce dával jako první Čech duchovní cvičení papeži 
Janu Pavlu II. a římské kurii. 
Uznání jeho vědecké práci a mimořádným lidským kvalitám bylo vyjádřeno několika 
doktoráty honoris causa. V roce například 1997 čestný doktorát na Pravoslavné teolo-
gické fakultě v Cluji v Rumunsku a na Univerzitě Palackého v Olomouci, roku 1999 
čestný doktorát Karlovy Univerzity v Praze, roku 1999 obdržel papežské vyznamenání 
Pro Ecclesia et Pontifice, roku 2006 čestný doktorát na Sacred Heart University v USA 
Connecticut, kde byl vytvořen Institut ekumenických studií nesoucí jeho jméno. Stal se 
členem v odborných společnostech pro studium patristiky a získal mezinárodní věhlasu 
a ocenění. 
Je nositelem ceny Sira Daniela a Countess Bernardine Donohue v Římě, v roce 1994 
jmenován čestným členem Petrohradské akademie pro byzantská a slovanská studia. 
V roce 2002 mu udělila Česká biskupská konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoži-
votní dílo. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi mu dne 22. listopadu 2003 předal nej-
vyšší italské vyznamenání v oblasti kultury a umění Zlatou medaili za zásluhy o kulturu 
a umění. Dne 28. října 1998 jej český prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka. (zdroj www.jesuit.cz)
Kardinál Tomáš Špidlík doprovázel papeže Benedikta XVI. během jeho návštěvy loni 
v září v České republice.   Irena Sargánková

nová publikace apoštolského exarchátu
Apoštolský  exarchát  vydal  sborník  příspěvků  od  vědeckých  pracovníků,  který 
má  zastřešující  název  Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů  
do evropských struktur.
Jedná se o články apoštolského exarchy Mons. ThDr. RNDr. Ladislava Hučka, CSc. 
(Pokračovatelia a dediči cyrilo-metodskej tradície), odborného asistenta Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v Praze P. Mgr. Tomáše Mrňávka, 
D.S.E.O. (Sinajské slovanské euchologium – vznik, autorství a struktura), odborného 
asistenta KTF UK ThLic. Karla Sládka, Th.D. (Misie Cyrila a Metoděje v religionistic-
ko–spirituálním významu) a doktoranda KTF UK PhDr. Ing. Jana Klobušického (Ně-
kolik poznámek k původu cyrilice).
Do sborníku jsou zařazeny také překlady dokumentů Smíšené mezinárodní komise pro 
teologický dialog mezi Římskokatolickou církví a Pravoslavnou církví (Baltimore 2000 
a Ravenna 2007).
Publikace je neprodejná a distribuuje se za dobrovolný dar. Byla vydána za podpory 
grantu poskytnutého Ministerstvem kultury ČR. Bližší informace: www.exarchat.cz 

(exarchat) 
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oslavy 15. výročí návštěvy papeže Jana pavla ii.  
na svatém kopečku

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku:
Pátek 21. 5. 2010 
19 hod. – Hradišťan – koncert pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olo-
mouckého, a RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka olomouckého primátora 
Předprodej vstupenek Infocentrum (podloubí radnice), Horní nám. 1, Olomouc, 
tel.: 585 513 392; prodejna knih Matice cyrilometodějská, Dolní nám. 24, Olomouc;  
Muzeum Matice svatoko-
pecké; před zahájením akce 
na místě.
Sobota 22. 5. 2010 
10.00 hod. – slavnostní bo-
hoslužba za účasti Mons. 
Jana Graubnera, arcibisku-
pa olomouckého
11.00 –11.30 hod. – Sadové 
nám. – slavnostní otevře-
ní Poutní cesty s naučnou 
stezkou ze Svatého Kopeč-
ku na Svatý Hostýn pod zá-
štitou náměstků hejtmana 
Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka a Zlínského kraje Ing. Jindřicha Ondruše 
Po celý den bude v bazilice přístupná výstava fotografií z jubilejní návštěvy.
Od 12 do 18 hod.v zimní kapli baziliky bude promítání DVD snímků z jubilejní  
návštěvy.
Pořádá Matice svatokopecká spolu s Římskokatolickou farností Svatý Kopeček u Olo-
mouce.   (aco)

ukázali jsme svou lepší tvář
V prostorách kapitulní knihovny Mladotova domu v Praze byla 9. dubna zaháje-
na výstava fotografií z loňské návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice. 
Jejich autorem je olomoucký fotograf Filip Kotek, který byl oficiálním fotografem 
České biskupské konference a měl tedy jako jeden ze tří fotografů možnost doku-
mentovat návštěvu Svatého otce v jeho bezprostřední blízkosti. 
Nad výstavou převzali záštitu prezident Václav Klaus a předseda České biskupské kon-
ference Mons. Jan Graubner. Třicet velkoplošných fotografií Filipa Kotka návštěvníky 
vrací do mimořádné atmosféry setkání s papežem Benediktem XVI. v ČR v září 2009.
Slavnostního zahájení se zúčastnil prezidentský pár, kardinál Miloslav Vlk, arcibisku-
pové Jan Graubner, Dominik Duka a Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR, a řada 
dalších osobností. 
Ve svém krátkém vystoupení se autor výstavy přiznal, že realizace výstavy v prostorách 
Pražského hradu je pro něho víc než splněný sen. Vyjádřil naději, že výstava bude pro 
návštěvníky stejným přínosem, jako byly pro něj tři dny strávené v blízkosti papeže.
Na jeho slova navázal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Přivítal příležitost 
znovu poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách návštěvy Svatého otce, která za-
nechala v celé zemi kladnou odezvu a byla opravdovým přínosem nejen pro církev, ale 
i pro celou společnost. 
„Ukázalo se, že dokážeme být i jiní než v obyčejných všedních dnech, každý z nás nabídl 
svou lepší tvář a mým velkým přáním je, aby tak tomu bylo častěji, nejen při tak mimo-
řádných příležitostech, jako je návštěva Svatého otce,“ zdůraznil arcibiskup Graubner. 
Jménem biskupské konference vyjádřil zcela konkrétně vděčnost Jindřichu Forejtovi, 
řediteli protokolu Kanceláře prezidenta republiky, jednomu z hlavních organizátorů, 
a předal mu papežské vyznamenání, Řád sv. Řehoře Velikého, o který biskupská konfe-
rence požádala Svatého otce jako projev vděčnosti za skvělou spolupráci.
Závěrečného slova se ujal prezident republiky Václav Klaus. Podle jeho slov byla návště-
va Svatého otce v loňském roce naprosto mimořádnou událostí nejen pro katolickou 
církev, ale pro všechny občany České republiky. Proto považuje za velmi dobré, že se vy-
tvářejí další příležitosti jak návštěvu připomenout, a výstava je jedním z příkladů. Shodl 
se s arcibiskupem Graubnerem na tom, že návštěva papeže Benedikta XVI. ukázala, že 
to s námi není tak špatné, jak popisují různá způsob myšlení našich občanů. Realita je 
jiná, než tvrdí zjednodušené šablony v našem mediálním světě. Prezident vyjádřil přání, 
aby se na výstavu přišli podívat mnozí návštěvníci Pražského hradu. 
V Praze bude výstava do 30. června a pak bude představena na Národní pouti na Vele-
hradě.  (čbk) 

papežská misijní díla – nabídka 
a pozvání

Poděkování  za  pomoc  misiím  skrze  
Papežská misijní díla v roce 2009
Milí přátelé misií,
zdravím Vás a chtěl bych Vám upřímně 
poděkovat za Vaši pomoc, kterou jste 
v uplynulém roce 2009 prostřednictvím 
Papežských misijních děl poskytli misiím. 
Právě díky Vašemu nasazení se podařilo 
i přes nejistou ekonomickou situaci udr-
žet již řadu let rostoucí trend zvyšujících 
se finančních darů na misie. Mám radost, 
že součet všech příjmů byl téměř 30 milio-
nů korun. Za to patří dík mnoha dobrovol-
níkům, pomocníkům a štědrým dárcům. 
Minulý rok jsme přispěli na více než 840 
bohoslovců ve 14 seminářích do Ugandy, 
Malawi, Zambie, Bangladéše a Papuy-
Nové Guineje. Podpořili jsme též 37 pro-
jektů Díla šíření víry, a tím nutné opravy 
katedrály, dvou kostelů, tří far, formační-
ho domu pro kněze, obnovení elektrické 
a vodovodní sítě i solárních panelů ve čty-
řech farních komplexech. Přispěli jsme 
na výstavbu sedmi kostelů, čtyř kaplí, pěti 
far, diecézního centra pro mládež, forma-
ci malých křesťanských komunit včetně 
výstavby deseti domů apod. V rámci 50 
projektů Papežského misijního díla dětí 
jsme poslali do Ugandy, Malawi, Zambie, 
Jamajky, Bangladéše, Surinamu, Guyany, 
Indie a Papuy-Nové Guineje životně nut-
nou pomoc pro téměř 133 tisíc chudých 
dětí. Velikou hodnotu mají Vaše modlitby, 
oběti a láska k misiím. Tímto se podílíte 
na systematické a dobře využívané pomo-
ci nejpotřebnějším, šíříte radost evangelia 
a lidé z misií se za Vás denně modlí. Proto-
že neustále přibývá žádostí o pomoc z mi-
sií, kde se chudým nedostávají ani základ-
ní prostředky k životu, spoléhám na další 
tolik potřebnou spolupráci s Vámi. Ať na 
přímluvu Panny Marie Vás sám Pán, kte-
rého se v chudých dotýkáte, naplní svým 
pokojem a požehnáním.

P. Jiří Šlégr
národní ředitel

Papežských misijních děl v ČR

nová kniha  
olomouckého arcibiskupa

K letošním Velikonocům 
vydalo Karmelitánské 
nakladatelství novou 
knihu olomouckého ar-
cibiskupa Mons. Jana 
Graubnera s názvem 
Hledání živého Krista. 
Jde o jeho úvahy z post-
ních a velikonočních kázání pronesených 
v olomoucké katedrále svatého Václava.

(čbk)
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bezpečnost kolegů na haiti 
koordinuje český humanitární 
pracovník

Martin Zamazal, humanitární pracovník 
Charity ČR na Haiti, byl za Caritas Inter-
nationalis (CI) nově pověřen funkcí bez-
pečnostní kontaktní osoby pro členy CI na 
Haiti. 
Ohledně bezpečnosti jsou cíle zaměřeny 
zejména na obecnou bezpečnost a pre-
venci únosů. Charita v této oblasti spolu-
pracuje také s bezpečnostním poradcem 
MINUSTAH (Stabilizační mise OSN na 
Haiti) a bezpečnostním poradcem ame-
rického velvyslanectví na Haiti. Kromě 
nedávného únosu dvou zdravotních ses-
ter pracujících v Port au Prince je hlášen 
také nárůst počtu nepokojů kolem huma-
nitárního skladu Caritas v Port au Prince.
Po více než týdnu, kdy se vrátila na Hai-
ti, přišla zpráva také od Ireny Klimkové: 
„Večer jsem většinou neměla sílu psát,“ 
omlouvala absenci zpráv. „Pracuji na 
programu Peníze za práci, protože všu-
de tam, kde chceme něco dělat, je třeba 
napřed odklidit sutiny.“ Za práci Charita 
místním lidem dává mzdu a tím vlastně 
pomáhá dvakrát. Zabezpečí odklízení su-
tin a ještě pomůže živobytí Haiťanů, kteří 
jsou jinak odkázáni výhradně na humani-
tární pomoc. 
„Většinu své pozornosti soustřeďuji do 
oblasti Sibert. V této oblasti máme důvě-
ryhodného partnera, pana Printempse,“ 
informuje Irena Klimková. „Je to velmi 
skromný, ale respektovaný muž. Ve své 
farnosti lidi každodenně podporuje a to 
nejen slovy, ale hlavně činy.“
Charitu požádal o pomoc také haitský 
biskup Joel Lorvil. Ten se stará o dvě za-
řízení, pečující o celkem 500 dětí. První 
ze zařízení je škola v Delmas. Budova 
školy byla zcela zničena a její trosky mo-
hou pro děti znamenat ohrožení. Výuka 
probíhá ve stínech stromů ve dvoře školy 
a v jednom stanu. Druhé zařízení, o které 
se biskup stará, je sirotčinec v Carrefour 
Feuilles. Tam je umístěno přibližně 60 
dětí. Původně třípatrová budova sirotčin-
ce, kde se děti učily a spaly, se při země-
třesení zřítila. 
Biskup Joel Lorvil po 5 týdnů sám platil 
pracovníky provádějící demolici školy. 
Prostor ale stále není vyklizen a biskup již 
nemá prostředky na pokračování těchto 
prací. Charita podpoří dokončení odklí-
zecích prací skrze program Peníze za prá-
ci, aby byl terén připravený v případě, že 
bude možnost dovézt a postavit zde stany. 
Zároveň bylo rozhodnuto o nákupu 20 
školních stanů pro potřeby dalších dětí, 
jejichž školy nejsou pro zničení či poško-
zení po zemětřesení použitelné.
Sibert, kde pracuje Irena Klimková, je 
farnost severně od centra Port au Prin-

ce. „Farníci tam dělají vše pro to, aby ži-
vot v jejich farnosti pokračoval a stále se 
zlepšoval,“ komentuje zdejší situaci Irena 
Klimková a pokračuje: „Přestože budova 
školy je totálně zničena, děti se učí venku 
na každém stinném místě, kde to jen jde. 
Děti chodí na výuku v plném počtu a život 
ve škole je velmi energický. Stejně tak jsou 
lidé velmi otevření nejen pomoc přijímat, 
ale také se na ní podílet.“ 
Další průzkum v oblasti Sibert bude pro-
bíhat s pomocí místních učitelů, které si 
Charita ČR pro tyto úkoly vyškolila. Uči-
telé budou zjišťovat, jaká je situace v dal-
ších školách, jaké je zásobování vodou, 
elektřinou, jak jsou na tom děti, monito-
rovat způsob obživy apod. 
Česká mise Charity se musela rozloučit 
s haitským pracovníkem Ismaelem Do-
rou, který se rozhodl pokračovat ve studiu 
a dokončit své vzdělání. Charita ČR bude 

charita pokračuje v pomoci na ukrajině
V rámci pokračujících projektů humanitární pomoci odjel 15. března na Ukrajinu 
P. Rostislav Strojvus, pracovník Arcidiecézní charity Olomouc. Cílem jeho cesty je pro-
školení pracovníků charitních organizací, monitoring stávajících i nově připravovaných 
projektů a odvoz dopisů, balíčků, oblečení a bot pro sociálně potřebné. 
„Hlavním cílem cesty je školení pracovníků partnerských organizací na Ukrajině – 
v Ternopilu. Náplní školení je příprava projektové dokumentace, vyúčtování projektů, 
fotodokumentace, ale také výměna zkušeností v oblasti cílené public relations a zís-
kávání finančních prostředků na Ukrajině,“ řekl před odjezdem P. Rostislav Strojvus. 
Výstupem celodenního setkání bude podle jeho slov také strategický plán činností na 
období 2010 až 2013. „Všechny nabyté zkušenosti by měly našim stávajícím partnerům, 
ale i dalším účastníkům pomoci v lepší připravenosti při rozvoji a získávání zdrojů na 
svou sociální činnost,“ komentoval přípravy školení.
Posláním cesty je také předání dopisů a několika balíčků pro sociálně potřebné jednot-
livce či rodiny. 
„Je to pokračování toho, co bylo zahájeno předáním více než dvou set vánočních dárků 
na Ukrajině,“ vysvětluje P. Rostislav Strojvus a dodává: „Některé dárky jednotlivců či 
rodin z Moravy a Čech spontánně vyvolaly oboustranný zájem, který pokračuje další 
vzájemnou korespondencí.“ 
Auto, které zamířilo k ukrajinským hranicím, bylo naloženo také zásilkou sandálů a kal-
hot pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Tyto materiální dary zajistila 
Charita sv. Anežky v Otrokovicích. Německá Charita ve Würzburgu vedle toho pro děti 
v dětských domovech financovala příjemnou drobnost – čepice „kšiltovky“. 
P. Rostislav Strojvus cestou po Ukrajině navštíví partnerské projekty Arcidiecézní cha-
rity Olomouc, zejména Charity v Ternopilu, Stryji a Kolomyji, sociální centrum v Lo-
patynu a Dětský domov v Bortnikách. Účelem návštěv bude monitoring jejich činnosti 
a zjišťování dalších potřeb.
Mezi nové projekty, jejichž připravenost bude během cesty zjišťovat, patří např. moštár-
na, která by mohla vzniknout v Kolomyji. 
„Jednalo by se o sociální podnik Charity Kolomyja, který několika lidem zajistí obživu,“ 
vysvětluje Strojvus, „a zaujal mě také nápad vybudování zázemí pro 15 dětí, sirotků, 
kteří jsou přes týden na školním internátu, ale v době víkendů a svátků o ně není nijak 
postaráno. Adeptů na spolupráci je ale ještě více,“ dodal.
Během pobytu na Ukrajině dojde také na kontrolu studijních výsledků dvou studentek, 
jejichž studium je financováno ze studijního fondu Arcidiecézní charity Olomouc. 
„Obě dívky jsou na vysokých školách a bez podpory z fondu by jejich studium nebylo 
možné,“ řekl k aktivitám fondu. 
Pro finanční zajištění humanitárních a rozvojových projektů na Ukrajině má Arcidie-
cézní charita Olomouc povolenou veřejnou sbírku. Tu lze podpořit odesláním daru na 
účet číslo: 43–920570217/0100, vedený u Komerční banky Olomouc. Při podpoře stu-
dijního fondu je třeba uvést variabilní symbol 007. Marek Navrátil

hledat na Haiti nového spolupracovníka. 
Charita ČR se po aktuální nezbytné po-
moci chce soustředit hlavně na dlouhodo-
bé projekty týkající se vzdělání a posílení 
vlastní ekonomické soběstačnosti míst-
ních komunit. Pomoc Haiti Charita ČR 
financuje z výnosu stále ještě probíhající 
veřejné sbírky. Tu zatím lidé podpořili 
částkou 50,5 mil. Kč. Pomoc Charity na 
Haiti je realizována prostřednictvím Arci-
diecézní charity Olomouc, která je v této 
zemi aktivní již od roku 2004. 
Veřejnou sbírku lze podpořit odesláním 
daru na účet č. 35–1868350237/0100, 
variabilní symbol 99999. Do sbírky je 
možné přispět také prostřednictvím DMS 
HAITI, odeslané na číslo 87777. 
Bližší informace: Marek Navrátil, tiskové 
oddělení ACH Olomouc, tel. 739 52 62 78, 
e-mail: tiskove.acho@charita.cz, 
www.acho.caritas.cz Marek Navrátil
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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, e-mail: info@eljon.cz, tel.: 
499 523 852, 732 580 154  (aco)

kurz pro dobrovolné 
spolupracovníky v pastorační 
péči o nemocné

Pastorační středisko Biskupství brněn-
ského pořádá od září 2010 do února 2011 
kurz pro dobrovolné spolupracovníky 
v pastoraci nemocných (zejména v ne-
mocnicích). 
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 otevření kaple
Slavnostní otevírání kaple u augustinián-
ského kláštera v Luhačovicích se usku-
teční v sobotu 1. května. Ve 14 hod. bude 
slavnostní mše svatá s otevíráním kaple 
za účasti krojovaných poutníků z Lideč-
ka, Nivnice a Luhačovic. Od 15 hod. ná-
sleduje před kaplí kulturní program. 

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: 1 590 Kč (ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji a plná penze), 
Marianum – Janské Lázně

3. – 10. 7. – pobyt pro prarodiče s vnou-
čaty – I. turnus – Marianum, Janské 
Lázně

10. – 17. 7. – pobyt pro prarodiče s vnou-
čaty – 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

pouť k panně marii dubské 
Tradiční oslava svátku matek se uskuteční 
v Dubu nad Moravou v neděli 9. května ve 

14 hod. poutní slavností. Bližší informa-
ce: Ing. Ivo Čečman, tel.: 605 235 156, 
e-mail: cecmani@seznam.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

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 

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 – 8.45 příjezd kluků do semináře
8.45 – 9.30 program ve skupinkách
10.00 – 11.00 mše svatá s otcem arcibis-

kupem
11.25 – 14.55 velká hra
15.15 závěrečné vyhodnocení
16.00 předpokládaný závěr – neplánujte 

si dřívější odjezd!
Co s sebou? Sportovní oblečení a obuv, 
pláštěnku, 20 Kč jako zápisné, dobrou 
náladu.

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)

národní kancelář papežských 
misijních děl ve špindlerově 
mlýně přijme sekretářku

Požadavky: věřící katolička, aktivní zna-
lost angličtiny a práce na PC, dobrý zdra-
votní stav a samozřejmě chuť pomáhat 
potřebným. Zkušenosti z práce na misiích 
a v médiích vítány. Nástup dle domluvy.
Kontakt: Špindlerův Mlýn 33, 543 51,  
tel.: 499 433 058, info@misijnidila.cz

bude vás zaJímat
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film Ježíš – netradiční pohled na kristův život
Americký film Ježíš režiséra K. Connora byl sice natočen již v roce 1999, v českém znění 
ale vyšel teprve v loňském roce. Film je netradiční především tím, že je v něm Ježíšův 
život představen z pohledu jeho matky Marie. Ta je také ve filmu ústřední postavou, 
která se objevuje ve všech epizodách (obsahu snímku proto lépe odpovídá jeho pů-
vodní název v anglickém znění „Marry, Mother of 
Jesus“). S ohledem na to byl také tvořen scénář fil-
mu. Obsahuje totiž především ty biblické události, 
v nichž Maria figuruje – Ježíšovo narození, dětství 
(tyto dvě etapy zabírají největší část filmu), svatba 
v Káně, ukřižování. Proto ve filmu nenajdeme ně-
které zásadní etapy z Ježíšova života (např. poslední 
večeře). Nutno také doplnit, že se tvůrci inspiro-
vali biblickým textem pouze volně, takže občas se 
jedná spíše o vlastní tvorbu. Pokud bychom chtěli 
film hodnotit z katechetického nebo biblického 
hlediska, je třeba poukázat na některé jeho závažné 
nedostatky, které jsou výsledkem již zmiňovaných 
vlastních doplňků autorů. Jedná se o tendence při-
suzovat Marii v židovské společnosti taková práva, 
jaká tehdy žena rozhodně neměla – např. v jedné 
krátké epizodě se Maria snaží bránit Židům kamenujícím cizoložnou ženu. Nepřijatel-
ný je také výrok při jednom z dialogů Marie s Ježíšem, při němž označuje Janův křest za 
„svátost křtu“, atd. Mezi klady filmu můžeme naopak zařadit bezesporu odlišný pohled 
na evangelijní události, než na jaký jsme u těchto filmů zvyklí, a snahu určitým způso-
bem reflektovat roli a význam Panny Marie v Kristově vykupitelském díle. Tento pohled 
může být podnětem i k našemu zamyšlení. Ocenitelné jsou také některé krátké epizo-
dy filmu zdůrazňující určitý aspekt, který při četbě evangelia není na první pohled tak 
zřejmý (např. nenávistné chování nazaretské obce k Marii poté, co se vrací od Alžběty 
a je na ní patrné, že je v požehnaném stavu). I přes tyto pozitiva film nelze jako celek 
doporučit jako vhodný katechetický materiál, protože je často zavádějící. Katecheticky 
použít by bylo možné pouze jednotlivé pasáže z filmu. Nejdříve ale doporučujeme podí-
vat se na celý snímek a poté až vyhodnotit, co z něj by bylo příp. vhodné použít pro kon-
krétní společenství. DVD s filmem je možné zakoupit přes internetové nakladatelství  
www.gimel.cz. Cena je 179 Kč (+ poštovné).  Vít Němec

katechetická konference v praze
Ve dnech 7. až 9. září 2010 se v Praze uskuteční KATECHETICKÁ KONFERENCE na 
téma: „Boží slovo v katechezi.“ Konferenci pořádá Česká biskupská konference spolu 
s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Navazuje na předchozí 
sympozia v dalším vzdělávání lidí aktivně působících v oblasti katecheze. Vystoupí na 
ní přednášející ze zahraničí a z našich teologických fakult, např. ThD. Angelo Scarano, 

prof. Formella, P. M. Kuź-
niar… Úvodní mši sv. bude 
celebrovat o. arcibiskup 
Dominik Duka. Přihláška 
bude zveřejněna on-line na 
nových webových stránkách 
Katechetické sekce ČBK 
(http://katechet.cirkev.cz).

   vyšla brožurka  
   Svatý Vojtěch pro děti 
Centrum pro katechezi 
v Olomouci ve spolupráci 
s dětským časopisem Ne-

zbeda vydalo první sešit v edici Poznáváme naše světce s názvem SVATÝ VOJTĚCH. 
Brožura má 34 stran ilustrací Aleny Urbánkové s krátkým textem. Text neobsahuje jen 
údaje ze života světce, ale i podněty ke katechezi. Publikace je určena dětem 1. stupně 
ZŠ, je možné si ji koupit či objednat na našem katechetickém centru. Cena je 15 Kč.

centRum pRo katechezi
internetové hry pro děti na 
webu katechetického centra

Většina návštěvníků našich internetových 
stránek – www.ado.cz/katechete – jistě za-
registrovala, že již od roku 2008 zde nabí-
zíme především dětem různé internetové 
hry. V tomto čísle OLDINu uveřejňujeme 
jejich souhrnný přehled. Vůbec nejna-
vštěvovanější hrou (přes 8200 vstupů) je 
internetové pexeso. Tuto rubriku tvoří dvě 
pexesa s biblickými postavami ze Starého 
a Nového zákona, které jsme v předcho-
zích letech vydali na samolepkách. Obě 
pexesa je možné hrát na čas a ve více hrá-
čích. K roku sv. Pavla (2008–2009) jsme 

připravili zvláštní sekci, v níž jste mohli 
najít rubriku Putujeme se sv. Pavlem.  
Ta obsahovala povídání o životě sv. Pav-
la s internetovými hlavolamy (skládačky 
obrázků s událostmi ze života sv. Pavla 
– celkem pět dílů). Tuto rubriku můžete 
navštívit i v současné době. Loni v září 
jsme začali postupně publikovat zatím 
poslední internetovou aktivitu pro děti 
– omalovánky Čeští světci. Omalovánky 
se řídí podle aktuální neděle během roku 
a samolepky ze sady „Poznáváme čes-
ké světce“, která na tuto neděli připadá. 
Vždy ve 12 hodin v tento den přibývá na 
stránkách nová omalovánka. V tvorbě 
těchto internetových her bychom rádi po-
kračovali i nadále, takže uvedený seznam 
by se mohl časem rozšířit o další položky. 

Vít Němec
pozvánka na duchovní cvičení 
pro katechety a animátory

V exercičním domě Stojanov na Vele-
hradě se ve dnech 1. až 5. srpna 2010 
uskuteční duchovní cvičení pro kateche-
ty a pro animátory. Povede je P. Antonín 
Kupka a tématem bude „KŘEST“. Právě 
„křest“ je téma prvního roku přípravy na 
cyrilometodějské jubileum. Zveme všech-
ny katechety a animátory ke společnému 
ztišení, zamyšlení, modlitbě i ke společ-
nému slavení mše svaté. 
Přihlášky posílejte písemně, telefonicky 
nebo e-mailem přímo do poutního domu 
Stojanov, Salašská 62, 68706 Velehrad; 
tel. 572 571 531; 
e-mail: velehrad@stojanov.cz
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Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

centRum pRo katechezi
dvd ztracený syn

Štúdio Nádej vydalo další v řadě Animo-
vaných biblických příběhů, tentokrát 
s názvem Ztracený syn podle biblického 
podobenství z Lukášova evangelia O mar-
notratném synu.
Už na začátku filmu je vykreslen proble-
matický vztah mezi starším a mladším 
synem. Důvod, proč mladší syn (Jakub) 
odchází z otcovského domu, je nechuť 
pracovat na rodinném hospodářství. 
Chce odejít do města, kde doufá ve své 
lepší uplatnění. 
Situace je zkomplikována tím, že otec 
peníze nemá a je nucen prodat část ro-
dinného hospodářství, aby mohl mlad-
šímu synovi vyplatit jeho dědický podíl.  
Už při loučení s mladším synem otec dou-
fá v jeho návrat.
V další části se dovídáme o Jakubově dob-
rodružství ve městě: koupil si přepychové 
šaty, drahé boty. Autor se snažil poukázat 
na synovu naivitu a nezkušenost: nechává 
se ošidit, za zboží je ochoten zaplatit pře-
mrštěné ceny.
Ve filmu se několikrát opakuje předsevze-
tí mladšího syna peníze dobře investovat, 
nepromarnit. Ve snaze peníze zúročit 

centRum pRo Rodinný život

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

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

duchovní obnova seniorů  
na svatém hostýně

Duchovní obnova konající se od 14. do 
16. května je určena pro ty, kteří prožíva-
jí „třetí věk“ svého života. Součástí jsou 
přednášky zaměřené na „radosti a sta-
rosti“ stáří, rodinné 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 rekreace a odpočinku je zde pro-
stor i ke ztišení a upevnění vztahu k Bohu. 
Na své si přijdou i zájemci o poznání bo-
hatých 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, Jánské Lázně
Jánské lázně jsou významné lázeňské 
město a turistické centrum. Penzion Ma-
rianum je položen v krásné přírodě kr-
konošského 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

příprava snoubenců  
na manželství

12. března začal jarní kurz přípravy snou-
benců na manželství. Další termíny setká-
ní jsou: 7. května, 22. května, a to vždy od 
17 do 19.30 hod. Místo: kurie arcibiskup-
ství, Biskupské náměstí 2, Olomouc
Informace: Marcela Kořenková, e-mail: 
korenkova@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 
připravujeme, nebo ohlédnutí za těmi, 
které již byly, najdete na našich webových 
stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Bližší informace o poradenství a ter-
mínech získáte na tel. 587 405 250–3,  
e-mail: rodina@arcibol.cz

zkouší sázky 
a hazardní 
hry.
Ve městě se 
setkává se 
„ z d á n l i v ý m 
rádoby“ pří-
telem, který 
ho však jen 
využívá. Ve 
chvíli, kdy 
je Jakub bez 
peněz, se 
k němu otáčí 
zády. Teď mladší syn poznává neupřím-
nost a faleš ve světě bohatství a peněz. 
Nezbývá mu nic jiného, jak se zařadit 
mezi chudáky a žebráky. Hlad ho donutí 
prosit o práci. 
Promoklý, vyhladovělý a vyčerpaný žádá 
bohatého statkáře o práci. Stává se pasáč-
kem vepřů. Výraz mladšího syna se vidi-
telně mění ve chvíli, kdy se rozhodne, že 
se vrátí k svému otci. Poprosí ho, aby ho 
přijal mezi sluhy v jeho domě. Je zřejmé, 
že tento okamžik je klíčový v celém filmu. 
Zajímavě působí skutečnost, že se otec ve 
svém domě podílí na společné práci. 

Když otec syna uviděl, vychází mu vstříc. 
Závěrečná scéna připomíná známý Rem-
brandtův obraz s názvem Návrat ztrace-
ného syna. Radostí i dojetím pláče syn 
i otec.
V úplném závěru filmu je vykreslena 
žárlivost staršího syna Nehemiáše. Jeho 
zatvrzelost a „pokřivená spravedlnost“ 
mu brání, aby se radoval z návratu své-
ho mladšího bratra. Utíká rozzlobeně 
z domu. Plný bolesti sedí na zápraží, kam 
za ním přichází otec, aby ho ujistil o své 
lásce, která je stejně velká k oběma sy-
nům. I tato scéna končí objetím – prozře-
ním staršího syna.
DVD si můžete zapůjčit na našem kate-
chetickém centru nebo objednat např. na 
www.gimel.cz Cena je 225 Kč (+ poštov-
né).  Hana Poislová
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moravskoslezská křesťanská 
akademie

Region Kyjov
Místo a čas konání: farní kostel, 18.30 
hod.
28. 5. 2010 Mons. Josef Zouhar – Hodo-
nín – Moje cesta ke kněžství
Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum 
– Mozarteum, Václavské náměstí 3, 17.00 
hod.
25. 5. 2010 Prof. MUDr. Dagmar Haufto-
vá, CSc. – Eutanázie
Region Šumperk
Místo a čas konání: Farní středisko, 
v 19.00 hod.
28. 5. 2010 Ing. Pavel Jajtner – Diploma-
tem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů

pozvánka na formační setkání 
pro ženy cursillo

CURSILLO je cesta, jak v dnešní době 
prožívat křesťanství jako radostný a osvo-
bozující způsob života a jak tento prožitek 
předávat dál. Prožít CURSILLO znamená 
učit se nasazovat svoje schopnosti v církvi 
a ve společnosti.
Setkání se uskuteční ve dnech 14. až 17. 
května 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: Zde-
na 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 nad mořem, s nádhernými výhle-
dy. 
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 (nut-
no předem domluvit se správcem na tel.: 
737 374 819). 

centRum laických aktivit
pozvánka na tradiční tvořivé 
dílny – tvoří celá rodina  
7. –  9. 5. v albeřicích 

Pozvánka na tradiční tvořivé dílny a vý-
lety do přírody pro rodiny. Účastnit se 
mohou jak pouze maminky, nebo otcové 
s dětmi tak i celé rodiny, případně i staří 
rodiče s vnoučaty. V průběhu 3 dnů bude 
možnost si vybrat v každém dni jeden 
z nabízených tvořivých programů (dílen/
ateliérů). Podmínkou je pouze účast vždy 
jednoho rodiče s alespoň jedním svým 
dítětem. Program bude prokládán podle 
vaší volby výlety do krkonošské přírody, 
hrami, sportem, hudbou, společným po-
vídáním u krbu, modlitbou ad. ... Spo-
lečný program bude ukončen v neděli 
dopoledne „vernisáží“ – výstavou všeho 
co vytvoříme!
Příjezd: v pátek večer, nejlépe do večeře 
v 19.00 h…Ukončení: v neděli obědem ve 
12.00 hod.
Strava: je zajištěna celodenní, v dostateč-
ném množství. 
Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových, zařízených 
pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispo-
zici je koupelna se sprchou a WC na patře. 
Pro zájemce možnost komfortních pokojů 
se samostatnou koupelnou a WC (přípla-
tek 120 Kč za lůžko a noc).
Poplatek: Plná cena (skutečné náklady 
za pobyt): 390 Kč / den a osobu x 2 dny ; 
dotovaná cena (dotováno z jiných darů): 
290 Kč / den a osobu x 2 dny; děti do 10 
let platí o 50 Kč na den méně
Materiál bude hrazen z dotace, možný 
dobrovolný příspěvek na místě. Uhraďte 
prosím jednu z variant, podle vašich fi-
nančních možností. 
Platba převodem na účet:
514048044/5500, VS = datum narození 
jako RRMMDD, KS = 558 , SS = 513
Ostatní: pokud hraješ na kytaru nebo jiný 
přenosný hudební nástroj, vezmi si ho 
sebou. Budeme mít příležitost si spolu za-
zpívat. Uvítáme také hry, kouzla, soutěže 
a různé nápady do společného večerního 
programu
Vezmi si pohodlné a praktické oblečení 
pro práci, s možností zašpinění a zabar-
vení. A také oblečení a obutí na vycházku 
do okolí, nebo sportovní klání... 
Nezapomeň: si vzít také pomůcky a ma-
teriál, které budeš potřebovat ke tvoření, 
podle toho do které dílny se chceš zapojit 
(upřesníme v týdnu před akcí).
Přihlášky: e-mail: ymca@setkani.org 
nebo YMCA Setkání, Pivovarská 3, 
794 01 Krnov
Bližší informace na: www.setkani.org

pozvánka na tvořivý víkend pro 
maminky s dcerami 

14. – 16. 5 . ve Frýdlantu nad Ostravicí 
Frýdlant n.Ostravicí, Pastorační stře-
disko; Ostravská 453 (naproti továrny  
LAKUM)
Doporučený věk:  maminky – neome-
zen, dcery 6 – 15 let (potřebná schopnost 
zapojit se a vytrvat ve společném tvoření)
Program:
 1. Pletení košíků z papíru
 2. Práce s papírem (přáníčka, ozdoby, 

origami)
 3. Výroba látkových loutek a předvedení 

loutkové hry
 4. Modlitba, zpívání, mše svatá…
 5. Vycházka do okolí, hry v zahradě
 6. Krásné společenství sloužící k pro-

hloubení vztahu mezi maminkami 
a dcerami

Lektorky: Gita Vyleťalová, Pavla Sýkoro-
vá 
Stravování: v objektu střediska. Vítaná 
je přivezená domácí buchta nebo ovoce 
z vlastních zásob na přilepšenou.
Spaní: v postelích s lůžkovinami. 
Oblečení: doneste si pohodlné pro práci, 
s možností zašpinění a zabarvení. Přezův-
ky.
Cena: celkem 600 Kč na osobu a víkend 
Platba na místě.
V ceně není zahrnuta platba za materiál.
Přihlášky: Přihlásit se můžete poštou, 
telefonicky nebo mailem, s ohledem na 
omezenou kapacitu, co nejdříve na adre-
se: Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 
Krnov; tel.: 554 613 234; 731 625 616 
nebo e-mail: gita.vyletalova@email.cz 
Pořádá: Centrum pro rodinu a sociální 
péči, o.s., www.prorodiny.cz 
Bližší informace na: www.setkani.org

komunita blahoslavenství
22. května
„Přijali jste Ducha synovství...“ 
Slavení letnic – Duch Svatý nás uvádí do 
pravé svobody...
Místo konání: Dolany u Olomouce
Program:
14.30 chvály
15.00 přednáška + svědectví
16.30 občerstvení (každý je pozván při-

nést něco do společného občerstvení)
18.00 modlitební večer + společné agapé
21.00 předpokládaný závěr setkání)
Bližší informace:
http://www.blahoslavenstvi.cz/sobotni- 
-odpoledne-1
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pozvánka na duchovní obnovu 
pro ženy – navždy tátovo 
děvče! 27. –  30.5. v albeřicích 

Obnova je určena pro všechny ženy, které 
cítí potřebu načerpat duchovní povzbuze-
ní a současně si chtějí odpočinout, popo-
vídat si o svých radostech a strastech. 
Je pro vás připraven prodloužený víkend 
zaměřený na vztah žen ke svým otcům, 
sobě samotným a k Bohu. Mnohá zranění 
otců ke svým dcerám dlouhodobě pozna-
menávají postoje a jednání žen i v dospě-
losti. Víkend nabízí příležitost ženám, kte-
ré cítí potřebu změny a ozdravení svých 
vztahů v této oblasti... 
Doplněním programu budou židovské–
biblické tance a modlitba gesty.
Provázet nás bude kněz a psycholog 
P.Jaroslav Furtan a psycholožka Mgr.
Marta Luzarová. 
Každá z účastnic bude mít příležitost 
osobního rozhovoru s provázejícími. 
Přihlášky: posílejte obratem, nejpoz-
ději do 20. května (kapacita 40 míst), 
e-mail: gita.vyletalova@email.cz; tel.: 
731 625 616 
Příjezd: ve čtvrtek odpoledne do 18.00 
(večeře 18.00) 
Ukončení: v neděli obědem kolem 13.00 
Strava: je zajištěna celodenní, v dostateč-
ném množství. 
Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových, zařízených 
pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispo-
zici je koupelna se sprchou a WC na patře. 
Pro zájemce možnost komfortních pokojů 
se samostatnou koupelnou a WC (přípla-
tek 120 Kč za osobu a den). 
Doprava: na požádání bude zajištěn od-
voz autem z vlakového nádraží ve Svo-
bodě n.Úpou, nebo ze zastávky autobusu 
v H.Maršově. Svůj požadavek na dopravu 
upřesněte v přihlášce, uveďte místo a čas 
příjezdu. V týdnu před akcí pošlu adresář 
přihlášených – pro možnost společné ces-
ty podle vaší domluvy. 
Poplatek: Plná cena (skutečné náklady za 
pobyt): 390 Kč / den a osobu x 3 dny 
Dotovaná  cena  (dotováno  z  jiných 
darů): 290 Kč / den a osobu x 3 dny 
Bližší informace: www.setkani.org

setkání u studny – 3. 5. 2010 – kaple sv. anny a kavárna amadeus
Svět, ve kterém žijeme, potřebuje krásu, aby nepropadl beznaději. Krása, stejně jako 
pravda, je tím, co vlévá radost do srdce lidí, je oním cenným plodem, který odolává hlo-
dání času, sjednocuje generace a umožňuje jím v úžasu vzájemně komunikovat. (papež 
Pavel VI.)
Následující pozvánka je určena všem, kteří touží v sobě obnovit či dokonce objevit 
schopnost rozpoznat krásu a dobro a zároveň si uvědomují zodpovědnost za Boží stvo-
ření okolo nás. Setkání u studny je název řady zastavení na konci všedního dne, která 
se uskutečňují během školního roku, a to vždy první pondělky v měsíci. Tato zastavení 
nabídnou přicházejícím chvíle občerstvení a posílení pro každodenní život člověka pro-
střednictvím životodárného umění a také neformálního setkání člověka s člověkem, a to 
u zdroje „vody tryskající do života věčného“ a propojují tak během školního roku letní 
pěší poutě za umělecká povolání a jejich duchovní rozměr.
Setkání u studny je rozděleno do tří částí: 
1. část má začátek v 16 hod v přízemí kavárny Amadeus vedle Arcidiecézního muzea. 
V této části se můžeme vždy setkat s některou z významných osobností kulturního živo-
ta a poslechnout si její osobní výpověď o významu umění v životě člověka. 
2. část začíná v 18 hod. v kapli sv. Anny na Václavském nám. a je věnovaná modlitbě 
za umělce i a za každého člověka, aby objevil pravdivé a živé umění a poznal jeho hod-
noty pro svůj každodenní život. Modlitba má podobu krátkého komorního koncertu, 
promlouvajícího k současnému člověku. Zní zde také duchovní hudba spolu s úryvky 
Písma a poezie v podání umělců.
3. část pak pokračuje opět v příjemném prostředí kavárny Amadeus, tentokrát v dol-
ní místnosti. Od 19.00 hod. zde probíhá krátká projekce uměleckého programu  
(do 30 min.), představující různé oblasti umění a zprostředkuje nám tak, spolu se zasvě-
ceným člověkem, nevšední pohled na svět s možností si o společných zážitcích popoví-
dat a tříbit si tak své názory a pohledy. 
Květnové Setkání u studny se uskuteční v pondělí 3. května, kde v 16 hod. budou 
v kavárně Amadeus hosty Marek a Mirka Trizuljakovi, výtvarníci a restaurátoři, kteří 
řeknou něco o svém životě s uměním. V kapli sv. Anny pak v 18 hod. zazní mariánská 
poezie Ivana Slavíka a Josefa Veselého a skladby Františka Fialy v podání studentů cír-
kevní konzervatoře. V 19 hod. bude pokračovat v kavárně Amadeus projekce umělecké 
tvorby manželů Trizuljakových, doplněná hudební improvizací violoncellisty Mariána  
Pavlíka.  Martina Pavlíková
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velikonoční vstupy do škol 
v olomoucké arcidiecézi

Na mnoha místech naší arcidiecéze v týd-
nu před Velikonocemi proškolení dobro-
volníci navštívili školy s besedou na téma 
„Křesťanské tradice v okruhu doby veli-
konoční“. Při této besedě seznámili děti 
s velikonočními událostmi tak, jak je líčí 
Bible, ale také se zvyky, které dodržovali 
naši předkové a které se ještě na mnoha 
místech dodržují.
Tuto službu využilo letos poprvé i několik 
škol v Olomouci a okolí. Pracovnice Cen-
tra pro školy během předvelikonočního 
týdne měla možnost diskutovat asi s 200 
dětmi 1. stupně základních škol. Děti se 
velmi živě zajímaly o to, co si křesťané 
v tyto dny připomínají. Tradičně největší 
úspěch měla ochutnávka nekvašených 
chlebů a dojemné bylo také pozorovat 
účast v dětských očích při vyprávění o Je-
žíšově utrpení.
Samozřejmě nechyběly ani úsměvné chví-
le, kdy se děti snažily vzpomenout na své 
znalosti o Velikonocích. Tak jsme se např. 
mohli dozvědět, že Ježíše zradil Jonáš, 
a také, že jedna maminka drží půst a to 
vždy při úplňku – byla tím myšlena oblí-
bená jednodenní dieta.
Především jsme však byli potěšeni upřím-
ným zájmem dětí o pochopení křesťan-
ských tradic naší země. Ujistilo nás to 
v tom, že je to cesta, jak nabízet naší spo-
lečnosti objevení hodnot, na kterých naše 
kultura kdysi vyrostla.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
obětavě, často ve svém volném čase, na 
školách představují náboženská témata 
v rámci cyklu „Vstupy do škol s nábožen-
skými tématy“. Rádi také v budoucnu 
přivítáme nové zájemce z řad učitelů, ka-
techetů a pastoračních asistentů, kteří by 
se chtěli této službě školám věnovat. Nej-
bližší setkání bude dne 5. 6. 2010 a téma-
tem bude „Svatý Cyril a Metoděj“. 
Bližší informace získáte na http://www.
ado.cz/obsah/vzdelavaci-instituce nebo 
emailem na adrese: polcrova@arcibol.cz

Helena Polcrová

seminář o čarodějnických 
procesech

Centrum pro školy Arcibiskupství olo-
mouckého zve zájemce z řad učitelů, pas-
toračních pracovníků i ostatních zájemců 
na seminář Inkvizice a čarodějnické pro-
cesy.
Přednáší: Mgr. Richard Jašš, Ph.D.
Termín konání: 29. května od 9 do 15 hod.
Místo konání: Velký sál arcibiskupské ku-
rie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
Seminář je akreditován MŠMT v pro-
gramu Dalšího vzdělávání pedagogů. 
Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ 
učitelského směru) a požádají o to, obdrží 
potvrzení o účasti.
Program: Kde pramení lidská víra v ča-
rodějnice; Jak se pohanské základy této 
víry promítaly do křesťanství a jak byly 
posilovány v dobách náhlých a násilných 

konverzí v době reformace a opětné reka-
tolizace; Důvody procesů jako sociálního 
aspektu; Racionální analýza čarodějnic-
kých symbolů a atributů a jejich prapů-
vod; Boje středověké a ranně novověké 
společnosti proti čarodějnictví; Svatá 
inkvizice a mýtus tradičního stereotypu 
o jejím přednostním působení proti ča-
rodějnictví; Skutečná role inkvizice a na-
hrazení její role v různých zemích jinými 
církevními i světskými institucemi; Čaro-
dějnické procesy ve všech částech Evropy, 
v Novém světě a také v jiných církvích 
(s akcentem na katolickou a evangelic-
ké); Geografická inventarizace a nalezení 
obecnějších zákonitostí a důvodů pro roz-
poutání čarodějnických procesů; Několik 
případů čarodějnických procesů a čaro-
dějnictví v českých zemích, především 
procesy frývaldovské a losinské; Souvis-
losti s jinými evropskými kauzami.
Poplatek za seminář pro ty, kdo budou 
požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba 
při prezentaci.
Přihlášky a bližší informace: Helena Pol-
crová, Arcibiskupství olomoucké, Cent-
rum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel. 587 405 219,
email: polcrova@arcibol.cz

dva pilíře
Pilíři nové sbírky básní Josefa Kořenka Červené palmy (vydalo nakladatelství Sursum, Tišnov 2009 
s doslovem Mojmíra Trávníčka) jsou dva pojmy: „slovo“ a „láska“. – Slovo ovšem není pouhý zvuk 
nebo pár písmen, ale výsostný nástroj komunikace mezi lidskými bytostmi. Skrývá v sobě podivuhod-
nou energii, která může působit rozdílně: osvobozovat, zachraňovat, ale také ničit. Ve starozákonní 
knize Přísloví je to vyjádřeno takto: V moci jazyka je život i smrt (18,21). To kladné působení znázor-
ňuje tatáž kniha básnickým obrazem: Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené 
slovo (25,11). Protikladem tohoto zachraňujícího úkolu slova je jeho zneužití. Slovo plané, hrubé, 
dvojsmyslné, zlé může bližního zdeptat, ba i zabít. – Překvapujícím vrcholem služby slova je věta, jíž 
začíná Janovo evangelium: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh (1,1). I sám 
Bůh za námi přišel a stále přichází prostřednictvím Slova, které se ztělesnilo v Kristu. 
Josef Kořenek vyjadřuje kladný význam slova takto: slovo je chléb/ slovo proměňuje/ slovo je růst/ 
slovo je konkrétní zázrak/ slovo je signál něhy (v básni Bioinformace o možnosti formace). Jako proti-
klad pak uvádí slova dávno neplatící (v básni Poprchává) nebo mlýn prázdných slov (v básni Hnáni).
Druhý pojem, důležitý pro básnickou tvorbu Josefa Kořenka, charakterizující citace několika autorů 
v úvodu knížky. Uvádíme z nich věty Tomáše Kempenského: Láska létá, běží a poskakuje. Je svobod-
ná a nespoutaná. Nezná omezení a horlivě překonává všechny hranice. Nic ji netíží, nehledí na náma-
hu, svou mocí proměňuje svět. – Pravá láska je odpovědí na lásku Boží a týká se všech oblastí života. 
Její obrovskou moc vyjádřil autor především v první básni.
Při čtení této knížky se čtenáři bezpochyby vybaví také 13. kapitola 1. listu apoštola Pavla Korint-
ským, zvláště pak věta: Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Přejeme čtenářům Červených palem, aby z nich utrhli ovoce dobrého slova a služebné lásky.

Zdeněk Svoboda

přečetli Jsme za vás

Josef Kořenek
Červené palmy

Láska je síla
láska je ohňostroj 

láska je síla 
láska je duha 
na kalvárii všednosti 
s ocelovými hřeby vin 

láska je síla 
mění všechno 
i barvu palem 

pod červenými palmami 
zpívá a tančí 
první báseň
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ohlédnutí za lidovými misiemi v litovli
S odstupem několika dní můžeme uvažovat, čím nám tyto misie byly, co nám přinesly. 
Pro někoho to byl čas volání, zamyšlení, oživení duchovního života, prohloubení víry, 
posily či duchovního uzdravení. Byl to opravdu čas milosti pro každého z nás. 
Nyní už nemusíme říkat, že poslední lidové misie se v Litovli konaly před 73 lety, ale 
v krásném roce 2010. Začaly na svátek sv. Josefa, křestního patrona našeho duchov-
ního otce a skončily na Květnou neděli. Otec Josef pozval bratry vincentíny, misionáře 
sv. Vincence de Paul, otce Stanislava a Lubomíra z Loštic. V průběhu týdne sem přijely 
i řádové sestry z Kroměříže, které navštěvovaly nemocné. Za zdárný průběh misií a za 
Litovel se modlily sestry v klášterech nejen u nás, ale i na Slovensku a v Hondurasu.
Program misií byl pestrý 
a rozdělený pro několik 
kategorií: děti, mládež, 
ženy, muži, manželé a se-
nioři. Každý si tedy našel 
to „své“. Denně se konaly 
dvě bohoslužby a po celou 
dobu byli misionáři k dis-
pozici pro svátost smíření. 
Mnoho lidí využilo zvláštní 
milosti a přistoupilo ke ge-
nerální zpovědi. 
Vzácným okamžikem mi-
sií byla páteční křížová cesta městem. V klidné večerní atmosféře se průvod za zpěvu 
a modliteb ubíral od kostela sv. Marka přes náměstí, Svatojánský most a část sídliště 
K. Sedláka do kostela sv. Filipa a Jakuba. Tato akce však byla městským rozhlasem vy-
hlášena jako „křížová výprava“, asi proto nedůvěřiví obyvatelé Litovle z velké části jen 
přihlíželi z oken, či zpovzdálí sledovali, co se to děje.
V sobotu se konala slavnostní mše svatá na zahájení děkanátního setkání mládeže šter-
nberského děkanátu. Kromě kněží přijal pozvání i Mons. Josef Hrdlička, jehož slova 
povzbudila nejen mladé.
Na památku lidových misií byl na kostel sv. Marka umístěn misijní kříž. Jeho uctěním 
můžeme získávat částečné odpustky a v den výročí konce misií 28. března a na svátek 
Povýšení svatého Kříže 14. září dokonce plnomocné odpustky.
Čas milosti pro nás nemusí skončit, stačí jen otevřít svá srdce Boží lásce a působení jeho 
milosti.   Ludmila Dospivová

Litovel
pouť čaganova

V úterý po Velikonocích se u Sv. Antonínka na Blatnické hoře konala pouť Čaganova. 
Čaganov vznikl v olomouckém semináři jako volné společenství bohoslovců ze Slo-
vácka a na jeho činnosti se podílel Boží služebník Antonín Šuránek. Nejstarší doklady 
o činnosti Čaganova máme z poloviny 20. let 20. století. Po roce 1990 obnovil svoji čin-
nost v olomouckém semináři a dnes sdružuje především kněze rodáky ze Slovácka. Už 
druhý rok každé první úterý v měsíci koná Čaganov svoji pouť na hlavní slovácké poutní 
místo, na Svatý Antonínek na Blatnické hoře. Dne 6. dubna byl hlavním celebrantem 
kunovický rodák P. Antonín Hráček a kazatelem šumický rodák P. Miroslav Hřib, hlav-
ní teolog tohoto společenství. S poutí byla spojena oslava narozenin P. Petra Bulvase 
a P. Antonína Hráčka. Ještě předtím účastníci poutě navštívili hrob P. Františka Beníčka 
na sucholožském hřbitově.  P. Vladimír Teťhal
  Ostrožská Nová Ves

ekumenický cyklus jsme 
zakončili ve velké lhotě

V pondělí 19. dubna byl slavnostně za-
končen ekumenický přednáškový cyklus 
Poznáním ke sblížení, který připravila 
zlínská pobočka Moravskoslezské křes-
ťanské akademie ve spolupráci s Muzeem 
regionu Valašsko ve Vsetíně. Konal se pod 
záštitou starostky města Vsetín Květosla-
vy Othové a náměstka hejtmana Zlínské-
ho kraje ing. Jindřicha Ondruše.
V krásných prostorách vsetínského zám-
ku se konaly přednášky od 20. ledna, kdy 
byl cyklus zahájen přednáškou PhDr. Jo-
sefa Paly Portréty nejznámějších církví 
v našem regionu. Na konci pak po třech 
měsících bylo symbolické setkání zá-
stupců křesťanských církví s představiteli 
města a Zlínského kraje. Celkem se usku-
tečnilo devět přednášek na různá témata 
a ve Vsetíně se vystřídalo mnoho vzácných 
hostů a odborníků z oblasti historie, teo-
logie, biblistiky, dějin umění i ekonomiky. 
Průměrná účast na přednáškách byla ko-
lem 30 posluchačů, ale například zájem 
o přednášku Tomáše Sedláčka nebo Pavla 
Jajtnera (ta se konala i ve Valašském Me-
ziříčí) zcela naplnil kapacitu přednáško-
vého sálu.
Při závěrečném setkání a hodnocení za-
zněla myšlenka pokračovat v tomto cyklu 
i v příštích letech, protože to představuje 
viditelný a jasný krok k naplnění vzájem-
ného ekumenického dialogu. V této sou-
vislosti jsme si připomněli slova, která 
napsal papeže Jan Pavel II. v roce 1995 
v encyklice Ut unum sint:
Nesporně z toho vyplývá, že ekumenis-
mus, hnutí podporující jednotu křesťanů, 
není jen nějakým "přívažkem" k tradičním 
činnostem církve. Naopak, je organickou 
součástí jejího života a působení, a v dů-
sledku toho jím musí být zcela prosycena, 
neboť ekumenismus má být plodem zdra-
vého a vzkvétajícího stromu, rostoucího 
ke své plnosti....
Mezi účastníky setkání na zámku byli 
vsetínský děkan P. Jiří Rek, jáhen horního 
sboru ČCE Pavel Čmelík, farář dolního 
sboru ČCE ve Vsetíně Bronislav Czudek, 
senior Východomoravského seniorátu 
ČCE a kazatel ve Velké Lhotě Jan Krupa, 
starostka města Vsetín Květoslava Otho-

vá, vedoucí odboru kultury Krajského 
úřadu Pavel Macura, bývalý velvyslanec ve 
Vatikánu Pavel Jajtner, člen historické ko-
mise SCEAV Zdeněk Buchta, básník a po-
litický vězeň 50. let Karel Vysloužil a ředitel 
Muzea regionu Valašsko Milan Půček.
Jan Pavel II. nás vybízí ke společné modlit-
bě: Toto obrácení srdce, které je nezbytnou 
podmínkou každého opravdového hledá-
ní jednoty, pramení z modlitby a modlitba 
mu ukazuje směr vedoucí k jeho naplnění: 
„Touha po jednotě vychází a zraje z obno-
vy mysli, ze sebezáporu a ze svobodně 
tryskající lásky. Proto si musíme od Du-
cha svatého vyprošovat milost upřímného 

sebezáporu, pokory, vlídné služby a bratr-
ské velkodušnosti vůči druhým.
Proto bylo i naše setkání zakončeno mod-
litbou v tolerančním dřevěném kostele ve 
Velké Lhotě, kam jsme se vydali společ-
ně ze vsetínského zámku. A bylo krásně 
symbolické, že uprostřed jarní rozkvetlé 
valašské přírody zazněla spontánně mod-
litba Karafiátových Broučků (neboť právě 
ve Velké Lhotě působil Jana Karafiát jako 
kazatel v letech 1875 – 1895): V podvečer 
Tvá čeládka / jak k slepici kuřátka / k Mi-
losti Tvé hledíme / laskavý Hospodine.

Mgr. Petr Cekota
Zlín
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Uzavřeno k 27. 4. 2010
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskupství

1. 5. sobota
 10.00 hod. • Hradec Králové – děkovná mše svatá  za 90 

let života arcibiskupa Karla Otčenáška • arcibiskup Jan  
a biskup Josef 

 17.00 hod. • Prostějov – kostel sv. Petra a Pavla – kněžské 
svěcení jáhna Krysztofa Szewczyka, SDS • biskup 
Josef

2. 5. neděle
 9.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá na závěr kurzu pro 

animátory • biskup Josef
 9.00 hod. • Svatý  Hostýn – zahájení poutní sezóny 

a valná hromada • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní 

nešpory (sestry) • biskup Josef
6. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu 

Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 5. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – diecézní pouť k sv. Janu 

Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherské Hradiště) • biskup Josef
9. 5. neděle
 10.00 hod. • Kyselovice – biřmování • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Vícov – patrocinium kostela sv. Floriána  

• biskup Josef
9. 5. neděle až 11. 5. úterý
 Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan a biskup 

Josef
12. 5. středa
 19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování  

• biskup Josef
13. 5. čtvrtek
 8.00 hod. • Valašské  Meziříčí – mše svatá a setkání 

s dětmi CZŠ Salvátor • biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Slavnost Nanebevstoupení 

Páně • arcibiskup Jan
15. 5. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– ministrantský den • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Olomouc  – dóm – pouť za obnovu rodin 

a kněžská povolání (Přerov) • biskup Josef

16. 5. neděle
 9.30 hod. • Lipník  nad  Bečvou – biřmování • biskup 

Josef
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť rodin  

• arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní 

nešpory (AKS) • arcibiskup Jan
17. 5. pondělí až 19. 5. středa
 Svatý  Hostýn – duchovní obnova pro pastorační 

asistenty děkanátních center pro rodinu • biskup 
Josef

22. 5. sobota
 10.00 hod. • Zlín-Jižní  Svahy – biřmování • biskup 

Josef
 10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá 

u příležitosti 15 let od návštěvy papeže Jana Pavla II.  
• arcibiskup Jan 

23. 5. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – Slavnost Seslání Ducha 

Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
 10.15 hod. • Svatý  Hostýn – VIII. pouť včelařů  

• generální vikář Josef Nuzík
 10.30 hod. • Jaroměřice  u  Jevíčka – Slavnost Seslání 

Ducha Svatého a biřmování • biskup Josef
23. 5. neděle až 29. 5. sobota
 Ars (Francie) – kněžská pouť do Arsu • arcibiskup Jan
24. 5. pondělí
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – IX. pouť píšících křesťanů  

• biskup Josef
 16.30 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – biřmování  

• biskup Josef
28. 5. pátek
 15.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium 

předávání maturitních vysvědčení maturantům Arci-
biskupiskupského gymnázia • biskup Josef

29. 5. sobota
 10.00 hod. • Jezernice – biřmování • biskup Josef
30. 5. neděle
 10.15 hod. • Moravany-Kostelec – 10. výročí posvěcení 

kaple Nejsvětější Trojice • generální vikář Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý  Hostýn – VIII. pouť podnikatelů  

• arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá 

pro členy Kruciáty • biskup Josef


