
Naši novokněží
Olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner 
udělí v sobotu 26. červ-
na 2010 v 9.30 hod. 
v katedrále sv. Václava 
v Olomouci kněžské 
svěcení osmi jáhnům, 
absolventům Cyrilome-
todějské teologické fa-
kulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Arcibiskup 
Graubner ocenil 
zasloužilé kněze 

V Olomouci se v sobotu 
8. května konala pravi-
delná arcidiecézní pouť 
k sv. Janu Sarkandro-
vi, při níž olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan 
Graubner předal oceně-
ní zasloužilým kněžím.

Vyhlášení 
Jubilejního 
poutního roku 

V roce 2012 si připome-
neme sté výročí slavné 
korunovace sochy Pan-
ny Marie na Svatém 
Hostýně. Šlo tehdy o mi-
mořádnou událost. Lidé 
se tehdy složili na krás-
né korunky pro Pannu 
Marii i Ježíška.

Na Svatém 
Kopečku byla 
otevřena nová 
poutní cesta

Když byla na začátku 
července 2008 otevírána 
nová Poutní cesta Ve-
lehrad – Svatý Hostýn, 
málokdo si tehdy pomys-
lel, že za dva roky bude 
prodloužena o nový pa-
desátikilometrový úsek, 
který bude mít cílovou 
stanici na Svatém Ko-
pečku u Olomouce.
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olomoucKý aRcidiecézNí iNfoRmátoR

Novou poutní cestu na Svatém Kopečku u Olomouce požehnal arcibiskup Jan Graubner.
Snímek Ivo Buráň
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Narodil se 1. července 1910 v rodině 
drobného řemeslníka v Konici v tehdej-
ším okrese Litovel. Studoval na Arcibis-
kupském gymnáziu v Kroměříži. Pak byl 
přijat na Cyrilometodějskou bohoslovec-
kou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení 
přijal z rukou arcibiskupa ThDr. Leopolda 
Prečana 5. července 1934. Jako novokněz 
nastoupil na své první místo do Valašské 
Bystřice, kde působil rok jako kooperátor. 
Jeho dalšími působišti byl Postřelmov, 
Krásenko a od 1. února 1937 Velký Týnec. 
Zde působil v pastoraci nejprve jako kap-
lan a po skončení druhé světové války od 
roku 1946 jako farář.
P. František Šoupal působil kromě Velké-
ho Týnce ještě ve farnostech Čechovice, 
Vsisko, Grygov a Krčmaň. Byl oblíbenou 
osobností. Během války intenzivně po-
máhal rodinám zatčených nebo umuče-
ných vězňů v nacistických koncentrač-
ních táborech. Na konci druhé světové 
války nebojácně usměrnil svým vlivem 
i tzv. „partyzány“, kteří se vynořili na sa-
mém konci války. Zasadil se o důstojné 
pohřbení padlých německých vojáků do 
společného hrobu na týneckém hřbitově. 
Po válce byl za Lidovou stranu členem 
Národního výboru, krátkou dobu i jeho 
místopředsedou (1946). Po roce 1948 se 
odmítl zapojit do Katolické akce a začal 
aktivně působit proti komunistickému 
režimu. Proto mu hrozilo několikrát za-
tčení. Pastorační činnosti věnoval veškerý 
svůj čas, chodil mezi lidi do rodin, zapojil 
se do kulturní činnosti (ochotnické diva-
dlo, sborový zpěv), byl aktivní v katolické 
tělovýchovné jednotě Orel. 
Dekretem ze dne 9. 7. 1949 jmenoval ar-
cibiskup Matocha viceděkanem i P. Fran-
tiška Šoupala. Po zatčení P. Stanislava 
Schneweise v roce 1950, děkana velko-
bystřického, byl tajně jmenován děkanem 
také on.
P. Frant išek Šoupal na veřejných schů-
zích vždy zdůrazňoval důležitou roli 
křesťanské rodiny a nabádal lidi k odvaze 
a statečnosti. Vystupoval proti rušení cír-
kevních škol, církevního tisku, jednotné 
kandidátce Národní fronty. Četl z kazatel-
ny nebojácně pastýřské listy biskupů k si-
tuaci v církvi a ve státě a předával tyto tex-
ty i dalším kněžím ve svém děkanátě. Ve 
volbách v roce 1948 bylo ve Velkém Týnci 
odevzdáno kolem 70 % bílých lístků, což 
komunisté přičítali jeho vlivu. V Týn-
ci byly také potíže se založením JZD. 
P. František přes výzvy úřadů nepřekládal 
nedělní bohoslužby v době žní na večerní 
hodiny a propagoval nedělní sváteční klid 
jako oslavu Dne Páně. 
Proto se o něho dlouhodobě zajímala 
Krajská správa Státní bezpečnosti v Olo-
mouci a sledovala každý jeho krok. V obci 
se našli dva spolehliví soudruzi, spolu-

pracovníci StB, Josef D. a Albín CH., 
kteří byli řízeni důstojníkem KS StB Vl. 
Raimrem. Ve svazku vedeném pod krycím 
názvem „Děkan“ se píše o tajné schůzce 
v bytě Josefa D. ve Velkém Týnci, která 
se konala dne 13. 4. 1953 večer. Z proto-
kolu z tohoto jednání cituji (přepis textů 
i s chybami): Každá akce, kterou pořádá 
některá veřejná organizace je týneckým 
klérem nabourávána a sabotována. Tak 
například, do JZD bylo získáno na schůzi 
30 členů a ti, kteří byli bývalími členy SL na 
druhý den se odhlašovali a říkali, že si to 
rozmyslili, stěch důvodů není možno dosud 
toto JZD založit. Dále byla založena, Ciri-
lo-metodějská jednota, která svou činnost 
vyvíjela tím, že chodila na faru spívat po-
božné kostelní písně a i když tato byla zru-
šena, ve spěvu se dosud pokračuje. Vedoucí 
členové cirilo-metodějské jednoty, proniklí 
do ochotnického divadla ve Vel. Týnci, kde 
se ujali vedení a touto cestou se snaží pů-
sobit na masy. Farář Šoupal, tuto činnost 
usměrňuje a udržuje v hromadě přes sbor 
hasičů, divadlo a spěv v kostele. Šoupal je 
schopný řečník, má na svoji stranu získánu 
xx masu věřících a to z celého okolí…
Na děti působí tím způsobe , že těm kteří 
chodili do kostela jako ministranti naří-
dil,že buď budou pioníři a nebo minist-
ranti , ale obojí né, při vyučování v nábo-
ženství nařídil dětem, sundat pionýrské 
šátký. Schůzky v předu uvedených a faráře 
Šoupala se konají ale né na jednom místě 
a ve stejnou dobu. Šoupal je vjednání velice 
úlisný a přitom používá dobré taktiky. Je 
naprosto jasné že kdyby tady nebyl,měla by 
strana KSČ o mnoho snadnější práci v so-
cializaci vesnice. 
Řídící orgán štábní strážmistr V. Raimr 
k této výpovědi dvou důvěrníků STB a jak 
je označuje – dobrých funkcionářů KSČ, 
doplnil tento závěr: Šoupal František je 
znám jako schopný farář, který je v okolí 
věřícími oblíben a má u ních důvěru. Jsou 
o něm již prokázané poznatky v tom,že byl 
tajně jmenován děkanem a sknězi provádí 
protistátní činnost.
Dva výše uvedení týnečtí agenti StB také 
vypovídali proti svým spoluobčanům, vět-
šinou aktivním křesťanům Františku Do-
soudilovi, Antonínu Tomkovi, Františku 
Bocanovi, Františku Horákovi, Janu Vy-
sloužilovi a dalším. Všechny označili jako 
„církevní fanatiky“.
Tak byl získán „usvědčující materiál“ 
v kauze „Děkan“, který posloužil k li-
kvidaci nepohodlného a církvi věrného 
kněze. Dne 12. srpna 1953 vydala Kraj-
ská správa StB v Olomouci rozkaz k za-
tčení, podepsaný velitelem StB ppor. Vl. 
Bílým. Je pozoruhodné, že tento rozkaz, 
označený jako „Přísně tajný“, byl zřejmě 
prozrazen a zpráva o zatčení P. Františ-
ka Šoupala se roznesla do jeho farností. 

V obci Čechovice spustil rolník a přísluš-
ník hasičského sboru pan Alois Peřina 
sirénu. Muži a ženy běželi k týnecké faře, 
aby pana faráře bránili před zatčením. Ten 
byl překvapen, uklidnil je a poslal domů. 
Komunistická moc si nenechala takové 
vystoupení farníků líbit a zorganizovala 
proces, ve kterém byli před olomouckým 
soudem někteří účastníci odsouzeni k ne-
podmíněným trestům odnětí svobody 
(Alois Peřina, Anna Netesalová a Anežka 
Koutná), jiní k peněžitým pokutám. 
Zatčení se uskutečnilo až o dva měsíce 
později, 29. října 1953 večer. Kolem 18. 
hodiny přijelo k faře auto s několika pří-
slušníky StB, vedenými vstržm. F. Rau-
šerem. P. Františka Šoupala donutili po 
osobní prohlídce k převlečení do civilního 
šatstva a „dodali“ ho do vazební věznice 
v Olomouci ve 20.30 hodin. Na faře zů-
stala skupina členů StB, kteří prováděli 
až do ranních hodin příštího dne domovní 
prohlídku. P. František byl dle sovětských 
metod ihned podroben ve věznici výsle-
chu, kde mu bylo sděleno obvinění z vlas-
tizrady prokurátorem, který se dostavil do 
věznice ve 2 hod. ráno. Výslech skončil 
v poledne následujícího dne. Pak následo-
vala celá řada dalších tzv. denních výsle-
chů, a nakonec učení odpovědí na otázky 
před soudním přelíčením, které se konalo 
na jaře 1954. O tom, že se odpovědi muse-
li obvinění učit, svědčí i několikanásobné 
„odfajfkování“ u jednotlivých odpovědí. 
P. František Šoupal byl odsouzen v hlav-
ním líčení konaném 17. března 1954 před 
Krajským soudem v Olomouci pro trestný 
čin velezrady dle § 78 odst. 2. písm. a) tr. 
zákona a trestný čin maření dozoru nad 
církvemi a náboženskými společnostmi 
dle § 173, odst. 1, 3. trestního zákona 
na 10 let odnětí svobody nepodmíněně, 
dále ke ztrátě všeho majetku, ztrátě ob-
čanských práv a zákazu výkonu kněžské 
funkce na doživotí. Rozsudek byl odůvod-
něn tím, že František Šoupal organizoval 
v součinnosti s dalšími kněžími svého 
děkanátu protistátní činnost, spočívající 
v rozšiřování exkomunikačních dekretů, 
vystupování proti pokrokovým vládním 
opatřením ve věcech církevních, škol-
ských, proti pokrokové výchově mládeže 
a proti lidově demokratickému řádu vůbec.  
 

K 100. výročí narození P. františka Šoupala
Na začátku prázdnin si připomeneme 100. výročí narození diecézního kněze, fará-
ře ve Velkém Týnci a děkana velkobystřického děkanátu P. Františka Šoupala.

Dokončení na straně 14
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6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, předseda Matice cyrilometodějské v Olomouci  
a šéfredaktor časopisu Světlo (90. narozeniny)

12. 6. 1910 se narodil P. Rudolf Zdražil, bývalý kněz olomoucké arcidiecéze, který v 
letech 1941 až 1951 působil jako kaplan ve Zlíně a pak v Loučce u Valašského 
Meziříčí, od roku 1982 žije v pečovatelském domě v německém lázeňském 
městě Baden-Badenu (100. narozeniny)

12. 6. 1918 se narodil v Šumvaldu P. Antonín Kryl, důchodce Olomouc  
(92. narozeniny)                          (jpa)

Předseda matice cyrilometodějské devadesátníkem
Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
zůstanou šťavnatí a svěží,
aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin.
 (Ž 92,14–16)

Tato slova žalmu mne často napadají při setkání 
s panem Josefem Vlčkem, předsedou Matice cy-
rilometodějské a šéfredaktorem časopisu Světlo, 
který se v plném pracovním zápalu pro Boží krá-
lovství dožívá 6. června v Olomouci neuvěřitelných 
požehnaných devadesáti let.
Narodil se 6. června 1920 v Kaňovicích u Frýdku. 
Studoval na gymnáziu u salesiánů ve Fryštáku, stu-
dia dokončil na klasickém gymnáziu v Ostravě. Začal 
se věnovat novinářské, vydavatelské a překladatelské činnosti – redaktor Našince a ve 
vydavatelství Matice cyrilometodějské v Olomouci. Po komunistickém převratu v úno-
ru 1948 byl označen za špióna Vatikánu a souzen. V rámci procesu byl změněn návrh 
rozsudku z trestu smrti na „jen“ 21 roků vězení a takto odsouzen k práci v nejtěžších 
podmínkách věznic Jáchymov, Ruzyně a Leopoldov. Po deseti letech při amnestii v roce 
1960 byl propuštěn a mohl se konečně setkat s manželkou a dcerou, které byly po dobu 
jeho věznění vystavovány nemalému psychickému útlaku. 
Začal pracovat v dělnických profesích a v době Pražského jara 1968 se stal klíčovou 
osobností v publikování a šíření dokumentů závěrů Druhého vatikánského koncilu. 
V době husákovské normalizace začal s ilegálním šířením náboženské literatury. Ko-
munistická státní bezpečnost mu dokázala šíření 32 titulů a byl za to odsouzen k 20 
měsícům vězení v Plzni-Borech. Zde se setkal např. s Václavem Havlem nebo dnešním 
pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou. Po uplynutí poloviny trestu byl pro-
puštěn. Vydávání a šíření samizdatů se však nevzdal, tuto činnost však prováděl s větší 
opatrností a horlivostí. 
Po listopadových událostech roku 1989 se bez velkého rozmýšlení rozhoduje naplnit 
své celoživotní poslání v nových podmínkách. S pomocí pražského arcibiskupa kardi-
nála Františka Tomáška obnovuje vydavatelskou činnost Matice cyrilometodějské, kte-
rá byla po jeho zatčení v roce 1950 zlikvidována. V letech 1990 až 2009 bylo vydáno 
v tomto nakladatelství téměř 800 titulů. Z jeho iniciativy vychází již 18 let v nákladu  
10 tisíc výtisků týdeník Světlo, který je zaměřen na mariánskou úctu, a pravidelně zve-
řejňuje týdenní papežskou katechezi. Významná je i jeho činnost překladatelská z ital-
štiny a němčiny. 
Časopis Report udělil Josefu Vlčkovi cenu Osobnost roku 1997, v roce 2004 obdržel 
Cenu města Olomouce, v roce 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval Rytířem řádu  
sv. Silvestra, papeže. 
Na milého jubilanta myslí v těchto dnech velký okruh jeho přátel a ze srdce vyprošuje 
Boží požehnání nejen jemu, ale i jeho paní, která ho provází životem a vpravdě vytváří 
pěkné rodinné zázemí pro jeho tvůrčí pastorační činnost. Josef Pala 
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Arcibiskup Duka  
předsedou čbK

Ve dnech 20. a 21. dubna 2010 se v Pra-
ze konalo 80. plenární zasedání České 
biskupské konference (ČBK). V prů-
běhu zasedání zvolili biskupové v tajné 
volbě své nové vedení. Předsedou ČBK 
byl zvolen nový pražský arcibiskup 
Mons. Dominik Duka, místopředse-
dou olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. 
Do pětičlenné Stálé rady ČBK, jejímiž 
členy jsou ze statutu ČBK předseda, mís-
topředseda a generální sekretář, byli ještě 
zvoleni plzeňský biskup Mons. František 
Radkovský a ostravsko-opavský biskup 
Mons. František Lobkowicz. Generálním 
sekretářem zůstává řeckokatolický biskup 
Mons. Ladislav Hučko.
Nový předseda ČBK převzal svůj úřad  
1. 5. 2010.  (čbk)

Prosba čbK o pomoc  
při povodních

Na situaci v zaplavených oblastech 
Zlínského a Moravskoslezského kraje 
reaguje 19. května 2010 svou výzvou 
předseda České biskupské konference 
Mons. Dominik Duka, OP. Již 17. květ-
na se k pomoci připojili humanitární 
pracovníci Arcidiecézní charity Olo-
mouc.
„Na výzvu olomouckého arcibiskupa 
Jana Graubnera, předsedy Rady ČBK pro 
charitu a misie a místopředsedy ČBK, se 
Česká biskupská konference obrací k di-
ecézím v České republice a diecézním 
charitám, ale také k jednotlivcům s pros-
bou o pomoc občanům v zaplavených ob-
lastech Zlínského a Moravskoslezského 
kraje. Příspěvek ke zmírnění vzniklých 
škod je možné zaslat na sbírkové kon-
to Diecézní charity ostravsko-opavské: 
5015003434/5500 u Raiffeisenbank, 
variabilní symbol: 333. Vítána je rovněž 
pomoc při odstraňování škod, kdy bude 
zapotřebí přiložit ruku k dílu. Jako křes-
ťané chceme svou solidaritu s oběťmi 
a poškozenými vyjádřit také modlitbou. 
Rádi bychom poděkovali Armádě České 
republiky, Policii ČR a Hasičskému zá-
chrannému sboru ČR za obětavou pomoc 
občanům těchto oblastí, a to nejen těm, 
kteří se hlásí k naší víře.“

Dominik Duka, OP
arcibiskup pražský a předseda ČBK

Nové internetové stránky čbK
Nové internetové stránky České biskupské 
konference byly spuštěny 7. května 2010. 
Web byl v nové verzi obohacen o funkční 
moduly, které umožní přehlednější a sys-
tematičtější internetovou prezentaci ka-
tolické církve v České republice. (čbk)

cyRilometoděJSKé SlaVNoSti – VelehRad 2010
Neděle 4. července
 7.30 – mše svatá
 10.00 – mše svatá
 16.00 – mše svatá pro vozíčkáře
 19.30 – Koncert lidí dobré vůle
 24.00 – Půlnoční mše svatá

Pondělí 5. července – NÁRODNÍ POUŤ 
 6.30 – mše svatá – za farníky
 7.30 – mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
 8.30 – mše svatá letošních novokněží 
 9.45 – modlitba růžence v bazilice 
 10.30 – slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží bis-

kupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí a Českým rozhla-
sem Praha

 15.00 – byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

charita pomáhá při povodních
Humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc přivezli 17. května zásilku 
čisticích a desinfekčních prostředků a dek pro postižené povodněmi do Valašského 
Meziříčí. Pomoc chystají také Charity na severní Moravě a ve Slezsku, kde vyhlásili 
sbírkové konto.
Na žádost Charity Valašské Meziříčí přivezli humanitární pracovníci Robert Neuge-
bauer a P. Rostislav Strojvus z Olomouce zásilku čisticích a desinfekčních prostředků 
a dek. Oba pracovníci budou zároveň monitorovat situaci v oblasti pro případnou další 
pomoc.
Současně v Olomouci probíhá vyřizování charitního sbírkového konta na pomoc lidem 
v postižených oblastech. 
Na severní Moravě a ve Slezsku byla situace ohledně povodní velmi náročná. Některé 
obce byly bez proudu a byly zatopeny i cesty. 
Diecézní charita ostravsko-opavská je v kontaktu s několika místními krizovými štáby 
a s krizovým štábem Hasičského záchranného sboru moravskoslezského kraje. 
„Doposud víme, že budeme potřebovat vysoušeče a úklidové potřeby. Se všemi místní-
mi Charitami jsme v kontaktu a situaci průběžně vyhodnocujeme,“ říká ředitel Diecézní 
charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. 
„V některých našich charitách jsou zaplaveny sklepy a Charita Bohumín musela z důvo-
du odstávky elektřiny způsobené povodní evakuovat klienty ze svého Charitního domo-
va pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně,“ doplňuje Lukáš Curylo.
Z vlastních zdrojů (sbírek na povodně) je Diecézní charita ostravsko-opavská připrave-
na uvolnit na pomoc obětem povodní až půl milionu Kč.  Jan Oulík 

akademický senát teologické fakulty zvolil kandidátku na děkanku
Na svém zasedání 28. dubna zvolil Akademický senát Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci kandidátku na děkanku. Z volby vzešla 
vítězně stávající děkanka RNDr. Ivana Gabriela Vlková, Th.D., když dostala osm 
hlasů z jedenácti možných. 
Jejím protikandidátem byl proděkan pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti CMTF 
UP doc. Damián Němec, OP, který získal dva hlasy. Děkanka Vlková vede Cyrilome-
todějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2006, kdy se 
stala první ženou v čele teologické fakulty v historii České republiky.  (ps)

akademický senát olomoucké univerzity povede mgr. tomáš Parma
Až do května 2011, kdy končí funkční období stávajícího Akademického senátu 
Univerzity Palackého v Olomouci, povede vrcholný orgán univerzitní samosprávy 
Mgr. Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty. 
Na zasedání Akademického senátu olomoucké univerzity 12. května získal ve třetím 
kole tajné volby o dva hlasy více než jeho protikandidátka doc. Miroslava Přidalová z Fa-
kulty tělesné kultury.  (ps)
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Poutní cesta růžence
V neděli 13. června 2010 se na Velehradě uskuteční žehnání Poutní cesty růžence. 
Vyvrcholí tak dlouholeté úsilí tvůrců tohoto projektu. Poutníci se mohou zúčastnit 
mše svaté v bazilice v 10 hod., dále je pro ně připraven oběd ve Stojanově gymnáziu 
a beseda s autory poutní cesty. Vlastní požehnání poutní cesty se uskuteční na jejím 
začátku u železniční trati ve Starém Městě v 15 hod., kam budou poutníci z Vele-
hradu dopravováni kyvadlovou dopravou. Poutní cestu požehná olomoucký arci-

biskup Mons. Jan Graubner. Následně se pout-
níci společně odeberou po stezce do baziliky, kde 
bude slavnostní požehnání.
Poutní cesta růžence spojuje velkomoravský Ve-
ligrad (Staré Město u Uherského Hradiště) s Ve-
lehradem, který se stal v průběhu dějin nositelem 
cyrilometodějské tradice. Autoři ideje poutní cesty, 
architekti Miloš Klement a Petr Todorov, upřesňují: 
Myšlenka na její vybudování vznikla jako odezva 
návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě. Teh-
dy vzniklo úsilí vrátit poutnímu místu jeho význam 
a dále je obohatit o současné výzvy. Cesta má být 
přípravou, vstupní bránou k obnově duše člověka, 

společnosti, krajiny. Čas cesty je tak navrácen svému lidskému rozměru, je měřen kro-
kem a modlitbou. Krajina, kterou cesta vede, dostává hlubší smysl. Poutní místo se opět 
stává očekávaným cílem, vyvrcholením úsilí cesty a soustředění modlitby. 
Ve svém průběhu je Poutní cesta růžence rytmizována celkem dvaceti zastaveními, která 
podle návrhu výtvarníka Milivoje Husáka vytesal kameník Josef Kozel. Úvod předsta-
vuje Radostný růženec, následuje Růženec světla, Bolestný růženec a vyvrcholením je 
Slavný růženec. Každé zastavení symbolizuje jedno tajemství a je sochařsky zpracová-
no z božanovského pískovce. Křesťanství hlásané Konstantinem a Metodějem nezničilo 
kulturu Slovanů, nýbrž dokázalo na ní stavět, rozvinout ji. Právě citlivý přístup k původ-
ní kultuře byl jednou z příčin úspěchu cyrilometodějské mise. Tak i zastavení růžence 
utváří dvoumetrový neopracovaný kvádr, který je korunován pravidelně opracovaným 
krychlovitým blokem s reliéfem. 
Shánění finančních prostředků a vedení celého projektu se ujalo občanské sdružení 
Matice Velehradská. Jeho předseda P. Jan Peňáz neskrývá radost: „Jsme vděčni všem 
dárcům, za každou částku, ať už se na ni po trochách sbírali lidé z farností či dokonce 
z celého děkanství, anebo ji celou věnoval jednotlivec nebo rodina. Jména dárců jsou na 
každém zastavení vypsána malým písmem, ale jistě jsou hluboce zapsána u Toho, který 
odmění vše dobré.“
Zbudování díla vítá i olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner: „K poutnímu místu 
patří putování. Proto vítám novou poutnickou cestu na Velehrad, ke kolébce křesťanství 
u nás. Dnes jsme sice zvyklí přijet až ke kostelu, ale myslím, že plody našich poutí budou 
větší, jestliže se dokážeme připravit na poutní vrchol i tichým rozjímáním růžencových 
tajemství. Děkuji všem, kteří přispěli k jejich vybudování a vydání výmluvného svědec-
tví o naší době i dalším generacím.“
Více informací – e-mail: info@maticevelehradska.cz, www.maticevelehradska.cz, 
tel.: 572 420 144  Petr Hudec

dokončení obnovy presbytáře a transeptu velehradské baziliky
Den před 20. výročím papežské návštěvy na Velehradě (22. 4. 1990) se zde uskutečnila 
prezentace obnovy presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje. Náročná obnova probíhala od července 2008 do března 2010 z prostředků 
finančních mechanismů EHP Norska (tzv. Norských fondů) za přispění Zlínského kra-
je a Diecéze St. Pölten v Rakousku s finanční podporou arcidiecéze Wien, arcidiecéze 
Salzburg a farnosti Maria Dreieichen. Náklady na obnovu a restaurování dosáhly výše 
655 398 eur. Obnovenou baziliku si přijel osobně prohlédnout norský ambasador Jens  
Eikaas, který ocenil krásu díla a vy-
zdvihnul pozitivní zkušenosti s realizací 
projektů hrazených z „norských fondů“ 
v České republice. Velehradská farnost 
vydala u příležitosti dokončení oprav 
publikaci s názvem SIC SERVASSE 
IUVAT (Tak pomáhá zachovat), kterou 
si mohou poutníci a turisté zakoupit 
v bazilice. Bazilika byla dokončením 
přední části nečekavě připravena na 
přijetí vzácného hosta – kardinála To-
máše Špidlíka.                           Petr Hudec

celostátní pouť hasičů  
na Svatém hostýně

Za slunečného počasí se v sobotu 24. dub-
na konala již 17. celostátní pouť hasičů na 
Svatém Hostýně. Účastnilo se jí 121 ha-
sičských sborů, uniformovaných mužů, 
žen i dětí. Do baziliky vstupovaly sbory 
s 93 prapory. Počet všech účastníků této 
celostátní poutě byl odhadován na téměř 
osm tisíc. Obdivovat mohli všichni nejen 
církevní obřady, ale i krásnou valašskou 
krajinu, její panoráma, výstavbu Svatého 
Hostýna, krojovanou hudbu z Lidečka 
a hlavně sborové prapory. Každý hasičský 
prapor mimo název obce či města vyjad-
řoval heslem své poslání, vztah k Bohu, 
lidem a oddanost k rodné zemi. Letošním 
hlavním hostem hasičské pouti byl olo-
moucký pomocný biskup Mons. Josef Hr-
dlička, který také celebroval mši svatou. 
Za sdružení hasičů ČMS byli přítomni 
Josef Netík a Josef Juráň, dále starostové 
hasičů Zlínského a Jihomoravského kraje 
Josef Krajča a Josef Gargula, starosta zlín-
ských hasičů Ing. Josef Bernatík a vedou-
cí aktivu Zasloužilých hasičů Stanislav 
Juřena. Hasiče před bazilikou pozdravila 
europoslankyně MUDr. Zuzana Roitho-
vá a stálý účastník hasičských poutí sená-
tor Jiří Čunek.
Prvé požehnání bylo uděleno otcem bis-
kupem Hrdličkou šesti novým praporům 
a třem soškám sv. Floriána. Na letošní 
pouti chyběly dvě, dnes již legendární 
osobnosti - zakladatel hasičských poutí, 
zasloužilý hasič z Kašavy Antonín Zaoral 
a chorvatský hasič z Daruvaru František 
Doležal, který stával vždy v čele delegace 
poutníků chorvatských Čechů. Své hlá-
šení o příchodu hasičů k bazilice podali 
v roce 2009 naposledy. Antonín Zaoral 
zemřel loni v říjnu a František Doležal le-
tos v únoru.
Družebním poutníkům z chorvatské 
Slavonie na počest zemřelého Františka 
Doležala byla rovněž předána zástupcem 
sdružení Netíkem medaile Za mezinárod-
ní spolupráci. Dobrovolní hasiči vykoná-
vají svou hasičskou činnost bez nároků na 
finanční ohodnocení, obětavě a poctivě 
ve svém volném čase. Patří jim uznání 
a poděkování. Zaslouží si důvěru společ-
nosti. Na Svatý Hostýn si přišli pro další 
duchovní povzbuzení a požehnání u příle-
žitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána.

Josef Juráň

zrušení veřejné církevní 
právnické osoby

Na 80. plenárním zasedání České bis-
kupské konference byl ke dni 1. 5. 2010 
jmenován biskupem – delegátem pro du-
chovní službu v armádě arcibiskup praž-
ský Mons. Dominik Duka, OP.  (aceb)

Snímek Petr Hudec

Snímek František Ingr
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• Kardinál Tomáš Špidlík bude pohřben 
v nejvýchodnější části baziliky, jakoby 
nejblíže křesťanskému Východu, jehož 
studiu zasvětil celý svůj život; nejblíže 
Kristu, který na konci časů vyjde jako 
„slunce dějin“. 
• Cožpak také sv. Metoděj nebyl podle 
tradice pohřben „ve velkém chrámě 
moravském, za oltářem svaté Bo-
horodičky?“ 
• Sv. Cyril a Metoděj se zasadili 
o spojení tradic Východu a Západu. 
Cožpak právě toto nebylo celoži-
votním posláním kardinála Tomáše 
Špidlíka?
• Když v dubnu 1990 přijel na Ve-
lehrad papež Jan Pavel II., ve své 
homilii mimo jiné řekl: V roce jede-
náctistého výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Moravu našel 
se v těchto místech malý závěsný 
křížek s řeckým nápisem. Na tom 
pradávném kříži je zapsáno poselství  
Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRIS-
TUS – SVĚTLO – ŽIVOT – VÍTĚZÍ. 
A právě tato slova si zvolil kardinál Tomáš 
Špidlík do svého znaku, jak upozornil 
papež Benedikt XVI.: Na erbu kardinála 
Špidlíka je srdce, umístěné na štítu, pře-
kryto křížem, na jehož ramenech se pro-
tínají slova PHOS a ZOE, světlo a život, 
což jsou jména Boží. Člověk, který plně, 
ex toto corde (z celého srdce), přijímá 
světlo a život, stává se tedy sám světlem 
a životem v lidství a v univerzu.
• Když jsme se na Velehradě v poslední 
dubnový den sešli, v ovzduší slavnostní 
atmosféry byla cítit otázka: Přicházíme 
se modlit za Tomáše Špidlíka, nebo k To-
máši Špidlíkovi? Něco z těchto pocitů 

vyjádřil ve svém kázání otec biskup Josef 
Hrdlička: „Ale je tu náhle ještě jedna dvo-
jice aktuální pro tuto naši bezprostřední 
přítomnost. Souvisí s naším národním 
prostředím a jeho duchovním srdcem, 
které slyšíme bít zřetelně zejména na Ve-
lehradě. I zde budou docela blízko sebe 

hroby dvou významných duchovních otců 
a spřízněných duší – Antonína Cyrila Sto-
jana, o němž bylo řečeno, že byl schopen 
vrátit národu ztracenou lásku k církvi - 
on, náš tatíček Stojan právě zde a odsud 
stavěl duchovní mosty jednoty křesťanů 
a od dnešního dne to bude i otec blahé pa-
měti Tomáš kardinál Špidlík. Byl tím, kdo 
razil cesty k jednotě, aby uměla dýchat 
východní i západní spiritualitou, jako 
se dýchá dvěma plícemi v jednom těle.  
Velehrad jako poutní místo tím získá opět 
jeden z důvodů, proč sem budeme rádi 
a ještě raději putovat. Bude zde opět jeden 
ostrůvek naděje, útěchy a povzbuzení na 
naší životní cestě.“
Pravoslavný arcibiskup olomoucko- 
-brněnský Simeon řekl o kardinálu To-
máši Špidlíkovi s odvoláním na Janovo 
evangelium (Jan 17, 3), že smrtí nevstou-
pil do věčnosti. Protože život věčný je po-
znání, žil tento věčný život už mnoho let 
a bude ho žíti dál. To, co pro nás učinil, 
i když odešel, zůstává pro nás, můžeme 
se k němu vracet a můžeme domýšlet jeho 
myšlenky a můžeme jít dále do té jednoty, 
za kterou se modlil náš Pán Ježíš.
Sám kardinál Špidlík kdysi prohlásil: 
Velehradská bazilika se svým tajemným 
světlem, které se zdá vycházet z vnitřku 
chrámu, se svou záplavou zlatých forem 
a soch světců, působí dojmem „nebe na 
zemi.“ Radujme se tedy, že se na Vele-
hradě za jeho spoluúčasti setkává nebe 
se zemí a my že z tohoto zdroje můžeme 
čerpat. Petr Hudec

Arcibiskup Luigi Poggi při jednání s místopředsedou vlády ČSSR 
Matejem Lúčanem v březnu 1984 v Praze

Snímek František Ingr

Pohřeb kardinála Špidlíka  
na Velehradě

Více než pět tisíc lidí se v pátek 30. dub-
na přišlo naposledy rozloučit s kardiná-
lem Tomášem Špidlíkem do velehrad-
ské baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje. Završilo se tak 
čtrnáctidenní putování jeho ostatků 
z Říma, kde 16. dubna 2010 zemřel 
ve věku devadesáti let, přes Olomouc, 
kde za něho ve čtvrtek v katedrále sva-
tého Václava bylo sloužilo rekviem, až 
do poutního Velehradu, který se stane 
místem kardinálova posledního odpo-
činku.
Hlavním celebrantem zádušní mše sva-
té byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner, homilii přednesl olomoucký 
pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, 
který poukázal na mimořádný význam 
Špidlíkovy životní mise s důrazem na me-
zinárodní dopad jeho působení.
„Otec Tomáš kardinál Špidlík, který, ač 
rodák z Boskovic, jako myslitel výrazně 
přesáhl úzké poměry jednoho malého 
národa, protože v sobě nesl dimenzi ev-
ropské i světové církve. Byl tím, kdo razil 
cestu k její jednotě,“ zdůraznil biskup Hr-
dlička a dodal, že kardinál Špidlík dovedl 
hovořit k věřícím i nevěřícím, kteří s úctou 
poté konstatovali: „Ano, rozumíme tomu, 
co on říká.“
Hrob zesnulého bude v místech za hlav-
ním oltářem velehradské baziliky. Staros-
ta Velehradu Stanislav Gregůrek označil 
Špidlíkovo rozhodnutí být pohřben na 
půdě jeho obce za mimořádně prestižní 
záležitost. 
Sarkofág zesnulého kardinála vyrobí ital-
ský architekt Paolo Marciani a Slovinec 
Marko Ivan Rupnik z Ateliéru duchovní-
ho umění Centra Aletti v Římě. Bude vy-
roben z řeckého mramoru thassos a bude 
obsahovat miniatury se základními teolo-
gickými tématy kardinála Špidlíka.  

Pavel Skála

K pochopení velkého obdarování
Když se v roce 1923 stal Velehrad místem posledního odpočinku olomouckého 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, naši předkové vyznali: Stojan byl druhým 
Metodějem a jeho hrob bude Velehradu náhradou za ztracený hrob sv. Metoděje. 
Nyní je tato myšlenka aktualizována volbou místa posledního odpočinku kardinála 
Tomáše Špidlíka, a to hned z několika důvodů: 

zemřel kardinál luigi Poggi
Ve věku 92 let zemřel v Římě 4. května 2010 italský kuriální kardinál Luigi Poggi, 
emeritní archivář a bibliotekář Svaté církve římské. 
Papež Benedikt XVI. v kondolenčním telegramu označil zesnulého jako „pilného spolu-
pracovníka“, který sloužil církvi s „planoucí kněžskou horlivostí“ – nejprve jako apoš-
tolský nuncius v mno-
ha zemích a pak ve 
Vatikánu jako archi-
vář a bibliotekář. Ze-
snulý kardinál Luigi 
Poggi byl znám také 
v naší vlasti, kde vedl 
diplomatická jednání 
mezi Svatým stolcem 
a komunistickým 
režimem v bývalém 
Č e s k o s l o v e n s k u .
(jpa)
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Noví jáhni
V sobotu 19. června 2010 v 9.30 hod. při-
jmou z rukou olomouckého pomocného 
biskupa Mons. Josefa Hrdličky v katedrá-
le sv. Václava v Olomouci jáhenské svěce-
ní čtyři bohoslovci z olomoucké arcidiecé-
ze a jeden řádový bratr:
Lukáš Jambor (1984), Lhota u Malenovic 
Jan Liška (1983), Moravská Třebová
Pavel Martinka (1982), Lidečko
Martin Sekanina (1982), Cholina
Vojtěch Drahomír Dvouletý, OFMCap., 

(pro Provincii kapucínů v ČR) (jpa)
Prohlášení čbK ke koncepci 
sexuální výchovy ve školách

Čeští a moravští biskupové na svém zase-
dání zhodnotili materiály MŠMT vydané 
k realizaci koncepce podpory a ochrany 
zdraví ve školách, jmenovitě Doporuče-
ní MŠMT k realizaci sexuální výchovy 
v základních školách (dále Doporučení) 
a metodickou příručku Sexuální výchova 
– vybraná témata (2009) (dále Příručka) 
– a zveřejnili následující prohlášení.
Biskupové vnímají závažnost zmíněných 
materiálů, které jsou podle vyjádření  
autorů počátkem pro vytváření jednotné 
strategie rámcového vzdělávacího pro-
gramu a odborné formace vyučujících.
ČBK považuje za nezbytné, aby tak závaž-
nému kroku předcházela diskuze pedago-
gů s dalšími zainteresovanými skupinami, 
k nimž v prvé řadě patří rodiče dětí. Nic 
takového se dosud nestalo. Přitom platná 
novela tzv. školského zákona zakládá prá-
vo zákonných zástupců vyjadřovat se ke 
všem rozhodnutím týkajícím se podstat-
ných záležitostí vzdělávání. S uplatněním 
tohoto práva Doporučení nepočítá.
Za nepřípustné považujeme vyznění me-
todické Příručky, které diskriminujícím 
způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně 
zaměřenou na individuální prospěch jed-
notlivce.
Nabízené didaktické náměty nejenže 
popírají záměr Doporučení, aby si žáci 
„osvojili a kultivovali odpovědné chová-
ní, rozhodování a komunikaci v situacích 
souvisejících s reprodukčním zdravím, 
partnerskými vztahy, rodinným životem 
a rodičovstvím“, ale doporučují takové 
formy a metody, které ohrožují mravní 
výchovu mládeže, což je jednání, které 
má trestně právní charakter. Při aplikaci 
zmíněných postupů způsobem uvedeným 
v Příručce lze očekávat, že bude zraňová-
na důstojnost dětí i samotných pedago-
gů.
Česká biskupská konference podporuje 
snahu podávat dětem i mládeži dostatek 
informací, které by posloužily pro utváře-
ní zralé lidské osobnosti. Je však přesvěd-
čena, že by se tak mělo dít s respektem 
ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému 
kontextu. (aceb)

arcibiskup Graubner ocenil zasloužilé kněze 
V Olomouci se v sobotu 8. května konala pravidelná arcidiecézní pouť k sv. Janu 
Sarkandrovi, světci olomoucké arcidiecéze, jehož ostatky jsou uloženy v katedrále 
sv. Václava. Při této pouti již tradičně olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 
předává ocenění zasloužilým farníkům. Letos však při příležitosti Roku kněží pře-
dal svá ocenění zasloužilým kněžím.
Poděkoval všem kaplanům pro mládež, aby poukázal na důležitost této služby, každému 
z nich věnoval bílé mešní roucho na znamení čistoty a vysokých ideálů, k nimž mají mlá-
dež vést. Rovněž poděkoval všem děkanům, kterým věnoval zelené mešní roucho jako 
symbol úkolu být nejen koordinátory pastorace v děkanátu, ale i rozdavateli naděje.
Zlaté roucho předal i jubilantům: P. Vojtěchu Daňkovi a P. Janu Jaškovi, kteří slaví stříbr-
né kněžské jubileum, dále zasloužilým kněžím za mimořádnou obětavou službu: P. Iva-
nu Fišarovi, P. Františku Petríkovi a Dr. Ing. Eduardu Krumpolcovi, Th.D., a za celoži-
votní kněžskou službu: kanovníkům P. Janu Kristovi a P. Gustavu Riedlovi, jubilantům 
P. Antonínu Krylovi, P. Václavu Divíškovi, P. Květoslavu Kulavíkovi, P. Janu Kroupovi, 
P. Jaroslavu Cigošovi, P. Janu Dobešovi, P. Václavu Turzovi, a řeholním kněžím: P. Jo-
zefu Bercovi, P. Janu Juráňovi, P. Karlu Tinkovi, P. Stanislavu Paláskovi a P. Stanislavu 
Malinskému.
Mimořádné ocenění předal P. Antonínu Pospíšilovi, P. ICLic. Antonínu Kupkovi, P. Janu 
Kutáčovi, P. ICLic. Janu Můčkovi, P. Václavu Vrbovi, které papež Benedikt XVI. jme-
noval svými kaplany s titulem monsignor, a generálnímu vikáři Mons. Milánu Koubo-
vi a soudnímu vikáři Mons. doc. ICLic. Františku Poláškovi, Th.D., předal jmenování 
čestnými preláty Jeho Svatosti.  Monika Vývodová

Vyhlášení Jubilejního poutního roku 
V roce 2012 si připomeneme sté výročí slavné korunovace sochy Panny Marie na 
Svatém Hostýně. Šlo tehdy o mimořádnou událost. Lidé se nejen složili na krásné 
korunky pro Pannu Marii i Ježíška. Probošt Antonín Cyril Stojan je v doprovodu 
poutníků zavezl do Říma, kde je Svatý otec Pius X. posvětil. Slavné korunovace se 
pak o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie účastnilo opravdu mimořádné množství 
poutníků, pro které se událost stala duchovní zkušeností celoživotně přitahující 
k tomuto poutnímu místu. 
Sté výročí je příležitostí k slavení Jubilejního poutního roku, který už nyní vyhlašuji na 
poutní sezonu roku 2012.
Život poutníků na Svatém Hostýně přináší stále něco nového. I když zvláště starší pout-
níci se raději modlívají tak zvanou starou Křížovou cestu, protože má schůdnější cestu, 
mnozí mají raději tak zvanou novou Křížovou cestu, která už za pár let bude také slavit 
své jubileum. V tyto dny však vyrůstá další meditační cesta zvaná Cesta světla. Povede 
kolem starobylého valu zdejšího opevnění ještě z doby pohanské, ale připomínající zku-
šenost mimořádné pomoci Vítězné ochrany Moravy při obléhání Tatary. Bude mít také 
čtrnáct zastavení. Rozjímat se při ní však bude o setkávání se Zmrtvýchvstalým. Končit 
bude sesláním Ducha Svatého. 
Věřím, že dnešním lidem pomůže více žít v přítomnosti Vzkříšeného, povede k vytvá-
ření společenství po vzoru prvních křesťanů i naplňování úkolu, který dal Kristus svým 
učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, získávejte mi učedníky, křtěte 
a učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal. 
Uskutečněním těchto slov se budou rodit noví křesťané a věřím, že i noví poutníci na 
Svatý Hostýn.  Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký
protektor Matice svatohostýnské 

desátý Studentský Velehrad
O prvním květnovém víkendu se na Velehradě setkalo téměř 700 mladých lidí, 
účastníků celostátního setkání vysokoškoláků – X. Studentského Velehradu. Měli 
možnost debatovat se zajímavými hosty, účastnit se workshopů i koncertů, setkat 
se při bohoslužbách a trávit spolu volný čas.
Živé otázky mezi studenty vyvolaly přednášky Tomáše Halíka, Pavla Jajtnera, Romana 
Jocha, Jeronýma Klimeše, Kateřiny Lachmanové, Václava Malého, Aleše Opatrného 
a Tomáše Sedláčka. 
V rámci workshopů si mohli účastníci Studentského Velehradu nejen zasportovat, ale 
také si třeba vyzkoušet, jak se žije lidem se zrakovým postižením. Praktické ukázky chů-
ze s bílou holí a zavázanýma očima pro ně připravili lidé ze společnosti Tyfloservis. Další 
účastníci mohli sportovat, absolvovat komentovanou prohlídku velehradské baziliky, 
navštívit klienty Ústavu sociální péče pro dospělé Vincentinum anebo třeba ateliér zná-
mého umělce Otmara Olivy. 
Studentský Velehrad organizuje každé dva roky Vysokoškolské katolické hnutí ČR. Více 
informací: www.studentskyvelehrad.cz, www.vkhcr.cz Monika Vývodová
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Žeravice vzpomínají
V sobotu 15. května oslavil v kruhu spo-
lubratří kněží, příbuzných a přátel své 
sedmdesátiny P. Zdeněk Zlámal, arcibis-
kupský rada a farář v.v. ve svých rodných 
Žeravicích. P. Zlámal po kněžském svě-
cení v roce 1974 působil na řadě míst olo-
moucké arcidiecéze, nějakou dobu také 
v Želechovicích nad Dřevnicí a v Provodo-
vě a naposled v Huštěnovicích a současně 
v Babicích a Jankovicích. Jeho životní ju-
bileum obrátilo pozornost i k duchovním 
dějinám Žeravic.
Žeravice, toto malé slovácké městečko, 
prožívalo své vrcholné období v 18. sto-
letí, kdy zde byl postaven barokní kostel 
a po všech stránkách se rozvíjel duchovní, 
kulturní i hospodářský život, který umož-
nil, že městečko tehdy získalo originální 
ráz. Z té doby pocházejí také jména nej-
starších rodáků kněží. Byl to především 
Tobiáš Vaculík, vysvěcený roku 1720, 
který byl v letech 1732 až 1742 prvním lo-
kálním kaplanem ve svém rodišti, později 
působil v Koryčanech, Radkově a Lipův-
ce. František Jan Toupal (1707 – 1762) 
byl zase prvním lokálním kaplanem 
v Horním Němčí. Zdá se, že žeravickým 
rodákem byl Martin Vaculík, současník 
obou výše jmenovaných, uherskohradišť-
ský františkán, který má však významné 
místo v dějinách slovenské barokní lite-
ratury. Hradišťský františkánský kláš-
ter byl tehdy součástí uherské provincie  
sv. Salvátora.
V 19. století z rodáků vynikl František 
Weber (1826 – 1908), který od roku 1856 
farářoval v Miloticích. Byl zemským a říš-
ským poslancem a učitelem Antonína 
Cyrila Stojana v politice. Ze Žeravic také 
pocházel rod vídeňského rodáka Viléma 
Janouška (1859 – 1926), redemptoristy 
a lidového misionáře, jehož beatifikační 
proces byl zahájen v roce 1934.

P. Vladimír Teťhal
Svatohostýnský kalendář 2011

Matice svatohostýnská nabízí farnostem 
i jednotlivcům nový stolní kalendář Sva-
tého Hostýna již na rok 2011. Kalendář 
s církevním i občanským kalendáriem 
obsahuje přehled všech poutních slav-
ností na nejznámějším moravském pout-
ním místě v roce 2011. Cena kalendáře 
je 40 Kč. Objednávky posílejte na adre-
su: Matice svatohostýnská, Svatý Hos-
týn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
tel.: 573 381 693, tel./fax: 573 381 694,  
e-mail: matice@hostyn.cz  (jpa)

Phdr. Karel Kavička obdržel cenu města Prostějova 
V obřadní síni prostějovské radnice byly 12. května předány Ceny města Prostějova 
za rok 2009. Mezi oceněnými byl také PhDr. Karel Kavička, archivář Arcibiskup-
ství olomouckého, který 20. června oslavuje 70. narozeniny. Cena byla jubilantovi 
udělena za dlouholetou péči, studium a popis historie, stavebního vývoje a archi-
tektury nejvýznamnějších sakrálních památek na území města Prostějova. 
Karel Kavička se narodil v Čehovicích nedaleko Prostějova. Po studiích na Pedagogic-
kém institutu v Olomouci působil jako učitel matematiky a zeměpisu na ZDŠ v Bedi-
hošti a Klenovicích. Odtud musel po prověrkách odejít a absolvoval vzpomínanou dva-
cetiletou pracovní anabázi. V roce 1989 
se zapojil do veřejného dění v Prostějově 
jako člen Občanského fóra. Působil jako 
ředitel Městského kulturního střediska 
v Prostějově, později jako předseda VD 
CREDO. V devadesátých letech absolvo-
val studia na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Zde v roce 2003 úspěšně obhájil 
rigorózní práci a získal doktorát z filozo-
fie. V roce 1997 byl jmenován kancléřem 
Arcibiskupství olomouckého, později se 
stal arcibiskupským archivářem. 
PhDr. Karel Kavička se dlouhodobě zabývá církevními dějinami a dějinami církevního 
umění. Spolupracuje s katedrou církevních dějin a křesťanského umění Cyrilometoděj-
ské teologické fakulty UP a s jejím vedoucím profesorem Miloslavem Pojslem a nakla-
datelstvím Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě. V tomto nakla-
datelství – v edici Církevní památky – vyšly jeho publikace o prostějovských kostelech: 
Děkanský a farní kostel Povýšení sv. Kříže (2003), Farní kostel sv. Petra a Pavla (2004), 
Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého (2005), Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje 
(2009). K dalším publikacím uvedené edice, které jubilant ještě napsal, patří: Kroměříž 
– Kolegiátní a farní kostel sv. Mořice (2006), Praha – Mariánský sloup na Staroměst-
ském náměstí (s Janem Bradnou, 2008). Je zakládajícím členem Společnosti pro obno-
vu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, prvním místopředsedou 
a tiskovým mluvčím. Od roku 1990 zajišťoval spolupráci s Čechy žijícími v exilu. Byl 
členem česko-amerického výboru pro převoz sochy Panny Marie z exilu do Prahy. 
  Hana Bartková 

P. alois Jargus osmdesátníkem
Na konci května oslavil 80. narozeniny P. Alois Jargus, kanovník Kolegiátní kapitu-
ly sv. Mořice v Kroměříži. 
Narodil se 30. května 1930 v Mariánských Horách jako třetí dítě ze šesti dětí Ferdinan-
da a Aloisie Jargusových. Tatínek byl soustružníkem ve Vítkovických železárnách, Ma-
minka se starala, aby udržela při životě chudou domácnost a dala všem dětem pevné 
základy víry a důvěru v Boha.

Po maturitě na gymnáziu v Ostravě nastoupil Alois do salesiánské-
ho noviciátu v Hodoňovicích. Podobně jako ostatní noviciát nemohl 
ukončit, protože v rámci akce „K“ (likvidace klášterů a řeholních 
společenství 14. – 15. dubna 1950) byl noviciát rozpuštěn. Pro 
všechny, kteří v sobě cítili touhu po kněžství, nastalo trpělivé období 
čekání, víry a důvěry, že přece jednou se vyjasní a dojdou svého cíle. 
Prozatím hledali možnost studia na vysokých školách, ze kterých 
byli postupně vylučováni jako „nepřátelé socialistické společnosti“ 
a odesíláni do dělnických profesí. Tak i Alois nastoupil na důl Šver-
ma v Mariánských Horách, kde odpracoval několik let v dole, než se 

mu podařilo zakotvit v Autoopravnách ve Vítkově. Své povolání si posiloval a udržoval 
tajnou prací mezi kluby v bývalém „Don Bosku“ v Ostravě a setkáními s podobně posti-
ženými spolubratry, při výletech do přírody.
Teprve v roce 1968 mohl začít pracovat veřejně. Založil skautský oddíl a zároveň začal 
studovat teologii v Olomouci, kde také vstoupil do semináře a přijal kněžské svěcení 
v roce 1973. Po vysvěcení mu bylo naznačeno, že na severní Moravě není politicky žá-
doucí, ale bylo mu umožněno působit na jižní Moravě: nejdříve v Prostějově, pak ve Sta-
rém Městě na Moravě a nakonec v Kunovicích. 
Jako důchodce žije u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži a podle svých možností 
poskytuje dále duchovní péči nejen sestrám v klášteře, ale také jako zpovědník.

Gerhard Jargus
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Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta
Když byla na začátku července 2008 otevírána nová Poutní cesta Velehrad – Sva-
tý Hostýn, málokdo si tehdy pomyslel, že za dva roky bude prodloužena o nový 
padesátikilometrový úsek, který bude mít cílovou stanici na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Novou Poutní cestu s naučnou stezkou Svatý Kopeček – Svatý Hos-
týn slavnostně otevřel na Svatém Kopečku u Olomouce v sobotu 22. května 2010 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za přítomnosti hejtmana Olomoucké-
ho kraje Ing. Martina Tesaříka a jeho náměstka Ing. Pavla Horáka. Byla otevřena 
u příležitosti 15. výročí historické návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce v květnu 1995. 

úmySly aPoŠtolátu modlitby
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 předávat evange-
lium 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.

čeRVeNec 2010
Úmysl všeobecný 
Aby ve všech státech světa probíhaly volby veřejných činitelů spravedlivě, otevřeně, 
čestně, s respektem ke svobodnému rozhodnutí občanů.
Úmysl misijní 
Aby se křesťané všude, kde žijí, zvláště ve velkých městech, snažili účinně přispívat k 
podpoře vzdělanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje.
Úmysl národní
Za prohloubení vztahů mezi kněžími a Božím lidem, aby se účinněji šířilo Boží králov-
ství v našich farnostech a v celém národě.

Slavnostnímu aktu požehnání nové pout-
ní cesty předcházela mše svatá, kterou 
v bazilice Navštívení Panny Marie sloužil 

olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner spolu se třemi kněžími místní du-
chovní správy, P. Bernardem Slabochem, 
P. Gorazdem Krušinou a P. Klementem 
Růžičkou, a bývalým dlouholetým du-
chovním správcem na Svatém Kopečku 
P. Jakubem Berkou, který nyní působí 
jako administrátor v Milevsku.
Na padesátikilometrové trase poutní cesty 
je nainstalována celkem 19 zastřešených 
panelů s informačními tabulemi a lavič-
kami – na Svatém Kopečku, v Bukova-
nech, ve Velké Bystřici, Svésedlicích, Va-
canovicích, Tršicích, Lazníkách, v Buku, 
Prosenicích, Radslavicích, v Pavlovicích 
u Přerova, v Hradčanech, Nahošovicích, 
Dřevohosticích, v Lipové, v lese Ochozy, 
v Bílavsku, ve Slavkově pod Hostýnem 
a na Svatém Hostýně. Na každé tabuli je 
uveden citát z evangelia, název nábožen-
ské a národní písně, což je jistě inspirací 
k zamyšlení pro každého poutníka i tu-
ristu. Matice svatokopecká rovněž vydala 
průvodcovskou brožuru, která obsahuje 
nejen mapu celé trasy, vzdálenost jednot-
livých zastavení, ale i podrobnější infor-
mace o historii, význačných osobnostech, 
památkách a zajímavostech daného mís-
ta včetně fotodokumentace, ale zároveň 
i odkaz, kde lze získat otisk razítka do 
brožury, případně turistické razítko. Pro 
absolventy poutní cesty bude na Svatém 
Kopečku v muzeu Matice svatokopecké 
a na místní faře a také na Svatém Hostýně 

v recepci poutního domu č. 3 připraven 
certifikát o úspěšném ukončení pouti.
Zajímavý projekt se podařilo uskutečnit 

za relativně krátkou 
dobu jednoho roku, 
a to zvláště díky ne-
smírné iniciativě 
JUDr. Zory Krejčí, 
jednatelky Matice 
svatokopecké, a také 
především díky výraz-
né finanční podpoře 
ze strany Olomouc-
kého kraje, Zlínské-
ho kraje a Statutár-
ního města Olomouc. 
Významně pomohla 
také většina obcí 
a měst, jimiž trasa 
poutní cesty prochá-
zí, a to buď finančním 

darem, nebo tím, že na své náklady panel 
vyrobili a zabudovali, nebo alespoň doda-
ný panel sami zabudovali. 

Matice svatokopecká připravila již první 
dvoudenní společnou pěší pouť po této ces-
tě, která je naplánována na poslední červ-
nový víkend. Poutníci vyjdou od svatoko-
pecké baziliky v sobotu 26. června v 6.30 
hod., přespání bude zajištěno v Centru 
pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova 
(na přespání doporučujeme vzít spacák, 
karimatku), odkud bude pouť pokračovat 
v neděli 27. června v 6.30 hod. V bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Ho-
stýně bude pro poutníky sloužit mši svatou 
v 15 hod. olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner.  Josef Pala

Snímek Ivo Buráň

zemřel biskup Josef Koukl
Ve věku 83 let zemřel v Litoměřicích 22. 
května 2010 Mons. ThDr. Josef Koukl, 
emeritní biskup li-
toměřický. 
Litoměřickým bis-
kupem ho jmenoval 
papež Jan Pavel II. 
26. července 1989. 
Biskupské svěcení 
obdržel 27. srpna 
1989 v katedrále sv. 
Štěpána v Litoměři-
cích. Po nástupu nového biskupa v roce 
2004 se stal emeritním biskupem. Nadále 
pobýval na Biskupství litoměřickém a za-
stával úřad biskupského vikáře pro záleži-
tosti styku se zahraničím. (ps)
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Olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner udělí v sobotu 26. červ-
na 2010 v 9.30 hod. v katedrále 
sv. Václava v Olomouci kněžské 
svěcení osmi jáhnům, absolven-
tům Cyrilometodějské teologic-
ké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.
K fotografiím letošních novokněží 
přikládáme zároveň termíny jejich 
primicí v místě bydliště (farnosti).

K těmto osmi olomouckým novokněžím musíme připočítat ještě další dva novokně-
ze, kteří budou působit v naší arcidiecézi, a již přijali kněžské svěcení. 
Jsou to: Dipl. Theol. Petr Polívka, ISch., nar. 14. 6. 1978 v Hradci Králové, který při-
jal kněžské svěcení 8. 5. 2010 v Hradci Králové z rukou tamního světícího biskupa 
Mons. Josefa Kajneka, a Mgr. Krysztof Szewczyk, SDS, nar. 4. 11. 1977 ve Swie-
bodicích v Polsku, který přijal kněžské svěcení 1. 5. 2010 v kostele sv. Petra a Pavla 
v Prostějově z rukou olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. 

Mgr. Marek Adamík 
nar. 4. 5. 1983 Holešov

primice:
úterý 6. července, 10 hod. – Zdounky

Dipl. Theol. Petr Polívka, ISch.
nar. 14. 6. 1978 Hradec Králové

Mgr. Krysztof Szewczyk, SDS 
nar. 4. 11. 1977 Swiebodice (Polsko)

Josef Mikulášek
nar. 15. 5. 1983 Brno

primice:
sobota 3. července, 15 hod. – Krásensko
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Mgr. Jan Šimoník
nar. 15. 7. 1981 Přerov

primice:
sobota 3. července, 14 hod. – Tovačov 

Mgr. Jacek Piotr Bronczyk 
nar. 12. 6. 1981 Tarnów (Polsko)

primice: 
neděle 27. čarvna, 12.30 hod.  

– Tarnów (Polsko)

Mgr. Antonín Fiala 
nar. 28. 5. 1980 Olomouc

primice:
neděle 4. července, 15 hod. – Skrbeň 

Mgr. Marek Glac 
nar. 23. 9. 1981 Stod

primice:
neděle 27. června, 14.30 hod. – Chvalnov

Mgr. Jan Polák 
nar. 23. 5. 1982 Kroměříž

primice:
úterý 6. července, 15 hod. – Tatenice

Mgr. Pawel Zaczyk 
nar. 6. 11. 1981 Kraków (Polsko)

primice:
neděle 27. června, 11 hod.  

– Wieliczka (Polsko)
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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

Mons. Antonín 
Kupka

zveme vás na duchovní cvičení 
s mons. antonínem Kupkou

V minulém čísle OLDINu jsme vás v krát-
ké zprávě informovali o duchovním cvi-
čení pro katechety a animátory, které se 
bude konat stejně jako v předchozích le-
tech na Velehradě v období letních prázd-
nin. Dnes přinášíme podrobné informace 
o této akci. 
Duchovní cvičení se 
uskuteční v exercič-
ním domě Stojanov 
na Velehradě ve dnech 
od 1. do 5. srpna 2010 
a zveme na něj přede-
vším všechny kateche-
ty a animátory farních 
společenstvích. Téma 
cvičení zní: KŘEST 
a odvaha následovat Krista. Jde tedy o na-
směrování k prvnímu roku přípravy na ju-
bileum 1150 let od příchodu Konstantina 
a Metoděje na Moravu. Tématem tohoto 
prvního roku přípravy, který začne prv-
ní nedělí adventní 2010, je právě křest. 
Duchovní cvičení povede zlínský děkan 
Mons. Antonín Kupka. Začíná se v ne-
děli 1. srpna v 18 hod. společnou večeří, 
závěr je ve čtvrtek 5. srpna ve 13 hod. Při-
hlašovat se můžete písemně, telefonicky 
nebo e-mailem přímo v poutním domě 
Stojanov. Kontakty jsou: Poutní dům 
Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad,  
tel. 572 571 531, 
e-mail: velehrad@stojanov.cz 
Ceník ubytování a ostatní informace o du-
chovním cvičení najdete na webových 
stránkách našeho katechetického centra: 
www.ado.cz/katechete 
Protože přednášky budou vycházet z bib-
lických textů, prosíme všechny účastníky, 
aby si na exercicie s sebou vzali Písmo 
svaté.
Rádi bychom vás ještě jednou srdečně 
pozvali a zároveň povzbudili k účasti na 
těchto cvičeních. Pro dobrou katechetic-
kou a pastorační službu ve farnostech je 
totiž nutné setkání s Ježíšem, které však 
vyžaduje vnitřní klid a pohodu duše i těla. 
Právě prázdninová velehradská duchovní 
cvičení pro katechety a animátory k tomu 
mohou být dobrou příležitostí. 

Vít Němec

Nové samolepky
Pro příští školní rok 2010/2011 připra-
vujeme další sadu samolepek ze života 
evropských světců. Projekt je koncipo-
ván christologicky, má tedy vést k za-
myšlení, jak konkrétní světec Ježíše 
následoval a stával se mu podobným. 
Proto jsou také na září plánována čtyři 
témata z Ježíšova života a na červen čty-
ři příběhy povolání (učedníků, Zachea, 
Marie Magdalské…). Záměrně jsme vy-
brali osobnosti světců tak, aby byly zastoupeny všechny spirituality: kněžská, řeholní 
i laická. Cílem je dětem představit povolání ke svatosti jako povolání každého křesťana. 
V průběhu roku se děti budou moci seznámit se životem sv. Františka z Assisi, bl. Piera 
Giorgia Frassatiho, sv. Terezie z Lisieux, sv. Dona Boska, bl. Matky Terezy, sv. Augusti-
na, sv. Ignáce z Loyoly a sv. Hedviky Slezské.
I tento projekt, stejně jako v předchozích letech, vznikl ve spolupráci s dětským časo-
pisem Nezbeda. Forma zůstává stejná – děti dostanou na celý rok sešitek, do kterého 
si mohou vlepovat samolepky k jednotlivým tématům ze života svatých. Pro kněze, ka-
techety a animátory připravujeme metodiku, která může být výchozím materiálem, jak 
téma dětem přiblížit a katecheticky podat. 
Projekt je primárně určen předškolním dětem a dětem mladšího školního věku. Do far-
ností se materiály se samolepkami budou distribuovat koncem června.

Hana Poislová 

dVd Saul z tarsu
V sadě Animované biblické příběhy vyšla další DVD. Mezi nimi i novozákonní biblický 
příběh s názvem Saul z Tarsu. Film začíná obviněním Štěpána a jeho ukamenováním, 
kterého se Saul zúčastňuje. Sám ho nazývá „bojem ve jménu Boha“. Saul je představen 
jako ten, kdo patří do kruhu farizejů a je odhodlaný křesťany pronásledovat. Obviňuje 
je, že znevažují Mojžíšův zákon. Dostává pověření zatknout všechny Ježíšovy násle-
dovníky. Při střetu s křesťany se ve filmu Saul nezdráhá použít fyzické násilí. Osnuje 
plán dalšího pronásledování. Dostává se tak do sporu se svým učitelem Gamalielem, 
který sice patří do kruhu farizejů, ale neschvaluje Saulovu 
krutost. Saul je však přesvědčen, že svým počínáním věrně 
slouží Bohu. 
Při cestě do Damašku, kde chce v pronásledování pokra-
čovat, je zasažen jasným světlem. Slyší Ježíšův hlas. Ježíš 
se mu představuje jako „ten, kterého pronásleduje“. Autor 
filmu koncipoval scénu u Damašku tak, že Saul je svržen 
z koně a oslněn světlem. Toto vyobrazení je časté, avšak 
neodpovídá zcela biblickému textu. Skutky apoštolů, které 
tuto událost zachycují, se vůbec nezmiňují o tom, že by Saul 
cestoval na koni, tedy ani o pádu z koně. V důsledku této 
události Saul oslepl. Po několika dnech, které strávil u Ata-
náše, se mu zrak znovu navrací. Saul zažívá opravdové obrá-
cení. Film velmi dobře vykresluje gesty i jinými výrazovými 
prostředky Saulovu proměnu. Zároveň neopomíjí zachytit nepochopení a opovržení ze 
strany farizejů, kteří Saula považují za přeběhlíka na stranu křesťanů. Pavel Atanáše 
žádá o křest, ale samotný Pavlův křest zde není zachycen. Podobně i změna jména je 
jaksi „implicitně“ zanesena do děje filmu, ale divák nemá možnost si ji přímo uvědo-
mit. Brzy poté je Pavlův život ohrožen, sám se stane pronásledovaným „Kaifášovými 
lidmi“. Jeho přátelé ho v koši spouštějí z hradeb a umožňují mu tak uprchnout z města. 
Pohybem šipky po mapě jsou ve filmu naznačeny Pavlovy apoštolské cesty, vždy s ma-
lým exkurzem o jeho působení na daném místě. Pavlova pouť končí v Římě. Je uvězněn. 
Se spoluvězni se loučí slovy: „Svou práci jsem dokončil. Bojoval jsem dobrý boj,“ a po-
vzbuzením: „Zachovejte si víru!“
DVD je možno využít v hodinách náboženství nebo při farní katechezi dětí mladšího 
školního věku. Film je možné prezentovat jako celek, protože je tematicky jednotný 
a má jen 28 minut. Kompletní aktuální seznam všech DVD (animovaných biblických 
příběhů Starého a Nového zákona), které si můžete zapůjčit na našem katechetickém 
centru, najdete na našich webových stránkách: www.ado.cz/kaechete 
DVD je také možné zakoupit přes internetový portál: www.gimel.cz (cena je 225 Kč  
+ poštovné).  Hana Poislová
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ceNtRum PRo RodiNNý ŽiVot
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 seniory v dolomitech
Ve dnech 12. až 19. června se uskuteční týdenní duchovně rekreační 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 po-
bytům a vedle rekreace 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

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 je 1. června od 15.30 hod. se závěreč-
ným táborákem na zahradě u bratří kapucínů.
Více informací: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickm@arcibol.cz

Víkend pro mladá manželství v Rajnochovicích
Víkend od 4. do 6. června je zaměřený na prohloubení vztahu mezi partnery. Můžete 
s sebou vzít i svá robátka, v době programu pro vás si budou vaše děti hrát (spinkat) pod 
dohledem zkušených pečovatelů.
Informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz

Pouť tatínků s dětmi z Velehradu na Svatý hostýn
Ve dnech 25. až 27. června uskutečníme třídenní pouť tatínků s dětmi z Velehradu na 
Svatý Hostýn. Ubytování zajištěno v Napajedlech a ve Štípě, denně ujdeme asi 20 km. 
Pouť ukončíme mší svatou na Svatém Hostýně v 15 hod. Po celou pouť nás bude prová-
zet P. Jaroslav Němec, SDB.
Mapka cesty včetně podrobného popisku na našich internetových stránkách, informa-
ce: Ondřej Šnevajs, tel.: 587 405 251, e-mail: snevajs@arcibol.cz

Pobyt pro rodiny s dětmi s kurzem „manželských večerů“
Areál Sluňákova v Horce nad Moravou stojí na samém okraji chráněné krajinné oblasti 
– Litovelské Pomoraví, které je domovem mnoha chráněných druhů fauny i flóry. Pobyt 
se uskuteční od 4. do 11. července. Pro děti bude zajištěn program - hry, poznávací sou-
těže, výtvarné činnosti apod. Pro rodiče kurz „Manželských večerů“. Na celém pobytu 
bude přítomen kněz.
Informace a přihlášky: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Pobyt pro rodiče / prarodiče s vnoučaty
31. 7. až 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

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

Svatý Václav – nová brožurka z edice Poznáváme naše světce
K letošnímu svátku sv. Václava připravujeme vydání dalšího dílu ilustrované brožurky pro děti (především prvního stupně na ZŠ), 
která je tématicky zaměřena právě k tomuto světci. Po brožurce Svatý Vojtěch, kterou jsme vydali letos v dubnu, je to již druhá knížeč-
ka, která vyjde v nové edici Poznáváme naše světce. V rámci této řady budeme dětem postupně nabízet další díly s povídáním o životě 
českých svatých. Brožurka Svatý Václav bude zpracována stejným stylem jako Svatý Vojtěch - barevné obrázky od ilustrátorky Aleny 
Urbánkové jsou doplněny povídáním o životě světce. Cílem těchto textů není jen dozvědět se něco nového o sv. Václavovi, ale také 
v něm získat příklad ve věrném následování našeho Pána. Knížečka vyjde koncem prázdnin a bude opět distribuována do jednotlivých 
farností naší arcidiecéze. Počet stránek i formát zůstane nezměněn – tady do 40 stran, B6. V případě zájmu budete také moci brožur-
ku zakoupit v našem centru, stejně jako předchozí díl o sv. Vojtěchovi, který je u nás také stále ještě k dostání za 15 Kč. Vít Němec 

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

časopis Rodinný život
Otcovství, a především význam a chápání 
otcovství v současnosti, je stěžejním té-
matem nového čísla. Tématem, které vy-
volává mnoho otázek – jaký má otec být, 
co ho činí skutečným otcem, jak podstat-
ná je duchovní rovina otcovství apod.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete 
objednat na adrese: Centrum pro ro-
dinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:  
rodina@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 termí-
nech získáte na tel. 587 405 250-3, e-mail: 
rodina@arcibol.cz
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Komunita blahoslavenství
„Společenství věřících mělo jedno srd-
ce…“ – Je církev mým domovem? – sobota 
5. června
Program: 14.30 chvály, 15.00 přednáš-
ka + svědectví, 16.30 občerstvení (každý 
je pozván přinést něco do společného 
občerstvení), 18.00 modlitební večer + 
společné agapé, 21.00 předpokládaný zá-
věr setkání (poslední autobus z Dolan do 
Olomouce: 21.11 hod.) – Program pro-
bíhá v Evangelizačním centru Komunity 
Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24 

Setkání u studny
V první půli tohoto kalendářního roku se 
uskutečnila zahajovací řada modliteb za 
umělecká povolání a jejich duchovní roz-
měr pod názvem Setkání u studny. Mod-
litby, které již probíhaly víc jak rok jako 
doplnění letních pěších poutí za umě-
lecká povolání a jejich duchovní rozměr, 
našly novou podobu, kterou je možno na-
bídnout široké veřejnosti: komorní kon-
cert duchovního slova a hudby, projekce 
krátkého filmu seznamující s různými 
oblastmi umění a setkání s významnými 
osobnostmi uměleckého světa. To vše 
ve společenství, které umožňuje sdílení 
prožitých uměleckých zážitků, ale záro-
veň poskytuje i nové poznatky a schop-
nost rozpoznávat kvalitu předkládaného  
umění.
Na tomto projektu se podílelo Arcibis-
kupství olomoucké, Rapsodické divadlo 
a Konzervatoř Evangelické Akademie 
Olomouc. Setkání u studny se odehrává 
na místě, na kterém se skutečně nachází 
studna (rajská zahrada Přemyslovské-
ho paláce), a to na Václavském náměstí 
v Olomouci. 
V dubnu a v květnu se původní program 
o dvou částech rozšířil na tři části. Prv-
ní části začínající už v 16 hod. v kavárně 
Amadeus se mohli účastnit i handicapo-
vaní spoluobčané na vozíčku, ale také ma-
minky s dětmi v kočárku. Tato část nazva-
ná Život s uměním byla věnována hostu 
Setkání u studny, který dal nahlédnout do 
svého života s uměním. Druhá část patři-
la komornímu koncertu v kapli sv. Anny, 
kde od 18 hodin zaznělo duchovní slovo 
a hudba. V 19 hod. opět v kavárně Ama-
deus proběhla projekce filmu a následo-
valo povídání na téma Umění. Vzácnými 
hosty zahajovací řady Setkání u studny 
byl akademický výtvarník Jan Jemelka 
a kameramanka Veronika Müllerová, di-
rigent a hudební skladatel Jaroslav Krček 
a akademičtí výtvarníci manželé Mirka 
a Marek Trizuljakovi. Všechna čtyři setká-
ní měla svoji neopakovatelnou atmosféru 
a každý, kdo přišel „ke studni“, odešel 

Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
2. června, 17 hod., farní kostel – přednáška s besedou Mons. Josefa Zouhara na téma 

Moje cesta ke kněžství
12. června, 13 hod., Dům kultury – seminář Skeptikon 2010 – přednášky pro veřejnost 

s diskuzí – Nádorová onemocnění, jejich léčení a zneužívání léčiteli (prof. MUDr. Oskar 
Andrýsek), Strašické záhady stále nevysvětlené (doc. RNDr. Luděk Pekárek), Proč 
astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano (RNDr. Jiří Grygar) 

13. června, 18.30 hod., Gymnazijní kaple – P. Mgr. Miroslav Suchomel, František Ingr: 
Budování nového kostele pohledem faráře a laika

Region Šumperk
15. června, 13 – 17.30 hod., Kladská 2 – Odborná konference pro zdravotnické pra-

covníky nelékařských profesí na téma Zdravotnická etika a etika v ošetřovatelství, 
pořádá Střední zdravotnická škola Šumperk ve spolupráci s MSKA 

 Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. – LF MU Brno – Důstojnnost člověka a zdra-
votnická etika

 Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. – FZV UP Olomouc – Důstojné umírání
 Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. – LF UP Olomouc – Etika ve světle znaleckých po-

sudků oboru zdravocnictví
 Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc. – LF UP Olomouc emerit. – Eutanásie včera 

a dnes
 Mgr. Zdislava Vyvozilová – Centrum pro školy při Arcibiskupství olomouckém  

– Etický profil pracovníka ve zdravotnictví
Region Zlín
6. června, 16 hod., SKM Jižní Svahy, 16.00 hod – Druhý bioetický seminář – Dětská 

psychiatrie známá i neznámá

občerstven na těle i na duchu. Zvláště pak 
při květnovém setkání, kdy projekci vý-
tvarných děl manželů Trizuljakových do-
provázel svou improvizací na violoncello 
člen MFO Marián Pavlík. Velké díky patří 
také panu řediteli olomoucké konzervato-
ře Františku Fialovi, který zajišťoval hu-
dební část komorního koncertu, na které 
se podíleli i studenti konzervatoře.
Modlitby za umělecká povolání a jejich du-
chovní rozměr v podobě Setkání u studny 
se jeví jako žádané a životaschopné. Proto 
budou probíhat i nadále, opět během akade-
mického roku jako doplněk letní pěší poutě. 
Další řada Setkání u studny začne v říjnu 
tohoto roku a setkání se budou konat vždy 
v první pondělky v měsíci. Více informací 
na www.rapsodickedivadlo.cz

Martina Pavlíková

Dále proti socializaci venkova a uskuteč-
ňoval rozvratnický program zpátečnické 
římskokatolické hierarchie a působil ta-
kovým způsobem na další římskokato-
lické kněze. František Šoupal jako tajný 
víceděkan a později děkan, jmenovaný 
s opomenutím státních orgánů, vykoná-
val biskupské a arcibiskupské pravomoci. 
Vykonával tedy duchovenskou činnost 
v církvi bez státního souhlasu. 
Osobní majetek zajištěný na faře byl roz-
prodán v dražbě. Mnozí lidé ho koupili, 
aby mu ho mohli po jeho návratu z věze-
ní vrátit. To před lidmi také prohlašoval, 

ale neučinil Albín Ch., který si koupil jeho 
osobní auto. Byl to jeho jidášský groš.
P. František byl uvězněn ve Rtyni v Podkr-
konoší, kde dobýval v hlubinném dole čer-
né uhlí. Po závalu a těžkém zranění, kdy 
jen zázrakem unikl smrti, byl přemístěn 
do nejtěžšího komunistického koncent-
ráku - slovenského Leopoldova. Tam se 
seznámil a spřátelil s mnohými význam-
nými kněžskými osobnosti, mimo jiné 
s biskupem Josefem Hlouchem. 
Byl propuštěn v roce 1960 na amnestii 
udělenou prezidentem Antonínem No-
votným k 15. výročí konce druhé světové 
války a vyhlášení Československé socia-
listické republiky. I jako amnestovaný se 

musel vyrovnat s řadou problémů. I když 
vysokoškolák, neměl státní souhlas a tak 
až do roku 1966 pracoval jako dělník 
v Železárnách v Prostějově. Bydlel u své 
sestry v Čehovicích u Prostějova. Blížil se 
rok 1968 a tlak státu na církev se mírnil. 
Po smrti P. Františka Strejčka, faráře v Pi-
víně, byl ustanoven na jeho místo. V roce 
1968 zorganizoval v Pivíně pontifikální 
bohoslužbu spojenou s udělením svátosti 
biřmování pro stovky lidí z celého okolí. 
Svátost uděloval jeho spoluvězeň z Leo-
poldova ThDr. Josef Hlouch, biskup čes-
kobudějovický. 
P. František Šoupal zemřel 25. srpna 1973 
ve věku 63 let.  Karel Kavička

Dokončení ze strany 2 – ZA VěRNOST 
BOHU KRIMINáL
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ceNtRum PRo ŠKoly
Naučte se s námi pomáhat!

CARITAS – VOŠs Olomouc zve zájemce o studium sociální práce
I v letošním roce se ke studiu na CARITAS-Vyšší odborné škole sociální Olomouc při-
hlásil velký počet uchazečů o studium. Ve škole se dají studovat dva obory: Charitativní 
a sociální práce a Sociální a humanitární práce. Oba nabízené obory jsou ve spolupráci s 
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci akreditová-
ny jako bakalářské. To otvírá úspěšným absolventům možnost studovat v navazujících 
magisterských programech.
„Těší mě stálý zájem ze strany mladých lidí, ale také těch, kteří v oblasti sociální práce 
již působí. Svědčí snad o kvalitě školy, kterou nejlépe prověřují naši absolventi. Pod-
le výsledků posledního průzkumu to vypadá, že se v praxi či v dalším studiu uplatňují 
opravdu dobře,“ uvedl Martin Bednář, ředitel školy.
Škola je známá mimo jiné svým propracovaným systémem odborné praxe, která probí-
há jak v tuzemsku, tak v zahraničí. „Na tomto poli spolupracujeme s řadou pracovišť, 
ve kterých studenti praktikují. Společně se vzděláváme a hledáme další možnosti, jak 
praxe pro studenty neustále zkvalitňovat,“ doplnila Dita Palaščáková, vedoucí Středis-
ka praktického vzdělávání.
Ke studiu je možné přihlásit se ještě do 30. července. Druhé kolo přijímacích zkoušek 
proběhne 27. srpna v prostorách školy. 
Podrobné pokyny k průběhů přijímacího 
řízení včetně ukázek testů z minulých let, 
ale také aktuální informace o nabízených 
oborech najdou všichni zájemci na webo-
vých stránkách školy – www.caritas-vos.cz

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

Varhanní koncert
V poutním kostele Panny Marie Sněž-
né v Provodově u Zlína se koná v neděli  
13. června v 15.30 hod. varhanní koncert 
Ludvíka Šuranského ze Zlína. Na pro-
gramu jsou skladby J. S. Bacha, Ch. M. 
Stanleyeho, G. Tritanta a další. Dobro-
volné vstupné bude věnováno na opravu 
kostela. 

akademické týdny
Občanské sdružení Akademické týdny vás 
zve na jubilejní 20. ročník Akademických 
týdnů, které se konají od 30. července do 
6. srpna na Pavlátově louce v Novém Měs-
tě nad Metují. Pořadatelé pro vás připra-
vili pestrý program přednášek, koncertů 
a filmových projekcí. Součástí programu 
je také příměstský tábor pro děti se zají-
mavou náplní. Mezi přednášejícími bu-
dou Jan Sokol, Jiří Grygar, Dana Němco-
vá, Petruška Šustrová, Roman Joch, Aleš 
Palán, Jaroslav Med, Jiřina Prekopová, 
František Lízna, Jeroným Klimeš, Ma-
rek Orko Vácha a mnozí další. Těšíme se 
na vaši účast. Více informací najdete na 
www.akademicketydny.info

duchovní cvičení na Svatém 
hostýně v roce 2010

9. – 13. listopadu – Ignaciánské exercicie 
P. Františka Lízny, SJ 
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem 
zraňovaným 
16. – 20. listopadu – Příprava na advent, 
vede P. Jan Chromeček, SJ
26. – 28. listopadu
Duchovní obnova pro členy Matice sva-
tohostýnské (první skupina), vede olo-
moucký arcibiskup Jan Graubner
3. – 5. prosince – Duchovní obnova pro 
členy Matice svatohostýnské (druhá sku-
pina), vede olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner
7. –  11. prosince – Ignaciánské exercicie 
P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem 
vzkříšeným

Organizační informace
Začátek je většinou první den v 18 hod. 
večeří a končí se poslední den v 8 hod. 
snídaní.
Přihlášky a bližší informace je možno 
získat na adrese Matice svatohostýnské. 
V době vrcholné poutní sezony nevypisu-
jeme termíny exercicií s ohledem na vel-
ký počet poutí a poutníků navštěvujících 
naše poutní místo. Není možno zajistit 
klidné prostředí nutné pro průběh du-
chovních cvičení.

biskupství královéhradecké  
– diecézní centrum pro seniory 
nabízí

7. – 14. srpna – pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty a třígenerační pobyt – III. tur-
nus (pro prarodiče, rodiče a děti) – Mari-
anum, Janské Lázně
14. – 21. srpna – pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty – IV. turnus, Janské Lázně
7. – 10. září – duchovní obnova nejen 
pro seniory s P. Ing. Miloslavem Fialou, 
OPraem. – Marianum, Janské Lázně
4. – 7. října – duchovní obnova pro seni-
ory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem, 
Marianum, Janské Lázně

Informace a přihlášky: Biskupství krá-
lovéhradecké - Diecézní centrum pro se-
niory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Krá-
lové, tel. 495 063 661 nebo 737 215 328, 
e-mail: dcs@diecezehk.cz, www.dcshk.cz 
nebo www.animatori.cz

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

matice svatohostýnská 
informuje

Výbor Matice svatohostýnské rozhodl 
v případě úspěšného získání evropské do-
tace o rekonstrukci budovy bývalé kotelny 
a o její adaptaci na školící středisko. 
Současně žádá potenciální partnery o na-
vázání spolupráce. Máme zájem o školící 
agentury a také o výrobní firmy, které by 
měly zájem provádět na Svatém Hostý-
ně školení svých zaměstnanců. Nabídky 
směřujte na tel. 731 402 122 nebo e-mail: 
doming@volny.cz

V letním období jsou slouženy mše sva-
té na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
V sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátost-
né požehnání.
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Uzavřeno k 24. 5. 2010
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiSKuPStVí

3. 6. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – Slavnost Těla 

a Krve Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef

4. 6. pátek
 13.30 hod. • Velehrad – předávání maturitních 

vysvědčení ve Stojanově gymnáziu • biskup Josef
 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání 

maturitních vysvědčení v Cyrilometodějském gymnáziu 
• biskup Josef

5. 6. sobota
 10.00 hod. • Jeseník – žehnání pramene a nového 

pavilónu Priesnitzových lázní • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – biřmování • biskup 

Josef
 10.30 hod. • Martin (Slovensko) – setkání členů Rodiny 

Neposkvrněné • generální vikář Mons. Josef Nuzík

6. 6. neděle
 7.30 hod. • Kroměříž – 400. výročí řádu Navštívení 

Panny Marie • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Kyjov – Bukovany – žehnání křížové cesty  

• biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní 

nešpory • arcibiskup Jan

8. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení 

• arcibiskup Jan a biskup Josef

10. 6. čtvrtek
 8.30 hod. • Libavá – Stará Voda –mše svatá pro  

XV. setkání PTP a AČR • arcibiskup Jan

11. 6. pátek
 10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

• Te Deum –  Teologický konvikt • arcibiskup Jan

12. 6. sobota
 10.00 hod. • Němčice na Hané – biřmování • arcibiskup 

Jan
 10.30 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • biskup 

Josef
 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Kyjov a Vizovice) • arcibiskup Jan

13. 6. neděle
 10.00 hod. • Pavlovice u Přerova – posvěcení nové kaple 

v Hradčanech • biskup Josef
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá a žehnání Poutní cesty 

růžence • arcibiskup Jan

15. 6. úterý
 9.00 hod. • Praha–Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan

19. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup 

Josef
 10.30 hod. • Bánov – biřmování • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin 

a kněžská povolání (Konice a Svitavy) • biskup Josef

20. 6. neděle
 9.30 hod. • Hlubočky – 100 let od posvěcení kostela  

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

nešpory (sestry) • biskup Josef

23. 6. středa
 16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá  

a Te Deum pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu 
Univerzity Palackého • arcibiskup Jan

26. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení  

• arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Bystřice pod Hostýnem – biřmování  

• biskup Josef
 17.00 hod. • Uničov – žehnání Muzea baroka • biskup 

Josef

27. 6. neděle
 9.00 hod. • Troubky – biřmování • arcibiskup Jan
 9.30 hod. • Vřesovice – patrocinium kostela a mše svatá 

na poděkování za opravy • biskup Josef
 15.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá na závěr pěší 

pouti Matice svatokopecké • arcibiskup Jan

29. 6. úterý
 9.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá k zakončení 

školního roku v Církevní základní škole • biskup Josef

30. 6. středa
 9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá 

pro absolventy VOŠs Caritas • arcibiskup Jan
 9.30 hod. • Velehrad – mše svatá k ukončení školního 

roku • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – výročí posvěcení katedrály 

sv. Václava • biskup Josef


