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Novou Cestu světla na Svatém Hostýně požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner
Cesta světla
Při pouti Matice svatohostýnské na Svatém
Hostýně v neděli 12. září
požehnal olomoucký
arcibiskup a protektor
Matice svatohostýnské
Mons. Jan Graubner
nově vybudovanou Cestu světla.

Národní pouť do
Říma 2010
Koncem září uplyne rok
od historicky významné události pro Českou
republiku, kdy ji ve
dnech 26. až 28. září
2009 poprvé navštívil
papež Benedikt XVI.
Jak je v církvi tradicí,
jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové
Čech, Moravy a Slezska
Národní pouť do Říma
ve dnech 9. až 11. listopadu 2010.

U Návojné byl
posvěcen kříž
na památku
statečných lidí
z doby totality
Pomníkem statečným
farníkům z Nedašova
a všem, kteří na Valašsku zůstali i za totalitního režimu věrni svému svědomí a Bohu, se
stal třímetrový dřevěný
kříž s vězeňskou mříží
a puklým kamenným
srdcem.

Snímek Ivo Buráň

Arcibiskupství
olomoucké
otevřelo tři nové
mateřské školy
„Abychom v budoucnu
neřešili jen negativní
dopady, chceme se podílet na budování toho
nejlepšího a nabídnout
dětem to, co budou jednou potřebovat jako lidé
i jako křesťané – zakoušet lásku, objevovat řád,
zodpovědnost i ochotu ke
službě,“ řekl olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
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Dopis k misijní neděli

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 24. října 2010
Drazí přátelé misií,
nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co
zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu,
která žila v těžko dostupném terénu asi
tři hodiny cesty vysoko v horách. Jejich
obydlí bylo velmi prosté. Překvapilo mě,
když mi k obědu připravili pečené kuře.
Protože jsem žádná zvířata v okolí domku
běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě
nějaká kuřata mají. Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět radost, že pro
mě měli z čeho připravit hostinu.“
Tento příběh potvrzuje to, co nám k letošní Misijní neděli říká Svatý otec Benedikt XVI., že klíčem k misiím je vytváření
nebeského společenství. Právě Ježíš nás
totiž učí nebeským zásadám lásky. Papež
nám připomíná, že svět potřebuje Boží
lásku, setkat se s Kristem a uvěřit v něho.
Svatý otec nás vyzývá, abychom Ježíše
učinili viditelným, aby Vykupitelova tvář
zářila v každém koutu země.
Chci využít této příležitosti a jménem

Svatého otce i všech lidí z misií, se kterými
jsme spojeni, Vám chci vyjádřit upřímnou
vděčnost a ocenit Vaše nasazení pro misie. I přes nelehkou ekonomickou situaci
dokazujete, že Vám jsou papežské misie
blízké. Každá Vaše modlitba, obětované
utrpení, finanční dar či jinak prokázaná
láska misiím skutečně přispívá k setkání
s živým Kristem a přináší tolik potřebné
nebeské hodnoty. V loňském roce jsme
z Česka v rámci 102 projektů podpořili 33
misijních diecézí v devíti zemích. Kromě
formačních a vzdělávacích programů,
staveb a oprav kostelů, kaplí, far, klášterů, center a domovů, dostalo pomoc 843
bohoslovců ve 14 seminářích a téměř 133
tisíc chudých dětí. Celkem jste na misie
věnovali téměř 30 milionů Kč. Tato pomoc přichází vždy k těm nejpotřebnějším,
je dobře koordinovaná a využívaná. Lidé
z misií nás též ujišťují o svých modlitbách
a sami se podílí svou spoluúčastí.
Přijměme pozvání Svatého otce k modlitbě, k bratrské a konkrétní pomoci tolika

Snímek Josef Pala

trpícím a strádajícím. Vždyť podle statistik umírá denně kvůli nedostatku jídla
a pitné vody asi 15 000 dětí. Vzpomeňme
na misionáře, kteří často za cenu svého
života svědčí o Božím království v těch
nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Při pohledu na nesmírnou
velikost misií se aktivně zapojme do šíření evangelia. Svěřme naše snažení Marii,
Matce Misionáře světa, která nám jistě
ráda prozradí, jak co nejlépe během Misijní neděle zažít nebeské společenství
a připravit letošní misijní hostinu.
P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – AKTUÁLNÍ NABÍDKA
4. celostátní misijní kongres dětí
Plzeň, sobota 2. 10. 2010
Misijní kongresy dětí se pořádají každé 3 roky. Může se jich účastnit každý, tedy i ten, kdo se do přípravy na kongres a do misijní činnosti dosud
nezapojoval. Zveme kněze, katechety, rodiče a další dospělé, aby přijeli
jako doprovod s dětmi do Plzně, kde je (od 9.00 do 17.00) připraven bohatý program modliteb, her, soutěží, písní a dalších překvapení nejen pro
děti. Vystoupí i hudební skupina z Estonska. Vezměte s sebou tolik dětí,
kolik uvezete! Možná se Plzeň bude někomu zdát hodně daleko, ale právě
„daleké“ misijní cestování může poutníky velmi úzce spojit. Účast (kromě jiných) přislíbil otec biskup František Radkovský a apoštolský nuncius
Diego Causero. Věříme, že tato akce přinese požehnání a radost.
Nové multimediální DVD – Misijní neděle 2010
Letos poprvé jsme pro Vás připravili multimediální DVD, které obsahuje:
7x VIDEO, 6x AUDIO, 210x FOTO a 17x INFO souborů. Naleznete zde
nový klip, řadu informací o Misijní neděli a náměty k jejímu slavení, poselství Svatého otce, homilie, plakát, hymnu PMDD, výstavy, fotogalerie,
přehled činnosti PMD, zajímavosti ze světa misií, misijní růženec světla,
vigilii a další. DVD má pomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní
neděle. DVD lze využít ve farnostech, školách, společenstvích i rodinách.
Samozřejmě, že je možné z mnohých příloh čerpat též během misijního
měsíce října a v průběhu roku. Z přiložené nabídky se můžete inspirovat
k osobní modlitbě, obohacení mše svaté, při setkávání ve společenství
a práci ve farnosti. DVD můžete šířit a volně kopírovat ve svém okolí.
Věříme, že přispěje k hlásání radosti evangelia a podpoří misijní nadšení. K oslavám Misijní neděle nás vybízí Svatý otec. Přejeme si, abychom
důstojným způsobem na jeho výzvu odpověděli, zapojili se v rámci PMD
do tolik potřebných modliteb a podpory konkrétních projektů pro chudé
a trpící. DVD lze objednat v národní kanceláři PMD.
Více informací: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel/fax: 499 433 058, 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700,
e-mail: info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz

List z kalendáře
říJEN 2010
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
1. 10. 1920 se narodil Zdeněk Rotrekl, český básník a esejista (90. narozeniny)
2. 10. 1921 se narodil ve Chvalčově P. Stanislav Vaněk, čestný kanovník Kolegiátní
kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící na odpočinku ve farnosti Šternberk
(89. narozeniny)
7. 10. 1960 zemřel Jan Zahradníček, český básník a vrcholný představitel české katolické poezie (50 let)
25. 10. 1935 se narodil Zdeněk Pololáník, český hudební skladatel (75. narozeniny)
24. říjen – Misijní neděle						
(jpa)
Národní pouť do Říma 2010
Koncem září uplyne rok od historicky významné události pro Českou republiku,
kdy ji ve dnech 26. – 28. 9. 2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi
tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní
pouť do Říma ve dnech 9. – 11. 11. 2010.
Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla široký
dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Dominik Duka, OP, během posledního plenárního zasedání
na začátku letošního července na Velehradě a shodují se na tom všichni biskupové českých a moravských diecézí.
„Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím, platí
to obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu působení svatých Cyrila a Metoděje
v 9. století získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu. České země byly historicky a územně – tím, že se nacházejí v srdci evropského kontinentu na křižovatce severu
a jihu, východu a západu – místem setkávání
různých národů, tradic
a kultur. Nelze popřít,
že to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako
plodné setkání. Odtud
pramení rozhodující
role českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských
dějinách Evropy: občas byly bitevním polem, častěji však mostem,“ uvedl Svatý otec
v prvním projevu na Ruzyňském letišti těsně po příletu 26. září 2009 a na témže místě se
loučil 28. září slovy: „Ve chvíli slavnostního rozloučení vám chci vyjádřit své poděkování za
štědrou pohostinnost, které se mi dostalo během krátkého pobytu v této nádherné zemi.“
Texty všech promluv a informace o průběhu návštěvy Benedikta XVI. jsou dostupné na
www.navstevapapeze.cz
Nyní budou mít možnost všichni, kteří chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho návštěvu,
vykonat děkovnou pouť do Říma, srdce katolické církve.
Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v 15 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.
Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10. listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná
v 10 hodin. Téhož dne odpoledne budou biskupové Čech, Moravy a Slezska společně
slavit mši svatou v 15 hodin v bazilice sv. Petra.
Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu při
společné mši svaté v 10.30 hodin a Národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice
kardinála Miloslava Vlka.
Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskupská konference P. Pavla Dokládala z královéhradecké diecéze.
Zájemci se mohou hlásit buď přímo ve farnostech nebo u cestovní kanceláře
MiklasTour.		
P. Mgr. František Hanáček
poutní referent
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Veni Sancte v Teologickém
konviktu v Olomouci
„Přijď, Duchu Svatý“ – těmito slovy
v pátek 10. září prosili o dary Ducha
Svatého 21 mužů především z Čech
a Moravy, kteří na Pánovo volání ke
kněžství odpověděli kladně a v pondělí
6. září nastoupili do Teologického konviktu v Olomouci. Při slavnostní mši
svaté v kapli sv. Jana Sarkandra přímo
v konviktu je podpořili i svou modlitbou,
účastí a svými slovy i jejich biskupové.
Při slavnostní mši svaté hlavní celebrant
a kazatel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, v homilii mimo jiné řekl:
„To, že jste tady, není náhoda! Už jste odpověděli na Pánovo volání a právě to, že
jste tady, znamená, že máte povolání ke
kněžství! Teď už záleží jenom na vás, jestli
vydržíte. Mnohdy to bude těžké, budete se muset mnohých věcí vzdát, ale o to
víc budete jeho! Buďte nohama na zemi,
ale hlavu mějte upřenou k němu.“ Po mši
svaté následoval slavnostní oběd a setkání biskupů se svými svěřenci.
Poprvé v historii Teologického konviktu od roku 1990 je evidováno více mužů
z Čech než z Moravy. Z Čech je jich deset,
sedm patří do královéhradecké diecéze;
po jednom jde o kandidáty z litoměřické, plzeňské a českobudějovické diecéze.
Z Prahy, stejně jako minulý rok, není evidován žádný kandidát. Z Moravy reprezentují ostravsko-opavskou diecézi tři
adepti; jeden z nich je z Polska, a tak se
zde zároveň učí česky. Pouze po dvou mají
zástupce olomoucké arcidiecéze a brněnské diecéze.
V konviktu budou absolvovat formaci
i čtyři řeckokatolíci z Ukrajiny, kteří studují za svoji diecézi Lvov a chtějí zde pokračovat i dalších pět let. Také se učí česky
a nejmladšímu z nich ještě není 18 let.
Jan Lukeš
Nové vedení
CMTF UP v Olomouci
Nové vedení Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF
UP) v Olomouci zahájilo své funkční
období v úterý 14. září 2010.
Akademický senát CMTF UP na svém zasedání 28. dubna 2010 zvolil jako kandidátku na děkanku RNDr. Gabrielu Ivanu
Vlkovou, Th.D. Po obdržení nihil obstat
od vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu jmenoval rektor Univerzity
Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., dosavadní děkanku
fakulty na druhé funkční období do roku
2014.
Za své nejbližší spolupracovníky si děkanka Vlková zvolila jako proděkany: doc. Damiána Němce, doc. Petra Chalupu, Th.D,
Mgr. Víta Huška, Th.D, a Mgr. Pavla Černušku, Ph.D.
(čbk)

aktuality
Zahájení školního roku na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Nový školní rok 2010/2011 zahájily obě církevní školy v Kroměříži – Církevní základní škola a Arcibiskupské gymnázium – společnou mší svatou v kostele svatého
Mořice, kterou celebroval světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Účastnila se jí také řada kněží, z nichž byli zvláště představeni a uvítáni ti, kteří budou
nově působit v obou kroměřížských farnostech. Také byl představen nový jáhen
Lukáš Jambor, který bude v tomto školním roce působit na gymnáziu.
Se zahájením školního roku na Arcibiskupském gymnáziu bylo spojeno žehnání nově
rekonstruované kaple sv. Stanislava Kostky, jehož součástí byla také krátká promluva
školního kaplana P. Pavla
Stušky, který zdůraznil, že
oprava kaple by nebyla možná bez několika sponzorů, jež
přispěli finančně nebo svou
prací bez nároku na odměnu.
Do rekonstrukce se zapojil také velký počet studentů, kterým otec Pavel velmi
srdečně poděkoval. Pro
všechny přítomné bylo připraveno u východu z kaple
malé pohoštění v podobě
Rekonstruovaná kaple sv. Stanislava Kostky
zmrzlinového poháru a pro
všechny, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na rekonstrukci kaple, bylo poděkováním od otce Pavla pozvání na společný oběd s otcem biskupem Josefem Hrdličkou.
V nově rekonstruované kapli byla slavena 7. září první mše svatá v tomto školním
roce bývalým jáhnem na AG a v současné době již knězem P. Janem Polákem a tímto
byla opět uvedena do užívání pro studenty i zaměstnance Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži.		
Marie Kvapilíková
Cesta světla
Při pouti Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně v neděli 12. září požehnal olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner nově
vybudovanou Cestu světla.
Cesta světla je nová pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Má
také 14 zastavení, při kterých se
rozjímá o slavných velikonočních
událostech, o setkávání Krista
zmrtvýchvstalého s jeho učedníky, o jeho nanebevstoupení
a o seslání Ducha Svatého.
Nová meditační stezka je vybudována podél starobylého valu hostýnské pevnosti, v níž se díky přímluvě Panny Marie, jak ukazuje
hostýnský poutní obraz, uchránili místní křesťané před Tatary.
Cesta je vybudovaná podle návrhu Ing. Josefa Indry z Prostějova.
Snímek Ivo Buráň Obrazy namaloval Zdirad Čech
z Kladna. Jednotlivá zastavení tvoří kamenný blok a dřevěná konstrukce se stříškou,
která chrání obraz. Každý kámen je darován z jiného lomu. Celé dílo je zbudováno jen
z darů a práce dobrovolníků. Je krásným svědectvím dobrých srdcí i mimořádného vztahu lidí k našemu nejnavštěvovanějšímu poutnímu místu.
(ps)
Svatý Hostýn – místo modlitby
Výbor Matice svatohostýnské projednal záměr na oživení Svatého Hostýna jako místa
modlitby. Připravujeme občasná modlitební setkání spojená s adorací Nejsvětější svátostí a s možností předložit u Panny Marie Svatohostýnské přímluvné modlitby za těžkosti,
kterými v životě procházíme, a také za samotné poutní místo Svatý Hostýn. Vyzýváme
modlitební společenství či jiné církevní skupiny, aby se přihlásily převzít patronát za jedno
takové modlitební setkání v průběhu roku. Bližší informace na tel. 731 402 122, e-mail:
doming@volny.cz		
Zbyněk Domanský

aktuality
Vyšlo nové číslo časopisu Dialog Evropa XXI
Dvojčíslem 1–2/2010 vstupuje časopis Moravskoslezské křesťanské akademie
(MSKA) Dialog Evropa XXI do svého jubilejního 20. ročníku. Tato revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu přináší již 20 let aktuální informace, studie a překladové materiály týkající se života křesťanů v naší zemi i ve světě.
Aktuální dvojčíslo je ve znamení dvou hlavních témat. Prvním je soubor příspěvků
z desáté bioetické konferenci v Olomouci, která se konala na téma Těžce nemocné a postižené dítě. Publikované jsou články prof. Dagmar Hauftové, prof. Vladimíra Mihála,
Jany Nepustilové, Zdeňky Pospíšilové, doc. Jana Michalíka
a P. Jindřicha Kotvrdy.
Druhé velké téma je soubor přednášek z jarního ekumenického cyklu Poznáním ke sblížení, který uspořádala MSKA
ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně. V tomto čísle jsou publikovány následující přednášky: doc. Vojtěcha Cekoty Toleranční patent a Valašsko, doc. Vladimíra
Suchánka Duchovní horizonty tvorby Andreje Tarkovského
a Ing. Pavla Jajtnera Význam návštěvy Benedikta XVI. v ČR
(nejen) pro ekumenismus.
Rubrika Studie přináší materiály na téma Role médií v životě církve, jak zazněly na letošní valné hromadě MSKA v Ostravě. Příspěvky přednesli Ing. Petr Raus, ThLic. Marcel
Puvák a Ing. Pavel Jajtner.
Profilový rozhovor je možná poněkud překvapivou reflexí sochaře Otmara Olivy o stále problematickém uchopení genia loci Velehradu. „Mám obavu, že Velehrad dosud
sám sebe nepřijal,“ říká světově uznávaný umělec v rozhovoru nazvaném Problémem
Velehradu je bezradnost. V rozhovoru vzpomíná také na své přátelství s letos zemřelým
kardinálem Tomášem Špidlíkem.
Následují zprávy a komentáře, které přinášejí medailon další významné zemřelé osobnosti Mons. Josefa Veselého a vzpomínku doc. Vojtěcha Cekoty, který patřil k přátelům
otce Veselého od poloviny 50. let, kdy oba pracovali ve zlínské galerii a muzeu.
Oddíl recenze se věnuje mimo jiné knize Henriho de Lubaca Meditace o církvi, knize
Vzájemná korespondence Vladimíra Pešky a Jana Čepa a knize Mons. Jana Graubnera
Kněžské osobnosti.
Rubrika MSKA se krátce ohlíží za velkou konferencí středoevropských křesťanských
akademií letos v květnu ve Vranově u Brna a tomuto tématu bude věnováno i následující
číslo Dialogu Evropa XXI, který lze objednat na adrese mska@volny.cz, případně poštou (Divišova 19, 602 00 Brno) nebo přes internetové stránky (www.mska.biz).
Petr Cekota
Probouzení daru umění ve službě lektora
Opět je před námi říjen a s ním i další setkání lektorů v Olomouci, které je určeno všem
těm, kteří mají zájem svoji lektorskou službu neustále prohlubovat, obohacovat a zkvalitňovat. Liturgii jako komplex mnoha uměleckých směrů představí host 8. setkání
lektorů Mons.
Josef Hrdlička. Své myšlenky doplní
hudbou z CD
„Dialog hudby a víry.“ Čas
po poledni
bude věnován
rozhovorům
a praktickým
otázkám lektorské služby. Setkání
v Olomouci
Snímek Martina Pavlíková
jako vždy
bude zakončeno mší svatou v kapli sv. Anny na Václavském náměstí ve 14 hod.
Osmé setkání lektorů v Olomouci se koná v sobotu 23. října od 10 hod. ve velkém sále
kurie na Biskupském nám. 2.
Bližší informace: e-mail: pavlikova@arcibol.cz, tel.: 603 977 711 Martina Pavlíková

OLDIN
10 / 2010

5

Pamětní deska
Mons. Josefa Olejníka
V neděli 5. září požehnal pamětní desku
Mons. Josefa Olejníka olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Pamětní desku
na kostele v Andělské Hoře zbudovali
vděční farníci při příležitostí 60. výročí
příchodu P. Olejníka do farnosti, kde
stále žije v paměti lidí, jak o tom svědčí i výstavka na faře uspořádaná především z fotografií, které se nacházejí
v rodinách. P. Olejník proslavil město
Andělská Hora jako nikdo jiný, když
své hudební dílo, které zpívají věřící téměř ve všech kostelech České republiky,
nazval Mše z Andělské Hory.
Na P. Josefa Olejníka (1914 – 2009) vzpomíná arcibiskup Jan Graubner ve své knize Kněžské osobnosti, kde o něm mj. píše:
Otec Olejník, jak jsme mu říkali všichni,
kdo jsme věděli, že neměl rád užívání titulů, se nikdy nebránil oslovení „otče“.
Duchovní otcovství totiž není věcí kariéry
a nezískává se studiem či udělením titulu.
To ti lidé, kteří v duchovním otci vidí kvalitu, duchovní bohatství a zkušenost, moudrost a vnitřní krásu i jeho blízkost Bohu,
cítí k němu důvěru a hledají u něj duchovní
radu, se sami stavějí do role duchovních
synů a dcer a přicházejí s prosbou: „Otče,
pomodlete se za mne.“ On je zahrnuje do
svých modliteb a oni jsou přesvědčeni, že
na jejich duchovním pokroku má svůj podíl
i jejich duchovní otec, a to jak svou modlitbou či radou, příkladem, ale především
tím, co sám je, co žije. Pater Olejník byl vyhledávaný duchovní vůdce, řadu lidí k víře
přivedl a pak věrně doprovázel. Naučil je,
že cesta za Kristem není věcí citu a chuti
k následování, ale věcí věrnosti.
Poznal jsem ho jako seminarista. Byl pro
nás nejen učitelem zpěvu, ale především
Božím člověkem, Božím přítelem, který měl
své kouzlo a vnitřní autoritu. Už tehdy mě
u něj zaujala zvláštní harmonie duchovního života a práce, modlitby a umělecké
tvorby. Harmonie, která obsahovala i napětí ideálu a reality, božského i lidského,
svobody i zakořenění, harmonie plná skutečného života a proto tak blízká a přitažlivá. Vždy propojil nácvik zpěvu s katechezí, kterou uváděl do vnitřního pochopení
duchovních zpěvů i jejich kompozice, tak
dokázal, že zpěv s ním se pro nás stával
modlitbou i prožíváním nadpřirozené skutečnosti.
(aco)
Olomoucké arcibiskupství
bez tiskové mluvčí
K 31. 8. 2010 ukončila pracovní poměr
na Arcibiskupství olomouckém po dvouletém působení tisková mluvčí CSILic.
Monika Vývodová, která zastupovala
Arcibiskupství olomoucké při jednání se
zástupci sdělovacích prostředků a zpravodajských agentur.
(ps)
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Nová verze webu signaly.cz
spuštěna
Křesťanský komunitní web mládeže
signaly.cz má novou verzi. Kromě výrazných designových změn se mohou uživatelé těšit také na novinky v obsahu.
Při přípravě nové verze křesťanského komunitního webu mládeže signaly.cz brali
programátoři ohled především na přání
a podněty samotných uživatelů, kterých
se za tři roky provozu minulé verze nastřádaly spousty. Přibyla například možnost vše komentovat, a také se zlepšilo
nastavení soukromí. Každý si bude moci
vybrat, zda jeho osobní údaje mohou vidět všichni nebo jen jeho přátelé.
Nejvýraznější změnou je propojení menu
pro nepřihlášené a přihlášené uživatele.
Nepřihlášení sice na stejné stránce vidí téměř všechno co přihlášení, nemohou ale
sledovat aktivitu svých přátel a aktivně se
zapojovat – přidávat obsah, komentovat.
Větší prostor na hlavní stránce pro přihlášené tedy dostala sekce „Co se děje“,
ve které se objevují aktuálně přidaná fotoalba, videa nebo odkazy přátel. Uživatelé
tak rychle zjistí, jestli se od jejich poslední
návštěvy něco událo nebo ne.
Nejvýznamnější novinkou v obsahu je
nový s.magazín, ve kterém budou vycházet pravidelné rubriky. „Patří mezi ně například zpravodajský Týden o aktuálním
dění, rubrika E-neděle sloužící především
k zamyšlení nebo Události, které informují o významných výročích nebo osobnostech spjatých s konkrétním datem.
(čbk)
Velká pouť s velkým lešením
Již od nepaměti se slaví ve farnosti Narození Panny Marie ve Štípě u Zlína hlavní
pouť na začátku září. Na tu letošní přišlo
okolo tisícovky poutníků z celého okolí. Byly pro ně slouženy čtyři mše svaté.
Raritou letošní pouti bylo lešení kolem celého kostela. Opravuje se elektroinstalaci,
statika, okna i fasáda.
(ps)

Snímek Josef Pala

U Návojné byl posvěcen kříž na památku statečných lidí
z doby totality
Pomníkem statečným farníkům z Nedašova a všem, kteří na Valašsku zůstali i za
totalitního režimu věrni svému svědomí a Bohu, se stal třímetrový dřevěný kříž
s vězeňskou mříží a puklým kamenným srdcem uprostřed od malíře a restaurátora
Petra Káni (1959) z Návojné. Kříž je umístěn v horách asi jeden kilometr severně
od Návojné na kopci, odkud je dobře vidět Nedašov i farní kostel. Ve středu 8. září
2010 požehnal nově usazený kříž při mši svaté za účasti místních farníků nedašovský administrátor P. Jerzy Cymanowski.
Myšlenka kříže jako památníku obětí totalitního režimu se zrodila už v roce 2005.
Petr Káňa začal tento kříž tesat při Valašském kumštování. Přivezl si tehdy na náměstí
ve Valašských Kloboukách tesařskou sekyru, kladivo, klíny a dláta a část dubového
kmene, který vyrostl v lesích Vlárského průsmyku. A začal tesat kříž,
který si den předtím doma naskicoval. Za tři dny měl hotovy všechny
dřevěné polotovary. Káňův syn Petr
mezitím vytesal z pískovce, pocházejícího ze starého oltáře kostela
v Nedašově, puklé kamenné srdce.
Další práce pokračovaly v Káňově
dílně v Návojné. Trvalo potom ještě několik let, než tato myšlenka
dozrála až do fáze usazení kříže
přímo v malebné krajině v blízkosti
Návojné.
Snímek Vojtěch Cekota
I když na kříži není žádný nápis,
Nedašovanům toto dílo připomíná především událost z počátku roku 1949, kdy estébáci
přijeli na faru vyšetřovat tehdejšího faráře Františka Půčka. Několik desítek farníků se
tehdy shromáždilo kolem fary, takže estébáci museli Nedašov rychle opustit. Ještě téhož
dne ve večerních hodinách se však sjely do obce jednotky StB a SNB z několika okresů
a ozbrojená moc si podrobila statečné Valachy krutým násilím. Mnoho mužů bylo při
nočním vyšetřování v místní škole surově zmláceno, mnozí byli následně vězněni.
Káňův kříž dnes stojí na podstavci z pískovcových kvádrů, které pocházejí ze starého
oltáře nedašovského kostela. Na tomto oltáři sloužil P. František Půček mše. Původní
pískovcový oltář byl v sedmdesátých letech rozebrán a kameny z něho byly uloženy na
faře. Současný duchovní správce oltářní kameny věnoval na podstavec tohoto kříže.
„Boží mlýny melou a kruh se uzavírá,“ říká o této shodě autor kříže Petr Káňa.
		
Vojtěch Cekota
Diář s liturgickým kalendářem na rok 2011
Sestry Paulínky také letos připravily obvyklý kapesní diář pro rok 2011 s liturgickým kalendářem. Diář je vydáván ve dvou variantách: První varianta obsahuje vybrané citáty z evangelia či z nedělní liturgie (vydán v deskách barvy bordó a zelená).
Ve druhé variantě je tento prostor volný pro poznámky (desky v barvě modré).
Měkká vazba s plastovými deskami, 144 str., 80 Kč.
Velký diář na rok 2011 (formát A5) v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy se
zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní
modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku
každého měsíce jsou uvedeny úmysly Apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také dostatečný prostor pro adresy a poznámky, přehledný měsíční kalendář let 2011 a 2012.
Pevná vazba, 408 str., cena 200 Kč
Objednávky: Knihkupectví Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel./fax:
224 818 757, online knihkupectví: www.paulinky.cz, e-mail: knihkupectvi@paulinky.cz,
e-mail: objednavky@paulinky.cz 		
(sa)
Zemřel P. Jiří Suchánek
Ve věku 89 let zemřel 5. července 2010 v nemocnici v Opavě P. Jiří Suchánek, Fam. OT.
Rozloučení se zesnulým bylo 13. července v kostele sv. Jana Křtitele v Neplachovicích.
P. Jiří Suchánek se narodil se 19. dubna 1921 v Neplachovicích. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Olomouci. Jako kaplan působil ve Veselí nad Moravou (1946
– 1950), pak byl čtyři roky u PTP a od 15. ledna 1954 působil jako kaplan na Bouzově
(1954 – 1969) a navíc jako administrátor exkurendo v Bílé Lhotě (1960 – 1966). Potom
jako farář působil v Bouzově (1969 – 1999). Od 1. září 1999 odešel do důchodu do svého rodiště. Od 1. 1. 2000 byl Charitním domově ve Štemplovci u sester De Notre Dame
a od 12. 6. 2006 byl v domově sv. Zdislavy v Opavě.
(doo)

Bude vás zajímat
Poutní slavnosti
na Svatém Hostýně
Dušičková pouť – sobota 9. a neděle 10. října
Dvanáctá svatohubertská myslivecká
pouť se koná v sobotu 16. října
V zimním období (od 18. října 2010
do 24. dubna 2011) jsou slouženy mše
svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
V neděli ve 13 hod. je svátostné požehnání.
Duchovní cvičení
na Svatém Hostýně
9. až 13. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ – Téma:
Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
16. až 20. listopadu – Příprava na advent
– vede P. Jan Chromeček, SJ
26. až 28. listopadu – Duchovní obnova
pro členy Matice svatohostýnské (první skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner
3. až 5. prosince – Duchovní obnova pro
členy Matice svatohostýnské (druhá
skupina), 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 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 nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících
naše poutní místo. Není možno zajistit
klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.
Vánoční bohoslužby
na Svatém Hostýně
• Mše svaté na Svatém Hostýně na Štědrý
den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
• Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v pátek 31. prosince 2010.
• Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a 24.00 hod.
Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod.
je svatý růženec, adorace a ve 23.45 hod.
Te Deum a svátostné požehnání.
Poutní slavnosti
v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod.
Poutní sezona končí v neděli 24. října,
v toto období je nedělní mše svatá ještě
ve 14.30 hod. Na ukončení poutní sezony
v neděli 24. října bude mše svatá v 15.30
hod. a po ní následuje světelný průvod na
místní hřbitov.
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Duchovní cvičení v Exercičním domě v Českém Těšíně
28. až 31. října – Modlitwa Jezusowa – duchovní cvičení v polském jazyce – vede
P. J. Mazur, SJ
3. až 7. listopadu – Ignaciánské exercicie pro studenty – vede P. J. Regner, SJ
2. až 5. prosince – Duchovní obnova pro všechny – „Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista“ – vede P. František Lízna, SJ
8. až 11. prosince – Modlitwa Jezusowa – duchovní cvičení v polském jazyce – vede
P. J. Mazur, SJ
Přihlášky posílejte na adresu: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český
Těšín, tel.: 558 761 421, 737 930 713, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz
Biblický impulz – ekumenický projekt pro studenty
Biblický impulz je ekumenický projekt, jehož cílem je seznámit věřící studenty, kteří se běžně potkávají ve školách, aniž by o své víře věděli, a zároveň prohloubit jejich
vztah k Bibli. Organizátorem projektu, který se bude konat během měsíce října po
celé České republice, je sdružení signály.cz, o. s.
„Jde o vlnu malých akcí pořádaných samotnými studenty. Měly by proběhnout na co
nejvíce školách, fakultách, kolejích a internátech po celé republice,“ říká jeden z hlavních organizátorů projektu Jan Šedo. Akce mohou být různého druhu, od promítání
filmů, přes rozjímání až po setkání u dobrého jídla. Společnými jmenovateli všech
akcí jsou četba Bible, modlitba a vzájemné seznámení. Veškeré informace, jak se zapojit, uspořádat akci nebo se jí jen zúčastnit, je možné nalézt na www.biblickyimpulz.cz
Do akce je zapojeno již přes 200 studentů a je už zastoupena ve všech deseti největších
městech České republiky.
Organizátorem celého projektu je sdružení signály.cz, o. s. Záštitu nad celým projektem
převzali: Sekce pro mládež ČBK, Ekumenická rada církví, olomoucký arcibiskup Mons.
Jan Graubner a biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský. Projekt podporuje mnoho studentských a mládežnických organizací po celé České republice.
„Kdokoliv ze studentů může například u sebe doma, na privátě nebo koleji uspořádat
jednu z akcí a pozvat na ni prostřednictvím plakátů, vizitek a registrace akce na webu
další věřící studenty, kteří se navzájem seznámí při společném setkání u Bible,“ popisuje reálný průběh projektu jeho koordinátorka Petra Vašíčková. Pro ty méně zkušené jsou
ve větších městech k dispozici „parťáci“, což jsou skupiny zkušených lidí, kteří mohou
poradit a pomoci s organizací akce.
V rámci projektu probíhají i dvě soutěže. Prvních sto, kteří zorganizují akci pro svoje
spolužáky, dostane knihu ze speciální nabídky Karmelitánského nakladatelství. Obdobně bude odměněno prvních 50 lidí, kteří se na webu podělí o svoji inspiraci, jak uspořádat akci v rámci Biblického impulzu. Speciálními cenami jsou nepromokavé Bible do
nepohody, kterou věnovala Česká biblická společnost, a Jeruzalémské Bible v novém
menším formátu od Karmelitánského nakladatelství.
(čbk)

úmysly apoštolátu modlitby
říjen 2010
Úmysl všeobecný
Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
Úmysl misijní
Abychom u příležitosti Světového misijního
dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto
nezbytnou službou, ke které je církev povolána
k prospěchu celého lidstva.
Úmysl národní
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.

8

OLDIN
10 / 2010

Vstupy do škol
s náboženskými tématy
Pozvánka na seminář „Vstupy do škol
s náboženskými tématy“ s tématem Lidová tradice Dušiček a Halloween, který se
uskuteční v úterý 12. října v Olomouci ve
velkém sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, od 15 do 18.30 hod. a v sobotu 23. října v Luhačovicích v sále farního
úřadu, Pod Kamennou 1000, od 9.30 do
13.00 hod.
Seminář je určen všem zájemcům o tuto
službu školám z řad učitelů, katechetů,
pastoračních asistentů a kněží.
Na programu bude předvedení nových
programů pro vstupy do škol a diskuze
k těmto programům. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály.
Malé občerstvení zajištěno, svačinu si
vezměte prosím s sebou.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci
Dalšího vzdělávání pedagogů. Na požádání bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování semináře.
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději 2
dny před daným termínem semináře, a to
na adresu: Helena Polcrová,
Centrum pro školy, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel. 587 405 219 (243)
Pozvánka
na vzdělávací semináře
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve zájemce z řad učitelů, pastoračních pracovníků a ostatních zájemců
na semináře:
Evoluce a Bible I, přednáší P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D
Termín konání: 6. 11. 2010
Velká Morava a význam cyrilometodějské mise, přednáší prof. PhDr. Miloslav
Pojsl
Termín konání: 20. 11. 2010
Oba semináře se konají ve velkém sále
arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc. Začátek v 9 hod., konec
v 16 hod.
Semináře jsou akreditovány MŠMT
v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ
učitelského směru) a požádají o to, obdrží
potvrzení o účasti.
Poplatek za semináře pro ty, kdo budou
požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba
při prezentaci.
Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc, tel. 587 405 219, e-mail:
polcrova@arcibol.cz
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz

Centrum pro školy
Pouť pedagogů na Svatém Hostýně
Koncem srpna se pedagogové sešli na Svatém Hostýně, aby spolu se svými žáky a jejich rodiči prosili o Boží pomoc a požehnání pro nastávající školní rok. Mši svatou celebroval P. Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera v Praze. Pro učitele měl
připravenou promluvu o službě vedení a vlastnostech toho, kdo vede, podle zakladatele
benediktinského řádu sv. Benedikta. V tématu pokračoval i v následujícím setkání v Jurkovičově sále. Ze všech jeho slov se ozývala základní myšlenka, že ten, kdo vede, učí, by
měl pracovat především sám na sobě, protože člověk nejvíce vychovává svým vlastním
příkladem a musí tedy umět napřed zvládat sám sebe.
A jaký by tedy měl být ten, kdo stojí před žáky?
Moudrý – z latinského sapiens, od sapere – chutnat, mít chuť. Kdo něco ochutná, ví jaké
to je „zevnitř“, nejen vidí, ale také se dotýká. Skutečně moudrý vidí věci tak, jak jsou.
Zralých mravů – lidská zralost. Jen zralé ovoce je chutné. Ovoce dozrává za různého
počasí, kterému je vystaveno.
Sv. Benedikt uvádí některé vlastnosti zralosti:
Střízlivý – střízlivý vidí věci tak, jak jsou, nezamlžuje je svým způsobem vidění. Znamená to nevidět jen fasádu, ale i vnitřek.
Ne povýšený – pokora. Člověk
povýšený musí ponižovat jiné,
aby sám byl vysoko.
Ne vznětlivý (non turbulentus)
– turbulentus znamená nespokojený, rozbouřený, probouzející nepokoj, plný neklidu.
Někteří vydávají svůj vnitřní
nepokoj za pracovitost a nasazení, ale může to být jen slupka
vnitřní nerovnováhy.
Ten, kdo vede, by měl být také
bohabojný, ne urážlivý, ne liknavý, ne marnotratný. Jako otec by měl při výchově posilovat „páteř“ dítěte, dodávat
mu odvahu při rozhodování. Tyto a mnohé jiné myšlenky si odnesli účastníci pouti i ve
psané formě, aby se k nim mohli vracet během celého školního roku.
V další části programu představilo olomoucké Centrum pro školy chystané vzdělávací
semináře pro pedagogy. Vystoupili také zástupci Unie křesťanských pedagogů, kteří
představili stručně své aktivity a pozvali všechny přítomné učitele nejenom k účastni
na nich, ale také ke vstupu do jejich sdružení. Je totiž důležité, aby měli dostatek členů, a tak aby byli pro ministerstvo školství rovnocenným partnerem při prosazování
různých aktivit. Unie se totiž snaží mimo jiné o předávání křesťanského duchovního
dědictví na školách.
Celé setkání se uskutečnilo díky Matici svatohostýnské, která je iniciátorem a hlavním
organizátorem této nejen pro pedagogy velmi potřebné pouti. Patří jim tedy dík, stejně
jako všem učitelům, kteří každý rok začínají s novým předsevzetím předávat dětem to
nejlepší, co vědí a co pomůže jejich žákům být dobrými občany.
Helena Polcrová
Kvalifikační zkoušky kantorů
V sobotu 11. září 2010 varhaníci olomoucké arcidiecéze měli možnost složit kvalifikační zkoušku kantorů. Termínem kantor označují soudobé liturgické dokumenty hudebníka, který je zodpovědný za zpěv a hudbu ve farnosti. Kvalifikace kantorů je systém
stupňů znalostí a dovedností potřebných pro praxi varhaníka a sbormistra chrámového
sboru. V arcidiecézi olomoucké jsou stanoveny čtyři základní stupně podle výše hudebního vzdělání a jsou označeny písmeny. Úroveň tohoto vzdělání ještě upřesňuje číslo.
Např. nejčastěji udělená
kvalifikace je C 2, kterou
může získat po úspěšném
absolvování zkoušky varhaník se základním hudebním vzděláním ze základní
umělecké školy, který absolvoval dvouletý kurz pro
varhaníky.
V letošním roce se o kvalifikace velmi úspěšně snažilo
13 varhaníků a vedoucích
chrámových sborů. Všem
ze srdce blahopřejeme.

Centrum pro školy
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Arcibiskupství olomoucké otevřelo tři nové mateřské školy
V neděli 12. září 2010 se sešlo více než
padesát farníků, rodičů a přátel při příležitosti žehnání Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně Mons. Josefem Nuzíkem.
Místní farář P. Pavel Ryšavý připomněl,
že již dříve v těchto prostorách církevní
mateřská škola byla. Z řad přítomných
se dokonce přihlásilo několik pamětníků,
kteří ji navštěvovali. Marie Přecechtělová,
nová ředitelka, poděkovala všem obětavým pomocníkům a sponzorům. Přítomné pozdravil i místostarosta Ing. J. Šírek,
jenž vyzdvihl církevní mateřskou školu
jako zdravou konkurenci, která přispěje
ke zkvalitnění předškolního vzdělávání
v Kojetíně. Mateřská škola sv. Josefa sídlí
ve stejnojmenném domě na Komenského
náměstí a má jedno oddělení s 18 dětmi.
Od 1. září 2010 začal stejný počet dětí navštěvovat také Církevní mateřskou školu Svatojánek v Litovli, kterou požehnal
olomoucký arcibiskup Jan Graubner
8. září 2010. Školu se podařilo otevřít
s velkým úsilím farnosti, za pomoci Města
Litovel a mnoha dalších sponzorů. Vzdělávací program Církevní mateřské školy
Svatojánek vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vydalo ministerstvo školství, je
doplněn o rozvoj křesťanských hodnot a je

otevřen všem rodičům, kteří mají o tyto
hodnoty zájem. Kapacita Svatojánka je
25 dětí a v průběhu školního roku bude
plně obsazena.
Arcibiskup Jan Graubner požehnal v neděli 29. září 2010 Církevní mateřskou
školu v Přerově. Slavnost byla připravena jako Den otevřených dveří
pro farníky i širokou veřejnost, čehož využili v hojném
počtu. Během prohlídky
prostor mohli návštěvníci
hovořit s otcem arcibiskupem jakožto se zřizovatelem
školy o této nové vzniklé
aktivitě a o jejím významu
pro farnost. V programu se
pamatovalo na přítomné
děti, kterým místní loutkové
sdružení zahrálo několik pohádek. Slavnost byla uzavřena diskuzí s novou ředitelkou Mgr. Ivetou Frýdkovou.
Škola má lákavou polohu přímo v centru
města, v prostorách centra Sonus, které
prošly v minulých měsících náročnou rekonstrukcí.
Kromě těchto tří nových mateřských škol
je Arcibiskupství olomoucké zřizovatelem
již druhým rokem fungující Mateřské

Romové i letos putovali na Svatý Kopeček
V sobotu 18. září proběhl na Svatém Kopečku u Olomouce dvanáctý ročník tradiční Romské pouti. Této ojedinělé akce se zúčastnilo bezmála devět stovek převážně
romských poutníků z celé Moravy.
Oproti zvyklostem z předešlých let začala ale i o vystupování v odpoledním bloku.
akce dopoledním pěším putováním z Kar- Předpokládali jsme, že si sem cestu natouzky (pozůstatky kartuziánského kláš- jde přibližně pět set účastníků. To, že jich
tera nedaleko Olomouce) na poutní mís- bylo téměř jednou tolik, je pro mne dobrá
to Svatý Kopeček do baziliky Navštívení zpráva," neskrývala nadšení Jana BřeziPanny Marie. Právě zde v pravé poledne nová z pořádajícího Střediska Khamoro
začala mše svatá za doprovodu romské olomoucké Charity.
hudby i zpěvu. Hlavním celebrantem této Jelikož se jednalo o pouť, mohli zájemci
velmi dynamické liturgie byl řeckokato- také využít příležitost k duchovnímu rozlický biskup Ladislav Hučko.
hovoru nebo se zúčastnit modlitby růženK další části programu se všichni pře- ce.
sunuli do ambitů za kostelem, kde pouť „Akci hodnotím jako povedenou, bez popokračovala vystoupeními dvaceti pře- chyby má svůj přínos. Přálo nám i počasí,
vážně romských souborů. Nejen účastníci takže je jen škoda, že jsme pro velký zátohoto setkání, ale i náhodní návštěvníci jem museli některé zájemce o odpolední
tak mohli celé odpoledne sledovat umění vystoupení odmítnout. Snad na nás netanečníků i hudebníků; dostali příleži- zanevřou a uvidíme se s nimi příští rok,“
tost zatančit si nebo si jen tak popovídat uzavřela své hodnocení pouti Březinová.
se svými známými či příbuznými. Děti si Romská pouť 2010 mohla být realizována
užívaly různých zábavných aktivit, které díky finanční podpoře Statutárního měspro ně připravili zaměstnanci a dobrovol- ta Olomouce a nadace Renovabis.
níci z Charity Olomouc.
Tuto duchovně kulturní akci pořádá Cha„Velkou radost nám letos udělal přede- rita Olomouc již do roku 1999. Hlavním
vším obrovský zájem o samotnou pouť, organizátorem je Středisko Khamoro pro

školy při Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově.
„Abychom v budoucnu neřešili jen negativní dopady, chceme se podílet na
budování toho nejlepšího a nabídnout
dětem to, co budou jednou potřebovat
jako lidé i jako křesťané – zakoušet lásku,

objevovat řád, zodpovědnost i ochotu ke
službě,“ řekl olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. „Za situace, kdy jsou ostatní
školky přeplněné, chceme posloužit těm,
kdo mají zájem vychovávat děti v duchu
křesťanských hodnot.“
Zdislava Vyvozilová

etnické menšiny poradenství, které realizuje programy pro děti, mládež i dospělé
příslušníky etnických menšin. Ve školce,
komunitním centru i poradenském centru se snažíme potřebným pomoci mj. při
řešení problémů s integrací do majoritní
společnosti a zabránit jejich sociálnímu
vyloučení.
František Jemelka
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Centrum laických aktivit

Podzimní cyklus akcí
Moravskoslezské křesťanské
akademie v Olomouci
•  Sobota 23. 10. 2010, 9.00 – 13.00 hod.,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Emanuela Pöttinga
XI. bioetická konference – Etické problémy zdravotních sester – akreditováno
u České asociace sester
•  Úterý 26. 10. 2010, 17 hod., Arcidiecézní muzeum
Mgr. Robert Řehák, Th.D., hebreista,
překladatel, bývalý kulturní atašé ČR
v Izraeli – Rukopisy od Mrtvého moře
•  Středa 17. 11. 2010, 17 hod., místo konání bude upřesněno
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (Filozofická fakulta UK Praha) – prezentace
nové knihy, od 19 hod. hlavní celebrant
studentské mše v kostele Panny Marie
Sněžné ve spolupráci s Vysokoškolským
katolickým hnutím Olomouc
•  Středa 1. 12. 2010, 17 hod., Arcidiecézní muzeum
Panelová diskuze k překladům Bible
– doc. Jan Roskovec, Th.D. (Evangelická
teologická fakulta UK Praha) za Český
ekumenický překlad, Alexandr Flek, BA,
MTh (nadační fond NBK) za Bibli 21
a prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
(CMTF UP Olomouc) za Jeruzalémskou
bibli, řízení panelové diskuze: prof. Ladislav Tichý, Th.D. (CMTF UP Olomouc)
ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc
Bližší informace:
Mgr. Martina Orságová, tel.: 607 793 924,
e-mail: orsagova@arcibol.cz
Další akce Moravskoslezské
křesťanské akademie
Uherský Brod – 20. října – Mgr. Radek
Tomeček: Uherský Brod očima dobových fotografů – o knize a jejím vzniku,
19.15 hod., farní sál Masarykovo nám. 68
Zábřeh – 15. října od 19 hod. – Podzimní koncert MSKA – kostel sv. Barbory
– účinkuje Trio PETROF
Hranice – 12. října – přednáška Ing. Jiřího Šenkýře: Jak chránit děti před negativními vlivy na internetu, farní úřad – v 10
hod., přednáška je pořádána Centrem pro
rodinu v Hranicích ve spolupráci s MSKA
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

Komunita Blahoslavenství nabízí
Sobotní duchovní odpoledne – Buď ty sám mou svatostí! – 2. října – tradiční odpoledne se sv. Terezií z Lisieux
V modlitbách buďte vytrvalí – 6. listopadu – Moc přímluvné modlitby a její důležitost
v našem životě, účast bez předchozího přihlášení
Program každého setkání:
14.30 – chvály
15.00 – přednáška + svědectví
16.30 – občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
18.00 – modlitební večer + společné agape
21.00 – předpokládaný závěr setkání
Duchovní obnova – Žena – oděná sluncem (7. až 10. října) – duchovní cvičení pro
ženy
V Mariině škole objevit krásu a důstojnost svého ženství, nechat se uzdravovat a proměňovat Ježíšovým světlem. Součástí jsou biblické tance a gesta jako způsob modlitby.
Kromě biblických tanců jsou v programu i přednášky, liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů.
Josef Egyptský – příběh odpuštění (11. až 14. listopadu) – duchovní cvičení pro muže
Na příběhu biblického Josefa vstoupit do dynamiky lásky, která je současně pevná i milosrdná. Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery,
sdílení.
Místo konání: Dům Komunity Blahoslavenství Dolany
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek www.blahoslavenstvi.cz,
e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz (je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt, věk, datum
a název cvičení), vždy čekejte na potvrzení vaší přihlášky. Finanční úhrada pobytu činí
1 200 Kč.
Kontakt: Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 783 16 Dolany u Olomouce, tel.:
585 396 638
Celostátní setkání animátorů seniorů v Hradci Králové
Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v tomto roce opět srdečně zve
na již V. ročník Celostátního setkání animátorů seniorů, které se koná ve dnech
5. až 6. 11. 2010 v Hradci Králové.
Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií
z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských i jiných společenství seniorů
(např. na diecézní úrovni, ve farnostech, v domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo
se o tuto činnost zajímají a chtějí se aktivně zapojovat především v pastorační práci se
seniory. Mezi hlavní cíle akce patří: každoroční formační podpora animátorů prostřednictvím přednášek s odborníky; vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků;
reflexe získaných poznatků a povzbuzení pro další nebo novou práci.
V. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná v budově Nového
Adalbertina na Velkém náměstí. Program sestává z odborných přednášek, bohoslužby s biskupy, benefičního koncertu, předprogramu Moses, besedy a závěrečné reflexe.
Záštitu nad celou akcí převzal, stejně jako v letech minulých, arcibiskup Mons. ThLic.
Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., radní Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Uchytil,
primátor Statutárního města Hradec Králové a Národní centrum pro rodinu. Pro tento ročník bylo zvoleno motto z knihy Žalmů: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme
moudrost srdce.“
Informace a přihlášky:
Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35,
500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328, www.animatori.cz (online
přihláška, aktuality, základní informace...), e-mail: animatori@diecezehk.cz, skype:
animatori-CR
Uzávěrka doručení přihlášek a plateb:
– do 20. 10. 2010 – pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování
– do 27. 10. 2010 – pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy.
Prosíme o předání informace animátorům seniorů a asistentům ve vašich farnostech a
společenstvích. 		
Veronika Čepelková

centrum pro rodinný život
Příprava snoubenců na manželství
Příprava je určena zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů, které společný život
přináší, důležitost společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou,
sexualita a rodičovství, manželský slib či podstata svátostného manželství. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, kteří sami prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková; tel.: 587 405 251; e-mail:
korenkova@arcibol.cz
Škola partnerství
Celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům
mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou.
Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu
školního roku. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky.
Bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel.: 573 391 156,
e-mail: pristav@centrum.cz; www.ado.cz/mladez
Víkend pro osamělé matky
První říjnový víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají
své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru
s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend povede P. Antonín
Krasucki, OP.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3,
e-mail: reznickm@arcibol.cz
Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním
domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání je 5. října od 15.30 hod. na téma: Jsem
zraněna – a co dál?, přednáší MUDr. Jitka Krausová.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3,
e-mail: reznickm@arcibol.cz
BUDIŽ (budování identity ženy) – kurz pro křesťansky zaměřené
maminky
Kurz nabízí maminkám příležitost k práci na svém osobním růstu, budování zdravého
sebevědomí, vzdělávání se v otázkách péče o partnerský vztah v každodenních nárocích
a také nácvik způsobů sebeprezentace i dalších komunikačních technik v rodině nebo
v profesním životě. Probíhat bude každou středu od 6. října, přičemž je naplánováno
osm setkání. Kurz je bezplatný, s možností hlídání dětí (to je zpoplatněno).
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
Bude se konat o víkendu 22. až 24. října v poutních domech na Svatém Hostýně.
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Josef
Červenka), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich webových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování
dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Víkend pro seniory
Koná se od 22. do 24. října na Velehradě. Víkend je určen pro ty, kteří prožívají „třetí
věk“ svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na „radosti a starosti“
stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu
bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svatou, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437,
765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141
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Přirozené plánování rodičovství
Kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských
vztahů, se uskuteční ve čtyřech setkáních
pod vedením zkušeného učitelského páru
z Ligy pár páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Cena za
kurz a pár činí 300 Kč + 205 Kč za potřebné učební materiály. Začíná se ve čtvrtek
7. října od 18 hod. na kurii arcibiskupství.
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.:
587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Všechny informace, případně přihlášky
nebo plakátky setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi,
které již byly, najdete na našich webových
stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství
– MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství
– Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních
situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Časopis Rodinný život
Hlavním tématem nového čísla časopisu
Rodinný život je nakupování. Je dobrým
nákupem nákup rychlý, finančně výhodný, kvalitní? Jak spolu souvisejí duchovní
a ekonomické hodnoty? Také tyto otázky
zaznívají v úvahách a rozhovorech aktuálního čísla. Najdete v něm projekt netradičního internetového obchodu, produkty
místních zemědělců nebo nový, etičtější
způsob nakupování. V pravidelných rubrikách se můžete dočíst o krásných perspektivách manželství v podzimu života,
ale také proč je důležité očekávat od dětí
to nejlepší, podporovat jejich sebeúctu
a povzbuzovat je. V aktuálním vydání
nechybí ani želvička Loudalka, čtení na
dobrou noc pro děti, setkání s biblickou
postavou nebo nahlédnutí do kuchařky
pana Nágla. Naleznete v něm také křížovku, soutěže a informace o připravovaných
podzimních akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete
objednat na naší adrese.
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz
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Duchovní obnova katechetů
a animátorů na Velehradě
Ve dnech 1. až 5. srpna se na Velehradě
uskutečnila duchovní obnova katechetů
a animátorů. Jelikož jsem se z rodinných
důvodů nemohla zúčastnit všech dnů, uvítala jsem možnost přijet alespoň na jedno
dopoledne spolu s dalšími animátory do
překrásných prostor exercičního domu.
Duchovní obnovu vedl Mons. Antonín
Kupka. Témata středečního dopoledne
byla dvě: 1. křest a 2. evangelizace. Každé
slovo otce Antonína bylo tak jasné, stručné a výstižné, jako zvon, který rozezvučel
a krásně rozehrál. A protože jsem si dělala
poznámky, podělím se ráda se všemi.
Téma křest: Křest je semínko a má z něj
vyrůst rostlina – květina: svatost (spása
Boží) + evangelizace (ke cti a slávě Boží,
služba druhým). Převraty v dnešní době
jsou proto, aby mohli vzniknout svatí.
Bůh dokonale miluje a tato láska způsobuje, že v ní není žádné zlo. Je ve svatosti
nepřemožitelný a nedotknutelný. Jsme
také my povoláni k napodobování Boha.
Je to velmi obtížné a spojené s mnoha
chybami. Ale i světci byli maličcí, ale byli
ukryti v ruce Boží. Bůh je moje číslo 1!
Sám Ježíš říká: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ Dobrý trenér udělá ze sportovce
hvězdu. A Duch Svatý je jedinečný mistr.
Dobrý Ježíš udělá z každého z nás světce.
Svatost znamená říci ve správný čas ano,
nebo ne.
Téma evangelizace (křtem k ní): Evangelizace je nezbytná, nutná a naléhavá: misie je základním posláním církve. Dnešní
doba je dobou relativismu, protože si každý dělá, co chce. Ježíš nejen kázal a dělal
zázraky, ale svým příkladem a slovem formoval apoštoly. Při poslední večeři Ježíš
nemluví, ale jedná (umývá učedníkům
nohy). Život s Kristem má kořeny a těmito kořeny v církvi je víra. Kořeny jsou sice
neviditelné, ale důležité. Tradice církve
přináší ovoce. Jak se budují tyto kořeny?
Životem ke svátostem. Modlitba je komunikace s Bohem. Kde se nemodlí, tam se
umírá. Je to aktuální jak pro rodiny, tak
pro kláštery.
Marta Krajčová
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
Šalomoun
Štúdio Nádej vydalo další DVD v sérii Biblické animované příběhy Starého a Nového
zákona s názvem Šalomoun. Příběh začíná kolem roku 1000 před Kristem v paláci krále
Davida. Samotný král David je představený jako autorita pro izraelský národ i poddané
na královském dvoře. Král je ve filmu pojat jako ten, kdo především soudí a zajišťuje
pokoj a mír mezi lidem. O 20 let později král David na smrtelném loži ustanovuje svého
syna Šalomouna svým právoplatným nástupcem. Velmi pěkně je zde znázorněn vztah
mezi Davidovými syny: Šalomounem a Abdoniášem. Abdoniáš již tajně plánoval svou
korunovaci za izraelského krále, snažil si získat vojsko na svou stranu. Davidova volba
ho pobouřila. Jako hlavní argument svého nesouhlasu uvádí fakt, že je starší než Šalomoun. Nakonec je nucen uprchnout. Když ho Šalomoun dostihne, chytne se rohů oltáře. Je zde zajímavě vsazena Abdoniášova řeč, že ho Šalomoun nemůže zabít, protože je
na posvátném místě, kde nemůže být prolita krev. Je zde zřejmé Šalomounovo dilema.
Nakonec Abdoniáše propouští.
Další díl filmu začíná v izraelsko-filištínské válce, která zde plní funkci jen vedlejší epizody, ale pomáhá se
časově orientovat. Celý tento díl (úsek) je v podstatě
smyšlený, poskládaný ze samých vedlejších epizod,
které uceleně působí věrohodně. Je tedy možné, že
děti mohou celek považovat za biblickou událost.
V izraelsko–filištínské válce padl izraelský voják, po
kterém zůstává těhotná vdova. Ta přichází do domu
bohatého Izraelity, jehož žena je rovněž těhotná. Pracuje zde v kuchyni jako pomocná síla. Děti obou žen
přichází na svět téměř současně.
Rušivě může působit rychlé střídání scén i epizod: na
jedné straně Šalomounův rozhovor s Hospodin, který ukazuje růst a vývoj Šalomounovy víry a jeho touhu po opravdové moudrosti a na druhé straně scény
z domu bohatého Izraelity, kde se odehrává příběh
dvou matek. Divák nabývá dojmu, že umírá dítě chudé matky. O sporu obou matek, čí
je živé dítě, se dovídá až král Šalomoun. Šalomoun obě matky rozsuzuje, jak popisuje
biblický text: 1 Král 3, 16–28.
Závěr filmu nabízí jakýsi exkurz do života v době izraelského království – život řemeslníků, vojáků…. I z toho důvodu je také možné film užít jako doplňující materiál tématu,
kdy se žáci seznamují s životem starozákonního člověka v této době i jako vykreslení
doby královské a role izraelského krále. Šalomoun, jeho životní příběh a jeho role v izraelských dějinách není v osnovách náboženství dětí mladšího školního věku, kterým je
DVD primárně určeno. Přestože název DVD je Šalomoun, nevykresluje celý jeho život,
tedy ani jeho poklesky a chyby ke konci života. Ústředním tématem filmu je Šalomounův soud podle výše zmíněného biblického úryvku.
Cena DVD je 250 Kč a najdete jej např. v internetovém knihkupectví www.gimel.cz, je
možno si jej také zapůjčit na Centru pro katechezi v Olomouci.
Hana Poislová
O prázdninách vyšlo nové CD Boba Fliedra a Bobků
Během letošních prázdnin se na hudebním trhu objevilo nové CD s názvem Bílé sárí,
které nazpíval Bob Fliedr s dětským sborem z centra Matky Terezy. V jedné z titulních
písní nového CD se zpívá o velké ženě z Kalkaty, která
by letos oslavila sté narozeniny. Některé z písní se dají
využít při dětské mši svaté – např. Viděli jste toho obra?
(David a Goliáš), Plakala Marie Magdaléna (Prázdný
hrob), Dobrá knížka (Bible). Jiné písně vypovídají o vztazích, o každodenním životě dětí – např. Veverka (kresba
zvířat), Ruda (námluvy), Kdyby trochu nasněžilo aj.
Tyto písničky z nového alba Boba Fliedra jistě oživí schůzky na faře, případně i školní vyučování. Písně jsou moderně pojaty, text je jednoduchý, často se opakuje. CD i se
zpěvníkem je možné si zakoupit v Karmelitánském nakladatelství (www.ikarmel.cz) za cenu 338 Kč.
Anna Skočovská

Centrum pro katechezi
Povinná četba pro všechny katechety a kněze
Pokud se jakýmkoli způsobem věnujete výchově dospívající mládeže – jako rodiče, učitelé kněží či katecheté, neměla by vám uniknout jedna velmi praktická kniha O dětech
a výchově. Dá se říci, že tato publikace je povinná četba pro každého výše uvedeného.
Autor Guy Gilbert, je kněz, který se věnuje delikventní mládeži na okraji společnosti.
Kniha je napsaná velmi poutavě. Je prostoupena kratšími příběhy, radami, autorovými
názory a postřehy z výchovy dospívajících pro dobu, v níž často chybí pevná pravidla
a křesťanské hodnoty. Naleznete zde odpovědi např. na otázky: jak udržet rodičovskou
autoritu či jaký vztah má mít dítě k televizi.
Probírána je zde také vzájemná komunikace, předávání tradičních hodnot, přijetí své
vizáže, těla, pohlaví, čekání na pravou lásku,
role otce, matky a další.
V závěru knihy se nachází přehled rad (nejen) pro rodiče, např.:
Vy nejste kamarádi svých dětí. Nehrajte si
na mladé, uvědomte si rozdíly mezi generacemi.
Vypěstujte v nich smysl pro plnění povinností, protože ten člověku dává svobodu
a umožňuje mu být sám sobě pánem.
Nejste supermani, ani hrdinové – měli byste
vědět, že vaše nedokonalost děti uklidňuje.
Dnes, když si mnozí dělají starost o to, jaký svět našim dětem zanecháme, bych vás
raději vyzval, abyste se zamysleli, jaké děti zanecháme našemu světu…
Doporučujeme přečíst si také následující autorovy tituly: Bratr vyvržených (1993),
Až do krajnosti (1994) a Evangelium podle svatého lotra (2008).
Kniha O dětech a výchově je k dostání v běžných knihkupectvích za cenu 134 Kč.
Anna Skočovská
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Změny v katechetickém centru
Stejně jako loni, tak i v letošním roce došlo v pracovním týmu olomouckého katechetického
centra k několika personálním změnám.
Na konci srpna
odešla z centra Mgr. Hana
Poislová, která
u nás pracovala od září 2009.
Děkujeme jí
Martina Hladká
tímto za její
roční činnost a práci v našem centru, kterou přispěla ke službě kněžím a katechetům (nejen) olomoucké arcidiecéze.
Na její místo nastoupila Mgr. Anna Skočovská, která v centru doposud pracovala
na zkrácený úvazek. A od září letošního
roku přibyla v centru také jedna nová
tvář, kterou je Mgr. Martina Hladká.
Bude u nás pracovat na částečný úvazek,
protože zároveň zahájila na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
doktorské studium v oboru Pedagogika.
Všichni zaměstnanci našeho centra se
i v letošním roce těší na setkání s vámi
– katechety, kněžími a animátory společenství – nejen v naší kanceláři na Biskupském náměstí v Olomouci, ale i na
formačních setkáních pořádaných našim
centrem a dalších akcích, které nás v letošním školním roce čekají.
Vít Němec

charita
Nová koupelna pro služby Charity Svitavy
Svitavská Charita mohla díky daru Nadace Vinci zrekonstruovat koupelnu s přilehlou toaletou v centru Světlanka ve Svitavách. Zrekonstruovaná koupelna s bezbariérovými prvky tak slouží uživatelům tří služeb
Charity Svitavy – uživatelům Odlehčovací služby, uživatelům Centra
denních služeb pro seniory a také těm uživatelům Charitní pečovatelské služby, kteří ve svých domácnostech nemají vyhovující podmínky k
provádění hygieny.
Rekonstrukce koupelny přinesla mnohá pozitiva: snížila možné riziko
úrazů uživatelů i pečovatelek, zmírnila stres a strach z úrazu, který senioři při provádění hygieny často prožívají, a poskytla seniorům příjemné a důstojné prostředí pro provedení hygieny. Koupelna i přilehlá
toaleta je vybavena bezbariérovými prvky, jako jsou madla, široký sprchový kout se sníženým spádem, pisoár na fotobuňku, bezbariérová
umývadla a toalety.
Významným pomocníkem je vana se zabudovaným otočným sedacím
zařízením a s ručním ovladačem pro elektrický pohyb sedadla nahoru
a dolů i do stran. Tento mechanismus ulehčil provádění hygieny jak pečovatelkám, tak hlavně méně pohyblivým uživatelům, kteří mají snadnější přístup do vany. Uživatelé Charity Svitavy si v nové vaně mohou
dopřát i vodní masáž a perličkovou koupel.
Zdenka Vocásková

Setkání všech pracovníků Charity Šternberk
Na začátku prázdnin se na pozvání ředitelky sešli pracovníci ze všech středisek Charity Šternberk do prostor
Handkeho galerie ve Šternberku na slavnostní zasedání.
Program byl pestrý. Hodnotila se první polovina letošního
roku, jednotlivé pracovní týmy hodnotily pozitiva i negativa společného sloučení tří Charit – Šternberk, Litovel a
Uničov, k němuž došlo 1. 1. 2009. Do třetice hodnotila i
ředitelka Pavlína Vyvozilová svoji práci v Charitě, protože
na tuto dobu právě připadlo výročí jejího desetiletého působení ve funkci.
Po drobném osvěžení a občerstvení pokračovalo setkání
přednáškou P. Františka Lízny, jezuitského kněze, který
část svého života zasvětil pěším poutím jako poděkování
za to, že přežil léta ve věznicích, nebyl zlomem komunistickým režimem a zůstal věrný Bohu a svému svědomí.
Po setkání sloužil v chrámu Zvěstování Páně mši svatou a
setkal se ještě se šternberskými farníky na besedě. Pro zájemce byly na výběr knihy, které sepsal na svých poutních
cestách. Pro všechny přítomné bylo setkání s P. Františkem
Líznou nevšedním zážitkem.
(acho)
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Cesta na sever
Šumperská Schola od 3. do 15. července
2010 ve Švédsku a Norsku
Ze zvláštní milosti, ano, z docela zvláštní
přízně a štědrosti se nám dostalo slunce
tak požehnaného, jakož i hojných mraků
a mlh a duh i přepršek; pravím, ode všeho jsme viděli; pluli jsme arkádami duh
a v noci jsme padli do mléčné mlhy, že jsme
se tak tak ploužili troubíce a zvoníce na
poplach, viděli jsme temena hor vznášet se
nad bílé oblaky, paty skal uříznuté mračnou oblohou, jež klesala na vodu jako mokrý pytel, a pohoří mávající chocholy oblak,
dýmající jako vulkány mlh, zamžené jako
dech na průsvitném chalcedonu, nebesa ve
vší slávě a šedivé moře… i zaplať Bůh, dost
toho bylo… (Karel Čapek: Cesta na sever)
Promiňte mi, že „zprávu“ o cestě Scholy
od sv. Jana Křtitele ze Šumperka po krásných severských zemích začínám slovy
Karla Čapka. Ale právě jeho dílo – a s ním
Keltské pohádky a knížky Jiřího Barhoně,
Marka Váchy, Svatopluka Karáska – nás
provázelo během třinácti dní plných dojmů po tichém kraji, ve kterém ke hvězdám je tak blízko.
Nebyla to tentokrát cesta jen plná zpívání,
hlídaného času, strachu z pozdních příjezdů. Byla naplněna vnímáním a předáváním obyčejné blízkosti mezi fjordy tak
hluboce vstupujícími do tváře země a krajin srdcí. Byla to cesta, která jako vzácný
dar nám byla věnována, abychom si uvědomovali, že služba a oběť se proměňuje
v krásu. V nezvykle vyhřátých kostelech
severu jsme vzpomínali na naše zpěvy na
zmrzlých kůrech malých českých farností, v upřímné radosti posluchačů jsme zapomínali na námahu zkoušek a vyčerpání
z pozdních zájezdových návratů.
Povzbuzení se nám dostalo hned po prvním koncertu ve Stockholmu, do kterého jsme dopluli z gdaňského přístavu.
Koncert pořádalo české velvyslanectví
v kostele sv. Eugenie po katolické mši,
při které jsme také zpívali. Missa brevis
českého barokního skladatele Albericha
Mazáka byla pro místní farníky překvapením. Norská a švédská hudba nemá ve
svých dějinách hudebníky tak staré. Lidé
jsou zvyklí poslouchat až hudbu romantickou. Samotného koncertu se zúčastnil
pan velvyslanec a apoštolský nuncius ve
Švédsku. Jak milá byla jejich závěrečná
slova! Pan biskup poděkoval: „Na začátku byly v chrámu dvě skupiny lidí – my
jako účinkující a proti nám posluchači.
Vnímal jsem, jak hudba nás všechny postupně spojuje do jednoho společenství.
Velmi živě jsem cítil, jak mi dává křídla.
A to je vaším úkolem – učit lidi mít křídla.
Děkuji vám a prosím, dělejte to i nadále.“

Pan velvyslanec přišel za námi do šatny
a když jsme mu děkovali za pozvání a za
to, že ve své funkci se nám tolik věnoval,
s obrovskou skromností nám odpověděl:
„Já jsem jen úředník, mně neděkujte. Naopak, já děkuji vám, protože vy jste těmi
pravými vyslanci, vy jste přivezli kus něčeho krásného z naší země za hranice, vy
jste dělali čest našemu národu.“ No, není
to povzbuzení?
Druhý den jsme opustili Švédsko a uháněli jsme do krajin samých fossů (vodopádů). Voringfoss, Staindalfoss, Tvindefoss. A fjordy! Čtvrtý den jsme přijeli do
Bergenu a ani nebyl pořádně čas na vybalení, protože jsme zpívali na vietnamské
podvečerní mši. Krátce po mši koncert
v kryptě kostela sv. Pavla. Po koncertě
jsme se příliš nezdržovali a rozběhli se po
městě a po okolí. Bylo opravdu co vidět!
A co jsme nestihli, zvládli jsme další den.
Hlavně proslulý rybí trh. Nebylo snad nikoho, kdo by neochutnal nějakou z mořských příšer. V poledne jsme se vydali
opět na cestu. Čekal nás dřevěný kostel
v Hopperstadu s krátkým zpíváním mezi
hřebeny hor a podvečerní výlet k ledovcovému splazu Bøyabreen. Nejzdatnější
borci vystoupali až k samému ledu. Ostatní se kochali tyrkysovou zelení jezera.
Šestý den našeho výletu jsme věnovali
výletu k dalšímu z ledovcových splazů
– Briksdalsbreenu. Jakoby pro náš sbor
– tedy pro ty naše některé horské vůdce –
neexistovaly cesty a oni je nacházali, aby
se opět dostali na sněhová pole. Únavu
z výletu jsme museli překousnout, protože večer nás čekal další z koncertů. Tentokrát v půvabném městečku Ørsta.
Kostelík evangelicko–lutheránské církve nás překvapil svou polohou v zeleni
útulného hřbitova a příjemně barvitým
interiérem. Zpívalo se v něm však špatně.
Naštěstí posluchači byli nadšeni, protože

tam žádný sbor nemají. Koncert jsme uzavírali norskou písní Ned i vester soli glader
(Když slunce zapadá), jejíž slova napsal
norský básník Anders Hovden. Jaké bylo
naše překvapení, když za námi po koncertu přišel velmi příjemný pán a řekl nám,
že v hrobu, u kterého stojíme, je pohřben
právě pan Anders Hovden.
Další dny jsme se věnovali norské přírodě
v okolí měst Ålesund a Andalsnes, cestě po
Orlí a Trolí soutězce, vyhlídce z Dalsniby,
výletu na kolech po pohoří Jotunsheimen,
návštěvě skanzenu Nord Sel, ve kterém se
natáčel film Kristina Vavřincova podle románu asi nejznámější norské spisovatelky
Sigrid Undsetové.
Den desátý se nám opravdu vydařil.
Překrásné počasí bdělo nad naším výletem v národním parku Rondane. Naše
skupina horských myslivců vyrazila k nejvyšším vrcholům, další skupinka se vydala po úbočí hor a já se vydal k chatě Peera
Gynta, u které jsme se zase všichni sešli.
Kéž by naše horské chaty byly tak příjemné a čisté! Žasli jsme nad tou vší nádherou, která byla všude kolem rozeseta.
Ráno jsme brzo vstali a přemístili se do
Osla, kde nás v kostele St. Hallvard Kirke
čekal poslední koncert v úplně moderním
kostele s velmi zvláštní architekturou.
Jakoby zpívání nebylo dost, před další
cestou na místo ubytování jsme ještě zpívali venku – hlavně pro české emigrantky,
velmi čiperné devadesátileté paní. Nocleh
v Sarpsborgu na norsko-švédské hranici
a už jen cesta domů.
Mohl bych psát ještě dlouho o různých
zážitcích, o lidech, které jsme poznali,
o norské důvěřivosti, o nocích v chatkách
pod drny. Já si však zase vezmu na pomoc
pana Čapka a spolu s ním zvolám: „Bože,
proč má člověk tak rád všechny národy,
které poznal!“
MUDr. Vít Rozehnal
Šumperk

hlasy a ohlasy
Buď IN! Rajnochovice 2010
Tak zněl název letního tábora dětí a mládeže v Rajnochovicích, který se konal od 15. do
22. srpna v Arcidiecézním centru mládeže Přistav. Sedmdesát dětí spolu se svými animátory se pustilo do nelehkého úkolu: Poznávat, co to ve skutečnosti znamená „být IN“.
A protože účastníci byli od 4 do18 let, je jasné, že program byl rozdělen do skupin podle
věku. Celý týden jsme se ve skupinkách zamýšleli nad svátostmi: v pondělí to byl křest,
v úterý svátost smíření, ve středu eucharistie, ve čtvrtek svátost biřmování. V pátek jsme
se vydali na pouť na Svatý Hostýn, kde jsme měli společnou mši svatou. Na zpáteční
cestu jsme se vydali do Rajnochovic pěšky jako správní poutníci a mohli po cestě zkoumat, zda jdeme správně po značkách. K tématu se nám dobře hodila tato pěší chůze, kdy
jsme si vyzkoušeli, jak to asi první křesťané měli těžké. Šli jsme totiž potmě zpátky a na
cestu nám svítily jen baterky…
V sobotu byla na programu poslední katecheze na téma Dary a ovoce Ducha Svatého.
Celý týden za námi přijížděl P. Karel Hořák z nedaleké Hošťálkové, přijel také P. Jaroslav
Špargl z Březnice, sem tam za námi přiběhl P. Jiří Pospíšil a v sobotu večer také P. Kamil
Obr.
V každodenním odpoledním programu
nesměla chybět nějaká hra, vždy propojená s daným tématem
dne. A protože nám
občas i přeprchlo,
v pláštěnkách nebyl
problém
brouzdat
se a pak sušit boty
v kuchyni. V pátek po
obědě nastalo to, nač
se všichni těšili: fotbalový turnaj o putovní pohár Buď IN! Rajnochovice 2010. A také soutěž o nejlepšího hráče celého turnaje.
Pro první tři místa byly připravené skutečné medaile. A pro výherce byl skutečný putovní pohár. A jak to tak bývá, turnaj byl více než bojovný a týmy velmi silné. Soupeřili mezi
sebou holky i kluci, menší i větší. Ale všichni zaslouží pochvalu za sportovní chování.
Po slavnostním vyhodnocení v sobotu večer na místním hřišti, které se protáhlo do
pozdních večerních hodin, jsme se uložili všichni k poslední noci.
Neděle byla slavnostním dnem, protože jsme společně přišli poděkovat za celý náš tábor
při mši svaté v místním kostele našemu Pánu. O to větší překvapení nás čekalo: byl totiž
křest a všichni táborníci, znalí všeho, co se týká křtu, bedlivě sledovali, jak křest probíhá,
aby si zopakovali všechno, co se o křtu dověděli a také tajně kontrolovali otce Kamila,
zda na nic nezapomněl. A protože naši zpěváci měli krásně nacvičenou píseň „Jsme děti
tvé“, tak tuto píseň při mši svaté mohli z celého srdce zazpívat. Po mši svaté pak už úklid,
poslední okamžiky společných chvil, než jsme usedli ke společnému slavnostnímu stolu
k poslednímu jídlu. Tábor sice skončil, ale neskončilo vzájemné přátelství a společná
snaha být stále lepšími. Každý na táboře měl možnost zakusit, co dovede, kde jsou jeho
slabosti a v čem se má snažit být lepším. Každý měl možnost poznat, že „být IN“ znamená podobat se Kristu. A poznal, že hned se všechno napoprvé nepodaří. Ale s Ježíšem
a Marií se nikdy nemusíme ničeho bát. Naopak: oni jsou našim životní směrem a cílem
– bezpečným Přístavem. A my jsme přece na Přístavu byli a zde zakotvili.
Marta Krajčová
Štípa
Schola Gregoriana Pragensis ve Štípě
Charita Zlín uspořádala v chrámu narození Panny Marie ve Štípě v předvečer velké pouti 11. září koncert duchovní hudby. Vystoupila zde Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Na programu byl Gregoriánský chorál od počátků
k rannému věhlasu. Zazněly skladby z ambroziánské, mozarabské, starořímské či gallikánské tradice: Otče náš, Sláva na výsostech Bohu, Hosanna Synu Davidovu, Tvé slovo
je svítilnou mým nohám aj. Z gregoriánského chorálu jsme slyšeli skladby: Náš velikonoční beránek, Doufej Izraeli v Hospodina, Kyrie Králi panen aj. V poslední třetí části
zazněly pozdně středověké liturgické zpěvy: Věřím v jednoho Boha, Biskupe Boží sv.
Vojtěchu, Kristus vstal z mrtvých aj. Tento koncert byl v duchu meditačním a protože je
v našem chrámu výborná akustika, zpěvy se nejen překrásně rozléhaly v těchto prostorách, ale také odrážely svým kouzlem tóny do srdcí všech, kteří se koncertu zúčastnili.
Marta Krajčová
Štípa
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Opravy a svěcení kostela
sv. Kateřiny v Zubří
Letošní rok v našem městě probíhá
ve znamení oslav 700. výročí od první
zmínky. Do tohoto slavnostního rámce
dobře zapadá i slavnostní vysvěcení kostela sv. Kateřiny. Asi dva roky po svém
příchodu do Zubří jsem se začal zajímat
o datum vysvěcení kostela, neboť nebylo
známo. Kostel však není tak starý, aby
se datum nemohlo v nějakých dokladech
zachovat. Po marném pátrání ve farních
kronikách a ve Státním okresním archivu ve Vsetíně jsem začal pátrat ve Státním okresním archivu v Olomouci. Díky
ochotné pomoci tamního pracovníka
Štěpána Kohouta se podařilo zjistit, že
náš kostel ještě nebyl slavnostně biskupem posvěcen. Po svém dokončení roku
1788 byl benedikován, čili požehnán
Františkem Kostelníkem, tehdejším farářem a děkanem ve Valašském Meziříčí. Tím byl předán k užívání. Kostel však
nebyl ještě úplně vybaven. Byla to otázka
peněžních prostředků, která hrála svou
úlohu i v dalších dobách. Vliv měly také
složité společenské poměry, které se během dvou století různě projevovaly. Rok
po postavení kostela vypukla ve Francii
revoluce a začaly napoleonské války. Nebyly to poslední války, které se nás dotkly.
Lidé řešili existenční otázky i díky různým
přírodním pohromám, o kterých svědčí
i farní kronika. Ani pozvání biskupa do
farnosti vzhledem k tehdejším dopravním
možnostem nebylo úplně zanedbatelnou
záležitostí.
V současné době máme tedy vysvěcenou
kapli ve Starém Zubří, ale „jen“ požehnaný farní kostel. To se mi nezdálo přiměřené. Výraz svěcení se sice běžně užívá i pro
různé jiné budovy či předměty. Avšak
přesnější výraz, který lépe odpovídá latinskému benedictio, je žehnání. Požehnané
předměty nám připomínají Boha a jejich
správným užíváním máme Boha oslavovat a dostat se k němu blíž. Tak byl požehnán i náš kostel. Takové žehnání může
konat každý kněz. Svěcení kostela je slavnostnější forma, kterou může konat jen
biskup, a kostel je tím vyňat z jakéhokoli
civilního užívání (což třeba u požehnaného auta neplatí). Ovšem i u kostela, který
je „jen“ požehnán, mají ostatní kulturní
akce, které se v něm konají, respektovat
jeho smysl a mají mít náboženský charakter.
Posvěcení našeho kostela vykonal letos
11. září olomoucký arcibiskup Mons.
Jan Graubner. Zároveň byl posvěcen také
nový oltář, do něhož byly vloženy ostatky
sv. Jana Sarkandra a ostatky z dřívějšího
dřevěného oltáře.
P. Karel Janečka
farář v Zubří

Z diáře arcibiskupství
říJEN 2010
2. 10. sobota
10.00 hod. • Hroznová Lhota – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. • Polešovice – biřmování • biskup Josef
3. 10. neděle
9.30 hod. • Loštice – 350 let od úmrtí sv. Vincence
• biskup Josef
10.00 hod. • Fulnek – 250. výročí posvěcení kostela
• arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory • biskup Josef
7. 10. čtvrtek
10.00 hod. • Brno – Petrov – zasedání liturgické komise
České biskupské konference • biskup Josef
8. 10. pátek
8.45 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium
– přednáška pro studenty – mše svatá a žehnání sochy
Panny Marie • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Štíty – žehnání varhan po generální opravě
• biskup Josef
9. 10. sobota
10.00 hod. • Loučka u Valašského Meziříčí – biřmování
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Mostkovice – žehnání restaurovaných
fresek • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Vsetín) • biskup Josef
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • arcibiskup
Jan
10. 10. neděle
10.00 hod. • Velký Týnec – 250. výročí posvěcení kostela
• biskup Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • arcibiskup
Jan
11. 10. pondělí až 13.10. středa
Vranov u Brna – Plenární zasedání České biskupské
konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
16. 10. sobota
10.00 hod. • Libina – biřmování • biskup Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – svatohubertská pouť
• arcibiskup Jan

17. 10. neděle
10.00 hod. • Veselí nad Moravou – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Choryně – biřmování • biskup Josef
20. 10. středa
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá pro lékaře a zdravotníky – přednáška a setkání s přítomnými • arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování pro
Arcibiskupské gymnázium • biskup Josef
23. 10. sobota
10.00 hod. • Štítná nad Vláří – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. • Olomouc – kurie – setkání lektorů • biskup
Josef
14.00 hod. • Náklo – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Dub nad Moravou – dušičková pouť
• P. Antonín Basler
24. 10. neděle
10.00 hod. • Pozděchov – biřmování a 300. výročí posvěcení kostela • biskup Josef
10.30 hod. • Tichov u Valašských Klobouk – svěcení
oltáře a kaple • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Slavičín – 10. výročí založení Charity
sv. Vojtěcha • P. Bohumír Vitásek
15.30 hod. • Luhačovice – mše svatá a žehnání zvonu Panny Marie v kapli u Augustiniánského domu
• arcibiskup Jan
26. 10. úterý
15.00 hod. • Ostrožská Lhota – setkání s kněžími a mše
svatá za P. Antonína Šuránka • arcibiskup Jan
30. 10. sobota
10.00 hod. • Jalubí – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Žeranovice • biřmování • biskup Josef
10.30 hod. • Trnava u Zlína – biřmování • světící biskup
pražský Karel Herbst
31. 10. neděle
10.00 hod. • Staré Město – biřmování • biskup Josef
10.30 hod. – Valašské Klobouky – biřmování • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 23. 9. 2010
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

