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Snímek Leoš Hrdlička

Mezinárodní
konference
o rodině
v Olomouci
V rámci oslav svého
dvacetiletého působení pořádáme v sobotu
20. listopadu konferenci s názvem RODINA JE CENTREM ŽIVOTA.
Vzácným hostem konference bude italský
kuriální kardinál Ennio
Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu.

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.

Ustavující schůze
přípravného výboru Jubilejního
poutního roku
na Svatém Hostýně
U příležitosti 100. výročí slavné korunovace
sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 1912
vyhlásil olomoucký arcibiskup a protektor
Matice svatohostýnské
Mons. Jan Graubner na
začátku letošního roku
pro poutní sezonu roku
2012 Jubilejní poutní rok.

Den Bible
Ke slavení Dne Bible
je doporučena předposlední neděle liturgického mezidobí. Lze jej
však slavit v kterémkoli
jiném vhodném termínu. Ke slavení Dne Bible
ve farnosti může patřit
biblicky zaměřená homilie, vývěska s biblickou tematikou (popř.
plakátem Biblického
díla), ukázková biblická
hodina, přednáška pozvaného hosta apod.
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150 let proboštství v Dubu

Probošt, z latinského slova praepositus, čili představený, se objevuje v různém významu v církevní terminologii. Často je to hlava nějakého kolegia, například kapituly, byl to též představený některých klášterů, v olomoucké arcidiecézi je probošt druhým prelátem Metropolitní kapituly po děkanovi, v Kroměříži je to hlava
Kolegiátní kapituly. Probošti byli v čele například kanonií augustiniánů kanovníků
v Olomouci, Šternberku a Fulneku. Titul proboštství dostaly některé významné
farnosti jako zvláštní poctu. Takové farnosti byly v Olomouci u sv. Mořice, v Opavě, na Svatém Kopečku a v Dubu. Dnes se toto privilegium udržuje v Olomouci,
kde z rozhodnutí papeže farář svatomořické farnosti v 18. století obdržel titul probošt a navíc právo pontifikálií. Po letech byl i dnešní svatomořický farář František
Hanáček jmenován proboštem, jak to z papežského rozhodnutí patří farářům této
farnosti.
Letos se připomíná 150. výročí povýšení dubské farnosti na proboštství. Dub
byl pod patronátem olomoucké kapituly
a v 18. století prožíval svoje zlaté období.
Byl hlavním hanáckým poutním místem
a těšil se zvláštní přízni olomouckých kanovníků. Probošt František Oedt se snažil
získat další kanovníky k tomu, aby zde
byl vybudován reprezentační mariánský
kostel, který by byl nejen projevem vztahu olomoucké kapituly k Matce Boží, ale
také vhodným místem pro všechny, kdo
k Dubské Matce Boží přicházeli. Neméně
obětavosti našel Oedt v tehdejším děkanu
olomoucké kapituly Jiřím Mayerswaldovi, ale také ve vynikajících dubských farářích Františku Ferdinandu Formánkovi
a Antonínu Zhánělovi, a tak v letech 1734
až 1756 byl dnešní dubský kostel vystavěn
a roku 1761 biskupem Hamiltonem slavně konsekrován. Probošt Oedt nechal také
v roce 1730 postavit obrovskou faru, vždyť
dubský farář míval v 18. století čtyři kaplany. Jak odeznívalo baroko a v polovině
19. století s kapitalizací Hané se vytrácela
zbožnost hanáckého lidu, nastal ústup ze
slávy i Dubu jako poutního místa.
Arcibiskup Bedřich Fürstenberg byl sice
pravý aristokrat, do značné míry člověk
vzdálený obyčejným lidem i kněžím, ale
zároveň byl horlivým pastýřem a snažil se vše ve svém okolí pozvedat, proto
nešetřil milosrdenstvím vůči chudým,
štědře sypal pocty a vyznamenání kněžím
a také, sice uměřeně, pamatoval na konkrétní farnosti. A tak byl 12. října 1860
dubský farář Jeroným Lysek investován
jako první dubský probošt s právem nosit
mandolet, pláštík, jaký nosívají kanovníci a preláti. Později Fürstenberg povýšil
také opavskou, dnes konkatedrální farnost na proboštství, to bylo v roce 1878.
První probošt Lysek (1818 – 1887), rodák
z Dolních Dunajovic, byl dříve dómským
vikářem v Olomouci a v Dubu působil od
roku 1856. Byl to velký vlastenec, přední
osobnost českého národního hnutí v Olomouci, byl to také životopisec sv. Jana

Sarkandra. Po Lyskovi následovali probošti Štěpán Palásek (1888 – 1916),
Emanuel Snášel (1916 – 1933), Josef
Veselý (1934 – 1939), Jan Lochman
(1940 – 1945) a poslední ThDr. Ladislav
Kubíček (1899 – 1985), který nastoupil
v roce 1946. V roce 1949 se Kubíček stal
nesídelním kanovníkem olomouckým
a v roce 1950 byl zatčen. Pak proboštství
třicet let administroval Josef Hradilík
(1950 – 1980) a po něm Cyril Vrbík (1980
– 2002), který zemřel mučednickou smrtí. P. Vrbíkovi se dostalo titulu probošta
až jako mrtvému z úst pana arcibiskupa.
V roce 2005 byl farářem dubské farnosti
jmenován P. Jan Kornek, který se snaží

Obálka nově vydané publikace o Dubu nad
Moravou
oživit slávu Dubu jako poutního místa,
proto připravil i připomenutí povýšení na
proboštství a vydání příležitostné publikace.
P. Vladimír Teťhal

úmysly apoštolátu modlitby
listopad 2010
Úmysl všeobecný
Aby oběti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpoře křesťanského společenství
a v moci našeho zachraňujícího Boha sílu k radikální změně života.
Úmysl misijní
Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe
v duchu výzvy svých biskupů rozšířila na celý kontinent a stala se součástí celosvětového misijního poslání Božího lidu.
Úmysl národní
Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast na všech bolestech
našich blízkých i vzdálených bratří a sester.
Prosinec 2010
Úmysl všeobecný
Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a bolest, jež jsou
údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a velkoryse jim pomáhali.
Úmysl misijní
Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství a spravedlnosti.
Úmysl národní
Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid i těm, kteří
s obtížemi hledají smysl života.

List z kalendáře
Listopad 2010
5. 11. 1930 se narodil ve Zlíně doc. PhDr. Vojtěch Cekota, historik, archivář, bývalý proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (80. narozeniny)
9. 11. 1925 se narodil Mons. Giovanni Coppa, první apoštolský nuncius v Československu (České republice) po obnovení svobodného náboženského života – v letech 1990 až 2001 (85. narozeniny)
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Hauyeho v roce
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
14. 11. 1935 se narodil Mons. Petr Esterka, pomocný biskup brněnský (75. narozeniny)
25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní kanovník olomoucký a bývalý generální vikář olomoucké arcidiecéze
(88. narozeniny)						
(jpa)
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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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Benedikt XVI. jmenoval
monsignory brněnské diecéze
Při slavnostní bohoslužbě v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně v pondělí 27.
září 2010, která připomněla první výročí návštěvy papeže Benedikta XVI.
v moravské metropoli, předal brněnský
biskup Mons. Vojtěch Cikrle osmi kněžím dekrety, jimiž
je papež Benedikt XVI. jmenoval kaplany Jeho
Svatosti s právem
užívat před svým
jménem
čestný
titul monsignore
(zkratka Mons.).
Jsou mezi nimi
Mons. Jan Peňáz i dva, kteří jsou
známí svou činnosti v olomoucké arcidiecézi: Ing. Martin Holík (1960), farní
vikář v Brně u kostela sv. Augustina, ředitel a zakladatel Radia Proglas a spoluzakladatel Televize Noe, a Mgr. Jan Peňáz
(1951), farář ve Křtinách u Brna, předseda Matice Velehradské.
Josef Pala
Kardinál Vlk na Moravě
Koncem září navštívil bývalý pražský
arcibiskup kardinál Miloslav Vlk obec
Strání a v polovině října zavítal do Kyjova a do farnosti Bratřejov na Valašsku.
Straňané mu zde připravili pestrý program. V příštím roce oslaví obec významné výročí zasvěcení kostela a návštěva
kardinála byla takovým oficiálním zahájením roku oslav. Kromě dvou mší tu kardinál absolvoval setkání s folkloristy a také
navštívil sklárny v nedaleké Květné, kde
si také vyzkoušel i foukání skla. Od nadšených folkloristů obdržel rovněž košili ze
straňanského kroje a v místním zámečku
ochutnal také speciální svatováclavské
pivo.
V Kyjově navštívil místní radnici, kde
poseděl s vedením města. Poté odsloužil
mši svatou v gymnazijní kapli sv. Josefa
Kalasanského, která byla do posledního
místa zaplněná. Poté ještě pobesedoval
s věřícími. Na cestě do Kyjova kardinál
navštívil také Žarošice, Lovčice a Bukovanský mlýn. I na těchto místech se setkal
s věřícími.
Obdobný program ho čekal také v Bratřejově, kde se zúčastnil oslav 120. výročí posvěcení místního farního kostela sv. Cyrila a Metoděje. Po slavnostní bohoslužbě
následovalo setkání s farníky. Josef Pala
Oznámení České provincie
Tovaryšstva Ježíšova
Protože P. Jan Adamík, SJ, ze zdravotních
důvodů nemůže převzít službu provinciála, jak bylo plánováno a v dubnu tohoto
roku oznámeno, zůstává provinciálem
z rozhodnutí generálního představeného
i nadále P. František Hylmar, SJ.
(sj)

aktuality
Zlínský kraj pomáhá Velehradu
V roce 2010 se Zlínský kraj podílel významným způsobem na procesu obnovy poutního místa Velehrad, a to hned několika způsoby. Římskokatolická farnost Velehrad
realizuje dva projekty s názvem Velehrad
– Trnava, společné kořeny jezuitské kultury
a vzdělávání, I. a II. etapa, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013. První projekt je zaměřen a na
stavební obnovu velehradského podzemí
(lapidária) a druhý na obnovu elektroinstalace v bazilice. U obou projektů je nutná
desetiprocentní spoluúčast žadatele. Za velehradskou farnost vzal na sebe tuto spoluúčast Zlínský kraj, a to ve výši 1 080 000 Kč
a 1 060 000 Kč. Velehradská farnost v roce
2010 dále dokončila obnovu presbytáře
a transeptu baziliky z prostředků EHP
Norska, Islandu a Lichtenštejnska (tzv.
Norských fondů). I zde se podílel Zlínský Stavební práce před průčelím velehradské
kraj významným způsobem na financování baziliky
Snímek Petr Hudec
tohoto projektu, a to částkou 2 802 000 Kč.
Všemi těmito způsoby dochází k prezentaci a zachování odkazu velehradského „dědictví otců“ a velehradská farnost za to vyjadřuje Zlínskému kraji upřímný dík.
Poznámka – u Norů jsem dal částku, kterou ZK přispěl celkově – nikoliv jen v roce
2010.		
P. Petr Přádka, SJ
Sborník o nových objevech na Velehradě
Velehradská farnost vydala v roce 2010 sborník s názvem Nové objevy na Velehradě, jehož editorem je
prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace byla sestavena z příspěvků čtyř autorů. Miloslav Pojsl se tematicky věnoval tzv. velehradské otázce
(poloze Velehradu) a vytvořil příspěvek o historii archeologického bádání na Velehradě. Na tyto informace navazuje pojednání o současném archeologickém
výzkumu,
přičemž
jeho autory
jsou archeologové Bc.
Jan Mikulík a Mgr. Zdeněk Schenk. (Archeologové se mohli v letošním roce pochlubit
například nálezy skel brýlí mnichů z počátku
novověku, důmyslných odvodňovacích kanálů
a dokonce i střepů velkomoravské keramiky.)
Dále sborník obsahuje charakteristiku procesu stavební obnovy velehradského podzemí
z pohledu památkové péče od PhDr. Jany Spathové. Závěrem je publikována zpráva investora o projektu, v jehož rámci je sborník publikován (Mgr. Petr Hudec). Cenným dokumentem
jsou publikované archivní fotografie i snímky
dokumentující aktuálně probíhající stavební
práce. Sborník vydaný v rámci projektu Velehrad – Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání lze již nyní označit za důležitý
vydavatelský počin s nadčasovou hodnotou.
Studenti Stojanova gymnázia naslou- Publikace je zdarma k dispozici všem zájemcům o historii Velehradu. Můžete si jej vyžádat
chají výkladu archeologů
Petr Hudec
Snímek Petr Hudec v sakristii baziliky.

aktuality
Ustavující schůze přípravného výboru Jubilejního poutního roku
na Svatém Hostýně
U příležitosti 100. výročí slavné korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
v roce 1912 vyhlásil olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské
Mons. Jan Graubner na začátku letošního roku pro poutní sezonu roku 2012 Jubilejní poutní rok.
Při této příležitosti vyzvala
Matice svatohostýnská prostřednictvím Listů svatohostýnských své členy, aby se
přihlásili do práce přípravného výboru, který bude koordinovat činnost oslav po celý
jubilejní rok.
Ustavující schůze třináctičlenného přípravného výboru se sešla 29. září 2010 na
Svatém Hostýně. Její členové
projednali více než dvacet
předložených návrhů k svatoSnímek Josef Pala
hostýnskému jubileu, z nichž
bude možno realizovat asi polovinu (vydání poštovní známky s námětem korunovace,
vytištění obrázků s modlitbou k tomuto výročí, série článků v Listech svatohostýnských
o historii korunovací a samotné korunovaci na Svatém Hostýně v roce 1912, pozvání
apoštolského nuncia v ČR na oslavy, návrh koncertů duchovní hudby, vydání jubilejního sborníku, návrh poutí a cyklopoutí na Svatý Hostýn, nové profesní poutě na Svatý
Hostýn /rybáři, pekaři, řidiči/, zhotovení nového pódia s venkovním oltářem).
		
Josef Pala
Dvacet let knihovny AKS
Před dvaceti lety, na podzim 1990, byl nejen znovu otevřen Arcibiskupský kněžský
seminář (AKS) v Olomouci, ale byla s ním otevřena i instituce, která sehrává v životě semináře i arcidiecéze nezanedbatelnou roli, a sice knihovna AKS. Třebaže
nejde o instituci právně samostatnou, je zcela součástí semináře, je její činnost nepřehlédnutelná.
Knihovna začínala zcela od začátku, vlastně od nuly. První rektor semináře P. Milán
Kouba si uvědomoval její význam a nešetřil na financích, aby bohoslovci měli solidní
knihovnu pod střechou, vyčlenil pro ni vhodné prostory, postaral se o vybavení na úrovni a dokonce se postaral o zvláštní knihovnici, paní Blanku Handrychovou, která zde na
plný úvazek pracuje už dvacet let.
Knihovna dnes čítá asi 45 000 svazků, řadí se tak mezi velké církevní knihovny na Moravě. Byla sestavována především z kněžských pozůstalostí po roce 1990, darů, často ze
zahraničí, je ale také doplňována nákupy nově vydávané literatury, a to nejen teologické,
ale i takové, která by umožnila bohoslovcům celkový přehled. Nemá staré a vzácné tisky, jde především o díla vydaná ve 20. století, ale především ta jsou potřebná k dennímu
studiu bohoslovců. Výhodou je, že je denně dostatečně dlouho otevřena, lze studovat
přímo v knihovně a lze si půjčovat.
Vedoucí knihovny Blance Handrychové náleží také poděkování za dvacetiletou obětavou práci. Je vždy vstřícná, poradí, protože všechny knihy prošly jejíma rukama,
má dokonalý přehled o všem, co knihovna může zájemcům nabídnout. Její vstřícnost
je důvodem, proč řada kněží při návštěvách semináře neopomene návštěvu knihovny
a její strážkyně. Samotné knihovně bych přál, aby na ni nezapomínaly kněží a autoři nejrůznějších prací, které se vztahují k teologii, duchovnímu životu, dějinám jednotlivých
farností i celé arcidiecéze. Vždyť právě arcidiecézi, její budoucnosti – bohoslovcům,
knihovna slouží.		
P. Vladimír Teťhal
Kroměřížský probošt získal pamětní medaili města
P. Josef Říha (1956), farář farnosti sv. Mořice v Kroměříži, který je zároveň děkanem kroměřížského děkanátu a proboštem tamní Kolegiátní kapituly, převzal
21. září z rukou kroměřížského starosty ocenění v podobě pamětní medaile města. Předána mu byla v rámci slavnostního koncertu konaného při příležitosti oslav
750. výročí založení kostela sv. Mořice. Pamětní medaili získal P. Říha za dlouholetou práci pro obyvatele Kroměříže, kde působí od svého vysvěcení na kněze v roce
1982.
(ps)
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Den Bible
Ke slavení Dne Bible je doporučena
předposlední neděle liturgického mezidobí. Lze jej však slavit v kterémkoli jiném vhodném termínu. Ke slavení Dne
Bible ve farnosti může patřit biblicky
zaměřená homilie, vývěska s biblickou
tematikou (popř. plakátem Biblického
díla), ukázková biblická hodina, přednáška pozvaného hosta apod.
Úkolem Biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se
vést k osobní četbě Bible. Napomáháme
porozumět biblickému textu, nakolik naše
síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že
hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi
aktuální.
P. Petr Chalupa
ředitel Českého
katolického biblického díla
Dopis ke Dni Bible
Milí přátelé,
právě sice končí rok, věnovaný Písmu
svatému v rámci přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Spolehlivé biblické základy mají však
i témata následujících let přípravy, ať
už půjde o svátost křtu, biřmování nebo
eucharistie.
V příštím roce se rovněž koná mimořádné
plenární shromáždění Katolické biblické
federace, která celosvětově sdružuje národní biblické instituty, které jsou zaměřeny na biblickou pastoraci.
České katolické biblické dílo se podle
svých možností snaží uvádět do bohatého
biblického dědictví. Naše úsilí směřuje
k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu
svatém jsou i v současné době aktuální.
Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží
mohli pokračovat ve své práci.
Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí
ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích).
Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu
Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách
se dozvíte více na internetových stránkách: www.biblickedilo.cz
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční
podporu
Mons. Dominik Duka
předseda správního výboru
Českého katolického biblického díla
Centrum teologie
a umění on line
Centrum teologie a umění působící při
Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze zahájilo na začátku letošního října provoz svých nových internetových stránek www.ctu – uk.cz
(čbk)
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Novinka v programu Adopce
na dálku
Program Adopce na dálku pomohl od
roku 1993 již více než 27 tisícům dětí
a je jedním z nejúčinnějších rozvojových programů. Charita Praha přichází v těchto dnech s novinkou: Možnost
podpořit vzdělání konkrétního potřebného dítěte v Ugandě má nyní i ten, kdo
si nepřeje navázat s dítětem osobní korespondenci.
Program bude probíhat stejně jako
v ostatních oblastech s tím rozdílem, že
děti nebudou znát jména konkrétních
dárců, nebudou jim adresovat dopisy
a nebudou odpovědi na své dopisy očekávat. Dárce si může podle dotazníčku
o dítěti a jeho rodině či podle fotografie
dítěte vybrat, kterému konkrétnímu dítěti
si přeje svou podporu poskytnout. Dárce
bude pravidelně jedenkrát ročně dostávat
aktuální fotografii dítěte a kopii školního
vysvědčení.
V těchto dnech můžete na webových
stránkách www.praha.charita.cz nebo na
tel.: 224 246 519 nebo na e-mailové adrese: adopce@charita–adopce.cz získat více
informací o celém projektu i o konkrétních dětech, které čekají na podporu.
(apha)
Zemřel P. Augustin Josef
Petrucha
V Rajhradě zemřel 14. října 2010 ve
věku 87 let P. Augustin M. Josef Petrucha, kněz Kongregace bratří těšitelů
z Gethseman.
Narodil se 1. března 1923 v Kněždubu,
okres Hodonín. Po středoškolských studiích vstoupil do Kongregace bratří těšitelů.
V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl s ostatními řeholníky zatčen a postupně internován v Broumově, Želivě a v Králíkách.
V letech 1957 až 1969 vykonával různá
civilní zaměstnání. Po obdržení státního souhlasu působil v duchovní správě
v Udicích, Libčevsi, Postoloprtech, Podbořanech, Kadlíně, Klokotech a od 1. září
1991 v Nížkově. V roce 2008 odešel na
zasloužený odpočinek do Domu Matky
Rosy – domova pro seniory u sester těšitelek v Rajhradě.
(čbk)
Přijde k nám papež
v roce 2013?
Čeští a moravští biskupové, kteří se sešli ve dnech 12. a 13. října 2010 na svém
82. plenárním zasedání ve Vranově
u Brna, se shodli na tom pozvat papeže Benedikta XVI. na druhou návštěvu
naší vlasti.
Svatého otce chtějí biskupové uvítat na
Velehradě 5. července 2013 u příležitosti
1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
(ps)

Aktuality
Cisterciácká pečeť
Matice Velehradská pořádá
již čtvrtý ročník soutěže a přehlídky mešních a košer vín
s názvem Cisterciácká pečeť.
Již první tři ročníky této unikátní soutěže zaznamenaly
značný ohlas jak v odborné,
tak v laické veřejnosti. V soutěži se objevila vína nejen
z Evropy, nýbrž také z Izraele
a USA. Matice Velehradská
využívá tuto akci k šíření křesSnímek R. Klimeš
ťanské kultury. Vždyť „víno
představuje svátek. Dává člověku pocítit slávu stvoření…Dává nám tušit něco z konečné slavnosti Boha a lidstva, k níž míří očekávání Izraele.“ (Benedikt XVI.)
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s degustací se uskuteční ve sklepení Stojanova
gymnázia 20. listopadu 2010 od 17 hod. Více informací je možné nalézt na webu Matice Velehradské: www.maticevelehradska.cz
Petr Hudec
Nové publikace nakladatelství Starý Velehrad
Začátkem října vydalo nakladatelství Starý Velehrad dvě nové publikace v rámci edice
Církevní památky. Jejich autorem je PhDr. Karel Kavička. Nejdříve vyšlo druhé vydání
publikace s názvem Prostějov – Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého. Má 32 stran,
barevnou přílohu, na které se kromě P. Pavla Krejčího, nově podílel také P. Antonín
Basler. Text byl nově upraven a rozšířen včetně resumé
v angličtině a němčině. Publikaci požehnal P. Dan Žůrek
v sobotu 9. října během mše svaté obětované při příležitosti 255. výročí konsekrace kostela. Slavnostní večer v Prostějově pak pokračoval koncertem k 200. výročí narození
P. MUDr. Celestýna Opitze, otce anesteziologie. Ten v roce
1847 provedl první operaci v narkóze. Na varhany hrál Ondřej Mucha, zpívala Magdaléna Vlasáková. Slavnostního
večera se zúčastnil provinciál ČM provincie hospitálského
řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Brně Fr. Martin
Macek a místostarosta města Prostějova Miroslav Pišťák.
Následující den byla představena při pouti k 150. výročí povýšení kostela v Dubu nad Moravou na proboštství,
druhá publikace s názvem Dub nad Moravou – Proboštský,
farní a poutní kostel Očišťování Panny Marie, která má rozsah 40 stran. Barevné fotografie jsou dílem P. Antonína
Baslera, několik fotografií zhotovil Vladimír Hyhlík. Hlavním celebrantem mše svaté
byl Mons. Ladislav Tichý, profesor Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Koncelebroval P. ThLic. Jan Henryk Kornek, duchovní správce
farnosti. Přijeli také poutníci z Polska.
Po mši svaté koncertoval na nádvoří fary padesátičlenný polský dětský dechový orchestr. V odpoledních hodinách se konal v areálu fary koncert při příležitosti 60. výročí úmrtí místního rodáka, skladatele Vojtěcha Říhovského (1871 – 1950). Věnoval se hlavně
chrámové hudbě, složil celkem 27 latinských a 10 českých mší, dále pak několik skladeb
pro klavír.		
Karel Kavička
Nová kniha o olomouckém arcibiskupovi Rudolfu Janovi
Zlámal – Larisch: Rudolf Jan, arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardinál
Když před 190 lety v roce 1820 nastoupil do úřadu olomouckého arcibiskupa člen panovnického rodu Habsburků, vnuk
Marie Terezie, arcivévoda Rudolf Jan, kladli si jeho současníci
otázku, co mohou od biskupského pontifikátu tohoto muže
očekávat. Byli a pravděpodobně budeme při četbě této knihy
i my příjemně překvapeni. Nejen olomoucká arcidiecéze jako
celek, ale především města Olomouc a Ostrava dopady jeho
rozhodnutí ve svém životě pozitivně pociťují až dodnes. Kniha
je doplněna obrazovou přílohou, překladem pastýřského listu
kněžím, sumářem biskupských funkcí a přehledem hudebních
děl tohoto arcibiskupa.
(jl)

aktuality
Požehnání obnovených nástěnných maleb v Mostkovicích
Občané Mostkovic u Prostějova prožili v sobotu 9. října 2010 slavnostní den. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička požehnal v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté obnovené gotické nástěnné malby z počátku
15. století.
Jde o soubor šesti
obrazů ze života Panny Marie
– Klanění tří králů,
Ukřižování, Boj sv.
Jiří s drakem, Panna Maria Ochránkyně, Korunování
Panny Marie a Nanebevzetí Panny
Marie.
Na restaurování
se několik let poSnímek Karel Kavička
dílely akademická malířka a restaurátorka Miroslava Trizuljaková a její kolegyně Marie Dočekalová.
Na financování se kromě obecního úřadu a farnosti podílel také Krajský úřad v Olomouci (zastoupený na slavnosti Pavlem Horákem, zástupcem hejtmana Olomouckého
kraje).
Restaurované gotické malby jsou na střední Moravě unikátem. Zájemci si je mohou
prohlédnout v době konání bohoslužeb, tj. každý čtvrtek v 18 hodin, ve významné svátky a každou neděli od 9 hodin.		
Karel Kavička
Jeruzalémská Bible má nové webové stránky
Dominikánské nakladatelství Krystal spustilo 30. 9. 2010, v den svátku patrona
biblického bádání sv. Jeronýma, nové internetové stránky věnované Jeruzalémské
Bibli.
Vydání českého překladu Jeruzalémské Bible, od něhož uplynul už téměř celý rok, vzbudilo velký zájem mezi čtenáři všech kategorií. Na novém webu se návštěvník seznámí
s historií Jeruzalémské biblické školy a dozví se, jak vznikal tento jedinečný francouzský
překlad Bible. Dále zde nalezne obsáhlou stať věnovanou českému překladu Jeruzalémské Bible, jejím českým překladatelům a překladatelským postupům. Vydání překladu
Jeruzalémské Bible vyvolalo v mnoha médiích vlnu ohlasů, které jsou na stránkách
shromážděny. Jeruzalémskou Bibli si též můžete virtuálně prohlédnout a objednat její
nejrůznější knižní varianty. Nové, přehledné a elegantní internetové stránky najdete na
adrese: www.jeruzalemskabible.cz		
(čbk)
Největší opravy v bazilice na Svatém Hostýně za posledních sto let
Po několika letech příprav, náročného vyjednávání a sjednocování názorů všech
zainteresovaných stran, konečně bude uskutečněna poslední, ale nejnáročnější
etapa oprav v bazilice na Svatém Hostýně. Takovou rekonstrukcí neprošla minimálně 100 let.
Před 10 lety byla vyměněna měděná krytina, včetně části krovu za osm milionů korun.
Pak následovaly opravy vitráží, včetně jejich předsklení izolačními dvojskly, za zhruba
jeden milion korun a asi ve stejné ceně v loňském roce byl proveden odvětrávací kanál
kolem baziliky.
Poslední nejnáročnější oprava začíná letos na podzim a měla by skončit koncem března v příštím roce. V bazilice bude odstraněna stará dlažba, vybrána zemina asi 50 cm
a zhotovena provětrávaná dlažba, včetně teplovodního topení, izolací a položení repliky
současné dlažby. Topení bude teplovodní a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo „země
– voda“, které bylo instalováno na faře v loňském roce. Bude sloužit k temperaci baziliky v zimních měsících na asi 10 stupňů Celsia. Rovněž se provede položení nové elektrické kabeláže a osazení nového elektrorozvaděče.
V průběhu prací bude opravena také socha Panny Marie Svatohostýnské, která je napadena červotočem a má poškozenu polychromii. Celkové náklady budou kolem osmi
milionů korun a budou hrazeny výhradně z darů a sbírek věřících.
Pravidelné bohoslužby během oprav budou probíhat v kapli sv. Josefa, kam bude také
přemístěna internetová kamera.		
Petr Janek
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Kumránské svitky budou
na internetu
Texty kumránských svitků, starých víc
než dva tisíce let, si bude brzy možné přečíst na internetu. Jejich zdokumentování
pomocí pokročilé filmové technologie se
ujala správa izraelských památek a vyhledávač Google. Za svitky je označováno asi
900 rukopisů nalezených v letech 1947 až
1956 v jeskyních v Kumránu u Mrtvého
moře. Jde o staré náboženské texty sepsané v aramejštině, hebrejštině a řečtině.
(čtk)
Podpora Papežských
misijních děl v ČR
V souvislosti s letošní Misijní nedělí
uvádíme několik statistických údajů,
z nichž vyplývá vynikající postavení
České republiky v rámci Evropy.
Papežská misijní díla (PMD) znovu obnovila svoji činnost v České republice v roce
1993. Během komunismu byla jejich činnost zakázána. Je dobré si povšimnout,
že i když se v Česku hlásí ke katolické víře
menšina obyvatel, sbírky a dary na papežské misie řadí ČR ve dvou ze třech Misijních děl mezi prvních deset zemí v Evropě.
Co se týká darů na sponzorování bohoslovců v misiích (Papežské misijní dílo sv.
Petra apoštola) je Česko na 14. místě. Během Misijní neděle, kdy se v rámci Papežského misijního díla šíření víry vybírají
finanční prostředky na podporu základní
světové misijní činnosti církve, se výší
sbírek dostává naše vlast na 10. místo.
V rámci podpory Papežského misijního
díla dětí je Česká republika na 8. místě.
Vzhledem k tomu, že letos Misijní dílo dětí
slaví u nás 10 let od znovuobnovení své
činnosti, je umístění v první desítce zemí
Evropy dobrým znamením. Uvedené skutečnosti dokazují zájem našich obyvatel
o podporu papežských misií a pomoci
potřebným světa. Řadíme se mezi země,
jejichž systematická misijní práce důležitým způsobem odpovídá na problémy
v misijních oblastech.
(čbk)
Světové dny mládeže
– Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference bude připravovat účast jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na Světových dnech mládeže (World
Youth Day – WYD) 2011. Program WYD
bude od 16. do 21. srpna 2011 v Madridu. Nedílnou součástí Světových dní
mládeže jsou „Dny v diecézích“, které se
budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15. srpna 2011. Více informací (nejen o přihlašování) najdete na
http://madrid2011.signaly.cz/ (apha)
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Oslava 150 let od posvěcení
kaple Panny Marie
v Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži
V Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži se v pátek 8. října 2010 slavila slavnostní mše svatá v kapli Neposkvrněného
početí Panny Marie při příležitosti oslavy
150 let od posvěcení této kaple. Hlavním
celebrantem byl olomoucký arcibiskup

Jan Graubner, koncelebrovalo 12 kněží.
Kaple byla zcela zaplněna studenty, pedagogy, zaměstnanci AG. Pozvání na tuto
oslavu přijali také další hosté – ředitelé
církevních škol, zástupce Arcibiskupství
olomouckého, někteří sponzoři nové sochy Panny Marie Neposkvrněné a členové
Spolku pro obnovu sochy Panny Marie
v Kroměříži.
Po vřelém uvítání otce arcibiskupa studenty, kteří uvedli, že kaple je pro ně důležitým místem pro setkávání se s Bohem,
školní kaplan P. Pavel Stuška připomněl,
že kaple Panny Marie byla posvěcena 8.
října 1860 předchůdcem otce arcibiskupa
kardinálem Bedřichem Fürstenbergem
a tato kaple je duchovním centrem celé
školy. V promluvě otec arcibiskup mimo

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

Centrum pro školy
Očekávání církve od studentů Arcibiskupského gymnázia
Studenti třetího a čtvrtého ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vyzvali
k diskuzi olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera otázkou: Co od nich – absolventů
církevního gymnázia – církev očekává?
V úvodním slově otec arcibiskup připomněl významné osobnosti z oblasti vědy, kultury
i politiky, kteří jsou absolventy této školy. Na příkladu jejich života zdůraznil hodnoty, které má křesťan ve
svém životě rozvíjet
a podporovat a jejichž
uplatňování v osobním i profesním životě
očekává od absolventů církevních škol. Ze
zmíněných
hodnot
nejvíce zdůraznil lásku
k sobě a druhým, jak
máme její obraz zaznamenán v Bibli.
V diskuzi se studenti
zajímali o problémy
pro ně aktuální i problémy celospolečenské. A tak se diskutovalo o vztahu křesťana k józe, předmanželskému sexu, počtu věřících v katolických školách i o mravních prohřešcích kněží.
Studenti se také zajímali o osobní život otce arcibiskupa: jak je přijímán jako arcibiskup
ve své rodině, jak v sobě objevil kněžské povolání i jaký má plat.
Na závěr olomoucký arcibiskup popřál studentům úspěšné dokončení studia a udělil
jim požehnání.
jiné řekl, že celková formace studentů by měla
mít také duchovní rozměr
a zdůraznil důležitost setkávání se s Bohem v tichu před svatostánkem.
Po mši svaté následovalo žehnání sochy Panny
Marie Neposkvrněné na
dvoře gymnázia za velmi
početné účasti studentů,
zaměstnanců AG, farníků obou
kroměřížských
farností
a těch, kteří se finančně podíleli na obnově sochy.
Před obřadem žehnání školní kaplan P. Pavel Stuška seznámil přítomné s finanční
stránkou celé sbírky a poté
předal slovo dalším hostům. Ředitel AG Mgr. Štěpán Bekárek osvětlil důvody
sundání sochy v roce 2000
ze štítu AG, které spočívaly
v havarijním stavu sochy,
kdy hrozilo její zřícení. Autor nové sochy Vilém Čech vysvětlil postup při jejím
zhotovování a také popsal ikonografické
symboly této sochy. Starosta Kroměříže
Mgr. Miloš Malý ve svém projevu uvedl,
že tato socha bude patřit k dalším důleži-

tým symbolům Města Kroměříže a ocenil
vytrvalost a obrovské nasazení otce Stušky pro její navrácení na původní místo. Po
krátké promluvě otec arcibiskup sochu
požehnal a všichni, kteří se oslavy účastnili, obdrželi v upomínku obrázek sochy
Panny Marie a drobnou sladkost.
V průběhu dalšího týdne se u sochy Panny
Marie každý večer scházeli studenti i další věřící, aby se společně modlili růženec.
Toto setkání vždy vyvrcholilo slavením
mše svaté v kapli Panny Marie v AG. Poté
byla socha vyzdvižena na původní místo
– tedy na štít kaple Panny Marie, aby se
vrátila do panoramatu města a opět byla
symbolem duchovní ochrany nejen nad
celou školou, ale i nad celou Kroměříží.
Marie Kvapilíková
Kroměříž
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Naším cílem je kvalitní vzdělaný člověk – kurzy klíčových
kompetencí studentů CMG Prostějov
Vstupní nebo také seznamovací kurz nových studentů primy Cyrilometodějského
gymnázia (CMG) v Prostějově zahajuje
každým rokem celou šňůru kurzů a duchovních obnov jednotlivých tříd. Koncepce a náplň kurzů klíčových kompetencí vychází ze ŠVP (Školní vzdělávací
program) Doopravdy, který je zaměřen
především na osobnostní rozvoj jednotlivce. Pobytové kurzy se konají ve školicím
středisku Stará Voda u Bruntálu – malebné chalupě na kraji vesničky v podhůří
Jeseníků.
Cílem čtyřdenního pobytového kurzu pro
primu, nazvaném „Kdo jsi?“, je usnadnit dětem vstup do nového kolektivu,
seznámit se blíže s třídním profesorem
a vyučujícími. Letos poprvé pomáhaly
s programem dvě studentky – animátorky
– z vyšších ročníků, aby se tak starší spolužáci přiblížili těm nově příchozím.
Aktivity, které jsou pro tento kurz vybírány, se zaměřují na hry podporující spolupráci ve skupině (např. postavit stan ve
ztížených podmínkách – část družstva má
zavázané oči a ostatní je musí navigovat).
Také společný výlet do blízké Karlovy Studánky přinesl spoustu zážitků s novými
spolužáky, z kterých se po těch čtyřech
dnech stali i noví a dobří kamarádi.
Kromě seznamování s lidmi je náplní
kurzu také seznamování s technikami
efektivního studia tak, aby byl dán malým

studentům praktický návod na zvládání
učiva gymnázia a vyšších nároků na přípravu.
Kurz pro sekundu nesoucí podtitul „Nejsem sám“ je mezi studenty oblíbený,
protože bývá velmi „akční“. Aktivity jsou
zaměřené na rozvíjení schopnosti spolupráce, komunikace ve skupině, rozvíjení
vyjadřování emocí a názorů, rozvíjení fantazie a tvořivosti, seznámení se s různými
rolemi ve skupině a s lidskými vlastnostmi pomocí pohybové pantomimy. Možná
odtud dostal kurz od studentů přídomek
„dramaťák“. Například aktivita nazvaná
sousoší lidských ctností a neřestí vyžadovala přemýšlení, tvořivost i pohybové
umění. K zamyšlení vedlo téma „Osamělost“s podotázkami k diskuzi: Může se cítit člověk osamělý uprostřed dalších lidí?
Co může člověk, který se cítí osamělý,
dělat? Nebo téma předávání informací,
zkreslování a působení reklamy probudilo v mnohých skryté herecké a žurnalistické vlohy.
Na závěr pobytu si měli studenti „sbalit
do kufru“, co by si chtěli z kurzu odvézt.
Převažovala spolupráce, respekt, nová
přátelství apod., a to je potěšitelné zjištění
pro všechny, kdo kurz připravovali.
Další čtyřdenní pobytový kurz absolvovali studenti kvinty (pro srovnání 1. ročníku vyššího gymnázia) a již z jeho názvu
„Kdo jsem“ můžeme vyčíst, že tentokrát

se cílem poznávání stává student sám.
Základem aktivit je porozumění sobě
sama, uvědomění si své pozice ve skupině,
pochopení svých postojů, získání důvěry
ve skupinu. Hlavní aktivitou je odlévání
vlastních sádrových masek a jejich výtvarné zpracování vycházející z osobnosti
každého studenta. Program byl doplněn
o týmové a kontaktní hry, které podtrhly celkovou spokojenost s kurzem jak ze
strany studentů, tak ze strany pedagogů
a lektorů.
Všechny třídy kromě primy pak postupně
absolvují ještě zvláštní duchovní obnovu,
což je dvoudenní pobyt spojený s duchovním tématem, které vybírá a celou obnovu
také vede spirituál školy. Studenti mají
pochopitelně příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Nechybí
mše svaté a modlitby v kapli.
Jitka Hubáčková

Bude vás zajímat
Pozvánka na Celostátní setkání
animátorů seniorů

Vánoční bohoslužby na Svatém
Hostýně

Diecézní centrum pro seniory Biskupství
královéhradeckého srdečně zve na V. ročník Celostátního setkání animátorů seniorů, které se koná ve dnech 5. a 6. listopadu v Hradci Králové.
Předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu),
bohoslužba s biskupy, hlavní celebrant
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický,
přednášky s odborníky – MUDr. Marie
Svatošová, PhDr. Ing. Marie Oujezdská, S. M. Miriam Baumruková de ND,
P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem., P. František Lízna, SJ, benefiční koncert Evy
Henychové pro širokou veřejnost, beseda
s Martinem Stropnickým
Bližší informace: Diecézní centrum pro
seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328,
e-mail: animatori@diecezehk.cz,
www.animatori.cz

• 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 ve 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.
Adventní duchovní obnovu
pro seniory a další zájemce
s P. Janem Rybářem, SJ
Marianum, Janské Lázně, 6. až 9. prosince, cena: 1590 Kč (cena zahrnuje ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím a plnou penzi)
Bližší informace: Diecézní centrum pro
seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328,
e-mail: dcs@diecezehk.cz

Zimní období
na Svatém Hostýně
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 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Adventní duchovní cvičení pro
mladé muže od 17 let
Bohoslovci zvou všechny mladé muže
od 17 let na duchovní cvičení. Nabízejí je všem, kdo mají zájem vstoupit do
adventní doby oživením nebo prohloubením duchovního života a připravit
se tak na oslavu velkého křesťanského
tajemství, které prožíváme o Vánocích.
Víkendové duchovní cvičení se koná
v Arcibiskupském kněžském semináři
v Olomouci od 26. do 28. listopadu. Bližší
informace a možnost se přihlásit: e-mail:
vaclav.hejc@seznam.cz, tel.: 728 625 767,
www.knezskyseminar.cz
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Den Charity v Hranicích
se slavil na zámku
U příležitosti svátku patrona charitního díla sv. Vincence z Paula uspořádala
23. září Charita v Hranicích Den Charity ve dvoraně zámku Městského úřadu
Hranice. Zájemci si mohli nechat zdarma
změřit krevní tlak i glykémii a od vedoucích zdravotního a všech sociálních projektů Charity Hranice získat podrobné informace o službách, které Charita nabízí
uživatelům a klientům.
Radka Andrýsková
Středisko sv. Vincence
v Týdnu pro duševní zdraví
Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním
onemocněním Charity Olomouc se i letos
zapojilo svými aktivitami do Týdne pro
duševní zdraví 2010. Jednotlivé akce programu proběhly od pondělka 4. do pátku
8. října. Zájemci si mohli prohlédnout
bezbariérovou tréninkovou kavárnu Betreka ve Wurmově ulici a Dům sv. Vincence v ulici Řezníčkově.
V průběhu Týdne pro duševní zdraví 2010
proběhlo několik přednášek či různě zaměřených výtvarných dílen.
„Největší zájem byl o přednášky zaměřené na problematiku života v Indii a Fair
Trade výrobků. Také jsem ráda, že pro
čtyřicet studentů SZŠ a VOŠZ Emanuela Pöttinga jsme zrealizovali přednášky
o duševních onemocněních,“ zhodnotila
dosavadní průběh týdne Kristýna Himmlerová z Charity Olomouc.
Z těchto rozmanitých akcí měli radost
také uživatelé služeb Střediska sv. Vincence. Týden pro duševní zdraví je pro ně
vítaným zpestřením pravidelných denních programů.

charita
Dobrovolníci Charity Olomouc se připravovali na mimořádné situace
Charita Olomouc díky finanční podpoře Nadace ADRA uspořádala semináře s názvem
Připravenost na mimořádné situace.
Do projektu se zapojilo 23 dobrovolníků z různých obcí na Olomoucku, kteří na přelomu září a října ve dvou dnech získali základní informace o tom, jak být připraven na
spolupráci při řešení mimořádné a krizové situace.
„Cílem této naší iniciativy bylo vytvořit síť dobrovolníků, jejíž členové by, po získání
potřebných znalostí a dovedností, v případě mimořádné události nebo krizové situace
mohli dobře informovat Charitu Olomouc o nastalé situaci v blízkém okolí jejich bydliště. Mají tedy působit v prostředí, které
dobře znají a běžně se v něm pohybují,“
přiblížila smysl tohoto projektu koordinátorka pro dobrovolníky Daniela Pazderová
z Charity Olomouc.
Frekventanti kurzu se ovšem neviděli 9. října naposledy; i nadále se budou minimálně
jednou ročně setkávat a rádi by se ještě zdokonalovali např. v oblasti zásad poskytování zdravotní a psychologické první pomoci.
Implementaci systému do praxe by mohlo
napomoci i setkání s profesionály – zástupci složky, začleněné do integrovaného záchranného systému v kraji, kteří by se s nimi
podělili o své zkušenosti a poradili jim, kde
mohou být jako dobrovolníci v dané oblasti
nejužitečnější. Výstupem z projektu bude
i sborník, ve kterém budou příspěvky jednotlivých lektorů a důležité kontaktní údaje
pro případ mimořádné události.
Charita Olomouc projekt realizuje se záměrem prohloubení spolupráce především
s farnostmi, ale i s obcemi v okolí města Olomouce, které dostaly informace a podílely
se na výběru účastníků kurzu.		
(dap)
Zaměstnanci Charity Olomouc se seznamovali s prací svých kolegů
První říjnový pátek proběhl v Charitě Olomouc Den pootevřených dveří, kdy zaměstnanci jednotlivých charitních středisek mohli navštívit pracoviště svých kolegů a získat
tak informace o ostatních službách organizace.
Zájemci dostali příležitost nahlédnout do chodu správy Charity, pečovatelské služby
v Olomouci či ve Velké Bystřici, ošetřovatelské služby, poradenského centra a dalších
služeb střediska Khamoro; pro kolegy své brány otevřelo i Středisko sv. Vincence a služby střediska Samaritán.
„Dnešní akce se mi moc líbila a jsem ráda, že máme možnost poznávat práci svých kolegů. Víc než kde jinde zde totiž platí úsloví, že jednou vidět je lepší než desetkrát slyšet,“ zhodnotila návštěvu střediska pečovatelské služby ve Velké Bystřici Jana Haasová
z charitního azylového domu pro muže.
Návštěvníci se nejčastěji ptali na náplň práce a úkoly svých kolegů či na praktické fungování jednotlivých služeb nebo počty jejich uživatelů; v neposlední řadě také často velmi pozitivně hodnotili pracovní prostředí svých kolegů. V ordinaci praktického lékaře
pro lidi v nouzi si účastníci akce navíc mohli nechat změřit tlak či se zvážit.
František Jemelka
Pojďte si povídat o Charitě

Středisko sv. Vincence se zaměřuje na
pomoc dospělým lidem s psychiatrickým
onemocněním, aby znovu získali či obnovili své sociální dovednosti a pracovní návyky, žili samostatně dle svých možností
a osobně se realizovali ve společnosti.
František Jemelka

V městském domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou je každý měsíc pro
Akademii třetího věku přichystán zajímavý program, nazvaný Pojďte si povídat o Charitě. V pondělí 1. listopadu v 16.30 hod. si budeme s přítomnými povídat o službách, které
Charita poskytuje. Na besedě vystoupí vedoucí všech projektů: Ošetřovatelské služby,
Pečovatelské služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix a humanitární pomoci. Chceme seznámit veřejnost se svou
prací a plány. 		
Naděžda Vrbíková
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Svátek sv. Vincence z Paula ve Svitavách
Charita Svitavy pořádá každým rokem při příležitosti svátku Sv. Vincence z Paula, patrona charitního díla, Den otevřených dveří. Tentokrát jej spojila se slavnostním zahájením
provozu zrekonstruované koupelny v zařízení Světlanka.
Na projekt rekonstrukce významnou měrou přispěla Nadace VINCI v České republice.
Nadační příspěvek činí 289 310 Kč. Celková hodnota díla je téměř 700 tisíc korun. Zbývající prostředky Charita získala od dárců a z Fondu oprav a rekonstrukcí tvořeného ze
zisku loňského roku.
Den otevřených dveří zahájila
mše svatá slavená prezidentem
Arcidiecézní charity Olomouc
P. Bohumírem Vitáskem, který
také přestřihl pásku a symbolicky tak zahájil provoz koupelny.
Slavnostní pocit z celé akce zúročila přítomným hostům vystoupení uživatelů Světlanky. Mladí
Snímky Petr Hönig
z Centra denních služeb pro osoby
s mentálním postižením zpívali za doprovodu bubnů, uživatelé CDS pro seniory také zpívali a představil se i dědeček – harmonikář. Předvedli výkon téměř
profesionální a nenechali se „rozhodit“ televizní kamerou ani novináři.
Blanka Homolová

Přečetli jsme za vás
Cesta světla – Velikonoční pobožnost
U příležitosti slavnostního otevření nové Cesty světla na Svatém Hostýně vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci brožurku s názvem Cesta světla – Velikonoční pobožnost.
Texty k rozjímání připravil olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner.
Pro společnou modlitbu jsou v knížečce i dvě písně se známým nápěvem a textem, který upravil olomoucký
pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
Poblikaje je k dostání na Svatém Hostýně, jak v kostele, tak také v poutním domě.
Josef Pala
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Webové hry pro děti
na novém CD
Před letošními Vánocemi poprvé vydáváme na CD všechny webové hry pro
děti, které jsme postupně umísťovali na
internetové stránky olomouckého katechetického centra od roku 2007. Jedná
se především o hry inspirované soubory
samolepek pro děti – pexesa s postavami
ze Starého a Nového zákona a internetové
omalovánky s českými světci. Na CD nebude chybět ani pětidílný soubor obrázkových skládaček – hlavolamů s názvem
Putujeme se svatým Pavlem, který jsme
vytvořili k Roku sv. Pavla. Děti se mohou
těšit také na jednu novinku – karetní hru
Černý Perun v elektronické podobě, která by měla být zároveň umístěna na naše
webové stránky. Toto nové CD může
posloužit i jako dobrý dárek na letošní
Vánoce pro ty děti, kterým není cizí práce s počítačem (což jsou dnes prakticky
všechny). Vydání tohoto CD oznámíme
včas prostřednictvím našeho webu, ale již
nyní můžete zasílat objednávky na adresu
našeho centra. Na závěr patří poděkování
za pomoc programátorovi Bc. Janu Görigovi, který s námi na vývoji všech těchto
her dlouhodobě spolupracuje.
Vít Němec
Pozvání na V. arcidiecézní
setkání katechetů
Na vědomost se dává, že všichni katecheté olomoucké arcidiecéze jsou srdečně
zváni na již tradiční setkání na posvátném
Velehradě. Do kalendáře si můžete zaznamenat termín: 4. až 6. února 2011. To, co
si vezmete s sebou, bude zajisté maličkost
s porovnáním s tím, co si odtud odvezete.
Čekají nás společně prožité mše svaté,
adorace, obědové siesty, přednášky, práce ve skupinkách, novinky ze světa katecheze aj. V letošním roce bychom se rádi
věnovali tématům vyučování náboženství
a vedení farních společenství. S podrobnějším programem se budete moci seznámit v příštím čísle OLDINu. Setkání se
uskuteční v exercičním domě Stojanov.
Nepromarněme příležitost se alespoň
jednou za rok sejít a pocítit, že na katechetické lodi našeho Pána nejsme sami.
Přijďme se vzájemně povzbudit, inspirovat a vytvořit tak společenství katechetů
s Kristem uprostřed. Anna Skočovská
Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

Centrum pro katechezi
DVD Jan Křtitel
Milí katecheté i vy, kteří pracujete s dětmi ve společenstvích. Opět vám nabízíme nový
titul ze série animovaných biblických příběhů režiséra a producenta Richarda Richa
s názvem Jan Křtitel.
Jde o dramatický příběh jednoho z největších Božích
proroků a předchůdce Krista. Tvůrcům tohoto díla se
podařilo zachytit to nejdůležitější z Janova života.
Na začátku snímku se setkáváme s Alžbětou a Zachariášem, kterému anděl Gabriel zvěstuje narození
syna. Protože Zachariáš nevěří andělovým slovům,
že Bůh vyslyšel jejich modlitby, ohluchne a rovněž
zůstává němý. Zanedlouho dochází k prvnímu kontaktu Krista s Janem při setkání těhotné Alžběty
s Marií, která pod srdcem nosí Mesiáše. Už při tomto radostném setkání obou žen ještě nenarozený Jan
dává skrze Alžbětu najevo, že lůno Panny Marie ukrývá Toho, který spasí svět.
Když Jan dospěje, jde do ústraní do divoké přírody
a naplňuje své povolání hlásáním příchodu Mesiáše.
Věrně plní Boží záměry, s pokorou a láskou přijímá
ty, kterých si nikdo nevšímá, a postupně zasévá do
srdcí lidí Boží lásku. Vybízí je, aby milovali své nepřátele, dívali se nejprve na bližního a pak až na sebe, a litovali svých hříchů. Mnoho těch, kteří Janovu volání uvěřili,
přichází a nechává se od Jana pokřtít. Někteří samotného Jana považují za Mesiáše,
ale on se vždy považuje za pokorného hledače pravdy. Když se ho snaží někteří kněží
vyprovokovat otázkou, jestli on sám není Kristus, pokorně odpoví: „Prosím, pochopte,
já to nejsem!“
V tomto filmu je zřetelně vidět, že se Jan nenechal ničím a nikým zastrašit, věrně naplňoval Boží záměry, i když ho ohrožovaly politické i duchovní elity Izraele té doby.
Působivou částí tohoto příběhu je scéna, při které Kristus přichází za Janem, aby se nechal pokřtít. V této chvíli Jan ukazuje před davem naslouchajících lidí na Krista se slovy:
„Hle, Beránek Boží“ a sám pokorně ustupuje do pozadí, protože již splnil svůj úkol.
Brzy vstoupíme opět do doby adventní, kdy se budeme připravovat na Pánovo narození. Jan Křtitel nás vybízí, abychom se obrátili a upravovali stezky Páně. I my křesťané
máme svým životem ukazovat na Krista, a to denně, ve velkých věcech i v maličkostech.
Kéž bychom uměli s pokorou dát prostor Kristu a stali se jeho nástroji a hlasateli. Jan
celý svůj život podřídil naplnění Božího plánu: Připravit cestu Pánu. Kéž i my zúrodňujeme srdce těch, které nám Pán pošle do cesty, a Jan Křtitel ať je nám příkladem pokory,
povzbuzením, pomocníkem a také přímluvcem u Krista.
Martina Hladká
Svatý Václav
– brožurka pro děti
V letošním prázdninovém čísle
OLDINu jsme inzerovali vydání nové
ilustrované knížečky pro děti Svatý
Václav. Tento materiál nakonec vyjde během listopadu a může být tak
mj. využit jako vánoční či mikulášský dárek pro děti. Brožurka vychází
v rámci edice Poznáváme naše světce
a vydáváme ji stejně jako předchozí díl (Svatý Vojtěch) ve spolupráci s časopisem Nezbeda ve Zlíně.
Autorkou obrázků je ilustrátorka Alena Urbánková. Knížečka bude mít
stejný formát i rozsah jako předchozí
díl. Několik tisíc kusů brožurek bude
hned po vydání distribuováno prostřednictvím děkanátů do arcidiecéze. V případě zájmu si další brožurky
samozřejmě můžete zakoupit nebo
objednat i přímo v našem katechetickém centru (k dostání je zde stále
i předchozí díl – Svatý Vojtěch). Cena
je 15 Kč za kus.
Vít Němec
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Centrum pro katechezi
Nabídka nového čísla revue Cesty katecheze
Čtvrté číslo revue Cesty katecheze je věnováno tématu Trvalá výchova víry. Týká se poslední etapy procesu výchovy víry, kterým může katecheze napomoci člověku k „dospělé
víře“. O tom, co znamená konkrétně dospělá víra vzhledem k naplňování poslání církve
uvnitř sebe samé a vzhledem k okolní
společnosti, pojednává článek italského
katechetika a prezidenta evropské asociace katechetiků prof. Enza Biemmiho.
Z psychologického hlediska hovoříme
o zralosti víry s profesorem Salesiánské
univerzity v Římě Zbigniewem Formellou. Hlubší poznání tohoto tématu uplatní katecheta především vůči sobě, neboť účinky
jeho katechetického působení v přirozené rovině závisí právě na tom, co vyzařuje z jeho
osobnosti. Téma doplňuje krátké zamyšlení belgického katechetika André Fossiona nad
nutnou výbavou (kompetencemi) katechety a článek Modely katecheze, který vychází
z typologie zpracované americkým teologem kardinálem Avery Dullesem a je doplněn
o reflexi zkušeností z našeho prostředí. Tyto články mohou katechetům posloužit jako
jakési zrcadlo k přemýšlení o své další formaci a způsobu své katechetické činnosti.
Vedle uvedených témat dává nové číslo revue prostor opět liturgické výchově, jež by
měla být neodmyslitelnou součástí katecheze pro ty, kdo svátosti pravidelně slaví. Konkrétně jde o souvislost liturgie s modlitbou (článek P. V. Kohuta, OCD) a o bohoslužby
pro děti (Martina Orlovská). Aktuálně informujeme o obsahu a sborníku ze IV. vědecké
katechetické konference, která se konala letos v září v Praze na téma Boží slovo v ka-
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techezi, a o semináři o farní katechezi,
který pořádali naši slovenští kolegové.
Na zadní barevné obálce čísla najdete dokončení seriálu o symbolech v katechezi,
tentokráte se věnujeme eucharistickým
symbolům.
Pravidelným odběratelům revue se
omlouváme, že čtvrté číslo je zpožděno
a vychází až na začátku listopadu. Zároveň jim děkujeme za celoroční podporu. Zájemce pouze o čtvrté číslo nebo
i zpětně o celý ročník prosíme, aby se
obrátili na redakci telefonicky nebo emailem
(predplatne@cestykatecheze.
cz). Příští ročník, který bude věnován
církvi a zvláště svátosti křtu v souvislosti s přípravou na výročí cyrilometodějské misie, si můžete objednat na adrese:
www.cestykatecheze.cz nebo telefonicky
na číslech: 739 344 194 a 587 405 241.
Sídlo redakce je v olomouckém Centru
pro katechezi.
Marie Zimmermannová
šéfredaktorka revue Cesty katecheze

Centrum laických aktivit
Akce Moravskoslezské
křesťanské akademie
v listopadu a prosinci 2010
Region Holešov
• Městská knihovna Holešov, 11. listopadu, 17 hod. – Ing. Pavel Jajtner a básník
Karel Vysloužil: Literární večer na téma
Poezie a diplomacie
Region Kyjov
• Dům s pečovatelskou službou Kyjov,
7. listopadu, 16 hod. – Mgr. Tomáš Langášek: Ústavní soud a politika v právním
státě
• Farní kostel Kyjov, 19. listopadu, 18 hod.
– Prof. Pavel Ambros: Sv. Cyril a Metoděj
– příprava na jubileum 2013
Region Olomouc
• Arcidiecézní muzeum – Mozarteum,
Olomouc, Václavské náměstí 3, 1. prosince – PANELOVÁ DISKUZE K PŘEKLADŮM BIBLE – doc. Jan Roskovec, Th.D.,
za Český ekumenický překlad, Alexandr
Flek, BA, MTh, za Bibli 21, prof. F. X. Halas, za Jeruzalémskou bibli, řízení panelové diskuze: prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Region Prostějov
• Cyrilometodějské gymnázium Prostějov,
24. listopadu, 17.30 hod. – MUDr. Zdeněk Dokládal: Zdravá výživa – základ
zdravého životního stylu

Komunita blahoslavenství
Adventní duchovní cvičení pro všechny
Budu promlouvat k tvému srdci (9. až 12.
prosince)
Uvedení do důvěrného společenství s Pánem skrze osobní vnitřní modlitbu a Boží
slovo.
Součástí setkání jsou přednášky, čas
osobní modlitby a adorace, společná liturgie, možnost duchovních rozhovorů.
Přihlásit na duchovní cvičení se můžete
prostřednictvím internetových stránek
nebo e-mailu: akce@blahoslavenstvi.cz
(je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt,
věk, datum a název cvičení), vždy čekejte
na potvrzení vaší přihlášky.
Finanční úhrada pobytu činí 1200 Kč,
příspěvek za samotnou službu duchovních cvičení (přednášky, animace) necháváme na vašich finančních možnostech,
všechny akce probíhají v evangelizačním
centru Komunity Blahoslavenství, 783 16
Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, tel.:
585 396 638
Region Zlín
Klášterní budova Regina, Divadelní ulice,
Zlín, 10. listopadu, 17 hod. – PhDr. Josef
Pala: KLDR – poslední skanzen komunismu – zážitky a fotografie z cesty do Severní Koreje

Pravidelná sobotní odpoledne
• Sobota 6. listopadu – V modlitbách buďte vytrvalí...
Moc přímluvné modlitby a její důležitost
v našem životě
• Sobota 4. prosince – Vzpřimte se, zvedněte hlavu!
Jak vzkřísit očekávání, radost a naději
v našem celoživotním adventu?
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 cvičení pro muže
Josef Egyptský – příběh odpuštění (11. až
14. listopadu)
Na příběhu biblického Josefa vstoupit do
dynamiky lásky, která je současně pevná
i milosrdná. Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery, sdílení.
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz
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centrum pro rodinný život

Časopis Rodinný život
Hlavním tématem posledního 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 adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:
rodina@arcibol.cz
Jednodenní duchovní obnova
pro muže
Adventní duchovní obnovu povede P. Petr
Glogar, OCD, koná se 11. prosince od
8.30 do 16 hod. v klášteře bratří kapucínů
na Kapucínské ulici v Olomouci. Na programu jsou přednášky, skupinky, společná modlitba, adorace a mše svatá.
Přihlásit se můžete na formuláři uveřejněném na webových stránkách
našeho centra. Bližší informace:
Peter Markovič, tel.: 587 405 251,
e-mail: markovic@arcibol.cz, skype:
peter.markovic.office
Setkání mladých mužů
ve věku od 20 do 26 let
s P. Petrem Glogarem, OCD, na téma
Odejít či zůstat ve vlastní rodině se uskuteční 12. prosince dopoledne v Olomouci.
Další informace a přihlášky naleznete na
webových stránkách našeho centra.
Přihlásit se můžete na formuláři uveřejněném na webových stránkách
našeho centra. Bližší informace:
Peter Markovič, tel.: 587 405 251,
e-mail: markovic@arcibol.cz, skype:
peter.markovic.office
Adventní duchovní obnova
pro manžele
Zveme všechny manžele, ale i jednotlivce
na duchovní obnovu, která se uskuteční
v kněžském semináři v Olomouci 27. listopadu od 9 hod. Přednášky povedou opět
manželé Svobodovi z brněnské komunity
Emmanuel. Je třeba přihlásit se předem,
bližší informace: Marie Mléčková, e-mail:
mleckova@arcibol.cz, tel.: 587 405 240,
731 604 119

Kardinál Ennio Antonelli
Mezinárodní konference o rodině v Olomouci
V rámci oslav svého dvacetiletého působení pořádáme v sobotu 20. listopadu
konferenci s názvem RODINA JE CENTREM ŽIVOTA.
Vzácným hostem konference bude italský kuriální kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu.
Účast přislíbili: Ph.Lic. Kateřina Lachmanová, Ph.D. (Spiritualita laiků žijících
v rodině), prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (Starnúci človek uprostred rodiny), PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. (Aby láska v rodinách
rozkvétala)
Je nutno přihlásit se předem.
Bližší informace:
Peter Markovič, tel. 587 405 250 – 3, e-mail: markovic@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 2. listopadu od 15.30
hod. na téma My a naši zemřelí, přednáší
MUDr. Jitka Krausová.

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

hlasy a ohlasy
Stále obdivovat a těšit se, to je přece důvod k radosti
Jak název napovídá, důvodů k radosti bylo stále více. Především jsem přijala pozvání od
bratrů dominikánů z Olomouce na pouť do Krakova a Lagiewnik a tak jsem od 24. do
26. září letošního roku cestovala na tato místa. Ubytování a stravování jsme měli zajištěno v Lagiewnikách. O Krakově jsem často slýchávala jako o překrásném historickém
městě, a to se mi potvrdilo, když jsme na několik hodin měli možnost toto krásné město navštívit. Překrásný hrad
Wawel, který asi většina z nás
má spojený s nedávnou událostí pohřbu polského prezidenta
Kaczynského a jeho manželky.
Kouzlo také měly překrásné
květinové trhy před radnicí na
náměstí a krásný kostel s klášterem dominikánů. Bylo co
obdivovat. Byli jsme ubytováni
v Lagiewnikách, v prostorách,
které byly vybudovány také
pro návštěvníky a jsou spojeny se životem sestry Faustyny
Kowalské. Tato žena je dnes
prohlášena za svatou proto, že
Snímek Marta Krajčová
se učila důvěřovat Ježíši v každodenních situacích, které lidský život přináší. Stalo se jí, že viděla Ježíše, který k ní promluvil a měl prosbu, aby nechala namalovat jeho obraz tak, jak jej vidí se slovy: Ježíši,
důvěřuji Ti a modlila se tvz. Korunku k Božímu milosrdenství. Tento obraz je rozšířen
po celém světě a je spolu s jejími ostatky uložen v hlavní kapli tohoto areálu. Viděli jsme
zvenčí i okno pokoje, na kterém jsou neustále květiny. Je to místo, kde sestra Faustyna
Kowalská zemřela. Bylo jí 33let.
V nabitém programu jsme ještě mohli navštívit solné doly ve Wieličce. Pohostinnost
sester, krásné společenství všech účastníků a starost otce Ireneje nás provázela po celou
dobu na cestách. A věřte: mít radost ve svém srdci potřebujeme každou hodinu a každý
den. Posilováni neustálým žehnáním otce Ireneje, tichostí prostředí, které nás k této tichosti přímo vybízelo a s novou silou důvěřovat Ježíši také ve svých každodenních situacích jsme se v pořádku vrátili domů. 		
Marta Krajčová
Štípa
Buď takovým, jakým tě chce mít Bůh a ne takovým, jakým tě chtějí
mít lidé
Tak znělo motto duchovní obnovy animátorů a všech, kteří se jakkoliv podílejí na tvorbě
volnočasových programů pro děti a mládež. Tuto obnovu vedl P. Jaroslav Špargl z Březnice, kde také tato obnova ve dnech 8. a 9. října proběhla. Zahájení bylo večerní mší
svatou, po které byla slavnostní večeře a pak zajímavá témata: „Kdo jsem“ a „Vztahy
v mém životě.“ Narození každého člověka je vstupem do vztahů. Během našeho života
nás vztahy ovlivňují a formují. Tyto vztahy prožíváme intenzívně. Ale také intenzívním
vztahem je vztah „Bůh a já“. Z Boží strany byl Boží záměr, že jsme. A možná si ani neuvědomujeme, že sami sebe stále hodnotíme, např. jak vypadáme před druhými. Dostali
jsme život ne proto, abychom neustále
jen hodnotili a kritizovali sebe, ale přijímali každý krok svého života. Jak totiž
přistupujeme k sobě, tak přistupujeme
také k druhým lidem. Proto je nejdůležitější učit se přijímat sami sebe, abychom uměli přijímat i druhé. Bůh vidí
můj život z jiné roviny, ale vždy směřuje
ke každému člověku. Když si člověk
bude více jistý sám sebou, nebude tolik
ovlivňován druhými. Bůh nás miluje
a váží si nás, protože nemůže jinak. Duchovní obnova pak byla zakončena adoSnímek Marta Krajčová rací v krásném společenství písní i slov
hlubokých modliteb. Ranní vstávání moc příjemné nebylo, ale na 7. hodinu ranní vstali
všichni, aby poděkovali za krásné společenství a čas vzájemného prožívání vztahu Bůh
a já a Bůh a my ve vztazích. A pak byl den krásným prožitím se všemi, kterým je spolu
hezky. A o taková společenství mládeže prosme: aby hledali Pána a žili vztahy mezi sebou navzájem a tak zakoušeli uzdravující a milující moc Boží.
Marta Krajčová
Štípa
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Nové varhany
ve zlínském kostele
V hudební stánek se proměnil kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
v pátek 8. října navečer. Zatímco pod kostelem se scházela mládež na tradiční nealkodiskotéce, v prostoru chrámu zněla
vážná hudba. Nebyl to však klasický koncert. V režii varhaníka Ludvíka Šuranského (na snímku) byly poprvé předvedeny
bohaté možnosti nových digitálních varhan.
V úvodu setkání shrnul P. Petr Kopřiva celou historii, vztahující se k pořízení tohoto
nástroje. Připomněl, že kvalitní varhany
byly v plánech nového kostela od počátku,
přednost však mělo dovybavení liturgickými předměty (kropenka, křtitelnice).
Poté se začalo s pravidelnými sbírkami na
varhany a postupně se přibližoval termín
jejich pořízení. V lednu letošního roku
však přišla zpráva o ničivém zemětřesení
na Haiti, které mimo jiné postihlo i tamní
dílo salesiánů Dona Boska. Množství budov, sloužících nejubožejším dětem, bylo
srovnáno se zemí, zahynuli tři salesiáni a
asi pět set chovanců. Hlavní představený
vyzýval k solidaritě a pomoci, která nebyla

Snímek Libuše Jakubíčková

určena pouze na obnovu domů, ale především k navrácení naděje. Na základě referenda farnosti Panny Marie Pomocnice
křesťanů se rozhodlo, že prostředky do té
doby na varhany vybrané se věnují potřebným v tragicky zkoušené zemi. Sbírky na
pořízení varhan tak začaly opět od nuly...
Potvrdilo se však, že Bůh miluje radostného dárce a kdo ochotně dává, dostává.
Díky Pánu Bohu a iniciativě Mgr. Miroslava Kašného byly z prostředků města
Zlína uvolněny finance na pořízení nového nástroje, který již od letních prázdnin
pravidelně doprovází liturgii v kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Páteční prezentace digitálních chrámových varhan značky Viscount Unico 300
byla působivá. Hudební produkci jsme
mohli nejen poslouchat, ale prostřednictvím živého videopřenosu vidět i pana
varhaníka v akci. Odborným výkladem a
ukázkami přiblížil Ludvík Šuranský rozmanité možnosti nástroje
Libuše Jakubíčková
Zlín

Z diáře arcibiskupství
listopad 2010
1. 11. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých •
arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 11. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Vzpomínka věrných zemřelých • arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 11. čtvrtek
9.30 hod. • Zlín – Svatý Filip a Jakub – mše svatá za zemřelé kněze děkanátů Zlín a Vizovice a kněžská konference • biskup Josef
6. 11. sobota
10.00 hod. • Ptení – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Brno – rada Orla • arcibiskup Jan
7. 11. neděle
10.00 hod. • Hněvotín– posvěcení nového oltáře
• arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory • biskup Josef
8. 11. pondělí až 12. 11. pátek
Řím – Národní pouť do Říma na poděkování za návštěvu Benedikta XVI. v ČR • arcibiskup Jan a biskup Josef
13. 11. sobota
10.30 hod. • Slušovice – biřmování • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Olomouc – kapucíni – kněžské svěcení Petra Petřvalského • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan
14. 11. neděle
10.00 hod. • Kelč – biřmování • arcibiskup Jan

20. 11. sobota
9.30 hod. • Olomouc – radnice – zahájení konference o rodině za účasti kardinála Ennia Antonelliho,
předsedy Papežské rady pro rodinu • arcibiskup Jan
a biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Šumperk a Zábřeh) • biskup Josef
21. 11. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na závěr konference o rodině • kardinál Ennio Antonelli
a arcibiskup Jan
10.30 hod. • Lhota u Malenovic – 100. výročí od benedikování kostela • biskup Josef
17.00 hod. Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory • arcibiskup Jan
23. 11. úterý
9.30 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České
biskupské konference • arcibiskup Jan
24. 11. středa
15.00 hod. Kroměříž – Panna Maria – duchovní slovo
na setkání seniorů • biskup Josef
26. 11. pátek až 28.11. neděle
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
27. 11. sobota
10.00 hod. • Strání – posvěcení nového oltáře • biskup
Josef
28. 11. neděle
16.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – adventní
setkání s členy Matice svatokopecké • biskup Josef

Uzavřeno k 20. 10. 2010
Změna programu vyhrazena
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