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Pozvánka na vánoční výstavu děl
Josefa Lady
Souborná výstava celoživotního díla nejznámějšího
českého malíře Josefa Lady (1887 – 1957) nazvaná
Zima s Josefem Ladou začala 4. listopadu v Galerii
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Její návštěvníci si mohli již na začátku adventu přiblížit vánoční
a zimní atmosféru, jak ji prožíval oblíbený český malíř.
Mohou zde shlédnout 134 obrazů, kreseb a ilustrací
a stejný počet knih s jeho ilustracemi. Exponáty pocházejí z českých galerií, muzeí, institucí i soukromých
sbírek. Poskytly je například Národní galerie v Praze,
Památník národního písemnictví z Plzně, Moravské
galerie v Brně či Muzeum umění Olomouc. Velmi
vzácný je také kreslený seriál o vojáku Švejkovi, který
od poloviny 20. let minulého století vycházel v nedělní
kulturní příloze Českého slova.
Výstava je trochu netypická. Návštěvníci si totiž
mohou některé knížky prolistovat.
Jde nepochybně o výjimečnou kulturní událost regionálního významu, jelikož Ladova tvorba tu zatím nebyla v takovém rozsahu prezentována. Součástí výstavy,
která potrvá až do 16. ledna 2011, je i doprovodný program. Zahrnuje v sobě například programy pro žáky
základních škol, komentované prohlídky a podobně.
(jpa)
Předseda Matice
cyrilometodějské
byl oceněn Řádem
Tomáše Garrigua
Masaryka
V den státního svátku
vzniku samostatného
československého státu
a oslav 92. výročí založení Československé republiky 28. října 2010
udělil prezident republiky Václav Klaus vyznamenání 22 osobnostem.

Začala rozsáhlá
rekonstrukce
baziliky na
Svatém Hostýně
Přesně podle plánu začaly 18. října práce na
rekonstrukci podlahy
v bazilice na Svatém
Hostýně. První věcí rozsáhlé rekonstrukce bylo
snesení sochy Panny
Marie Svatohostýnské,
které se ukázalo jako
technicky velice obtížné.

Zemřel biskup
Stanislav Krátký
Dva dny po svých 88.
narozeninách zemřel
13. listopadu 2010
v Rajhradě u Brna biskup Stanislav Krátký, probošt Význačné
kolegiátní kapituly
u sv. Václava v Mikulově.

Představitelé
katolických škol
se sešli
ve Skotsku
Letošní podzimní zasedání se uskutečnilo
ve dnech 7. až 10. října ve skotském Glasgow. Hlavním tématem
konference bylo další
vzdělávání pedagogů
a především ředitelů
církevních škol v jednotlivých zemích.
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250 let od smrti biskupa Egkha

Dne 15. prosince 2010 uplývá čtvrt tisíciletí od smrti olomouckého biskupa PhDr.
ThDr. Leopolda Bedřicha Egkha. Tento hamburský rodák, ač svým původem
spjat především s Rakouskem, prožil na
Moravě většinu života. Společně se svými
dvěma bratry pracoval ve službách olomoucké diecéze, bratr Otto byl dlouholetým světícím biskupem. Leopold Bedřich
působil jako děkan v Mohelnici, od roku
1722 zasedal mezi členy olomoucké kapi-

tuly, v letech 1729 až 1760 byl proboštem
kapituly kroměřížské. V Kroměříži zbudoval kapli Bolestné Panny Marie při kostele
sv. Mořice. Od roku 1750 byl generálním
vikářem kardinála Troyera. Tehdy si získal
nemalé zásluhy při reorganizaci diecéze
a zakládání nových duchovních správ.
Po Troyerově smrti byl 27. dubna 1758
zvolen olomouckým biskupem. Byl to už
churavý stařec, ale plný kněžského ducha
a milosrdenství, zároveň také velkorysý

PŘÍPRAVA NA JUBILEUM
PŘÍCHODU
SV. CYRILA A METODĚJE,
které budeme slavit v roce 2013
Přípravu začínáme modlitbou:
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila
a Metoděje, aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme
s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

mecenáš při výzdobě kroměřížského zámku. Po dvou letech biskupování zemřel
čtyřiašedesátiletý 15. prosince 1760. Jeho
náhrobek je v kapli Bolestné Panny Marie
v kroměřížském kolegiátním kostele. Velkorysým odkazem pro zřízení kněžského
domu umožnil později vznik skutečného
kněžského semináře v Olomouci. Z jeho
odkazu vznikly v roce 1779 dva kanonikáty v kroměřížské kapitule, nesoucí jeho
jméno.
P. Vladimír Teťhal

List z kalendáře
Prosinec 2010 – Leden 2011
3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest
těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
8. 12. 1965 byl ukončen Druhý vatikánský koncil (45 let)
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
12. 12. 1921 se narodil v Litovli P. Květoslav Kulavík, emeritní farář v Náklu
(89. narozeniny)
15. 12. 1760 zemřel Leopold II. Bedřich z Egkhu a Hungersbachu, olomoucký biskup v letech 1758 až 1760 (250 let)
2. 1. 1917 se narodil v Boršicích u Blatnice P. Josef Cukr, jezuitský kněz, žijící jako
důchodce na Velehradě (94. narozeniny)
10. 1. 1986 zemřel Jaroslav Seifert, český básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu
(25 let)
18. 1. 1411 zemřel Jošt, poslední markrabě moravský (600 let)
20. 1. 1211 se narodila sv. Anežka Česká, jedna z nejslavnějším českých světic, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, zakladatelka prvního českého špitálu pro nemocné a řádu křižovníků s červenou
hvězdou a abatyše kláštera Na Františku (800 let)
24. 1. 1917 se narodil ve Štramberku P. Alois Dominik Marek, dominikánský kněz
žijící v Olomouci (94. narozeniny)				
(jpa)

Svatá Anežka Česká

Vánoční pozdrav
olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
narodil se Kristus, Pán, radujme se! Ten, na kterého čekáme, je už mezi námi. Bůh už
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aktuality

Lichtenštejnský kníže navštívil
olomouckého arcibiskupa
Soukromou návštěvu Olomouckého
kraje vykonal na konci listopadu lichtenštejnský kníže Hans Adam II. Svou
cestu po Olomoucku zahájil v úterý
23. listopadu. Jedním z prvních bodů
jeho programu byla návštěva výstavy
Lichtenštejnská dominia střední Moravy na šternberském hradě, který patřil jeho předkům. Výstava ve dvanácti
hradních sálech mapuje historii slavného šlechtického rodu v regionu, kde je
s Lichtenštejny spojena řada památek.
O den později zahájil kníže v Arcidiecézním muzeu v Olomouci konferenci Knížecí
rod Liechtensteinů v dějinách zemí Koruny
české. Záštitu nad konáním akce převzal
právě kníže Hans Adam II., dále olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička. Konference se
účastnili odborníci z České republiky i ze
zahraničí – z Lichtenštejnska, Rakouska,
Velké Británie, Polska či Německa. Kníže
přijal pozvání arcibiskupa Jana Graubnera ke společnému obědu v prostorách arcibiskupské rezidence, při kterém podle

Snímek Petr Gatnar

arcibiskupa Graubnera hovořili o situaci
a dalším vývoji v obou zemích. Program
lichtenštejnského knížete na Moravě byl
zakončen v pátek 26. listopadu, kdy zavítal do Velkých Losin.
Lichtenštejnsko patří s rozlohou 160 km2
a počtem obyvatel kolem 35 tisíc mezi
nejmenší evropské státy. Nachází se na
svazích Alp a v údolí Rýna, sousedí se
Švýcarskem a Rakouskem. Diplomatické styky s ČR navázalo knížectví až roku
2009, především kvůli nevyřešeným
majetkovým nárokům na našem území.
Lichtenštejnům patřily rozsáhlé statky
na Moravě, například v Moravské Třebové, Litovli, Velkých Losinách, Zábřehu
či Krnově. Knížata dodnes užívají titulu
vévodů opavských a krnovských.
Jiří Gračka

Předseda Matice cyrilometodějské byl oceněn
Řádem Tomáše Garrigua Masaryka
V den státního svátku vzniku samostatného československého státu a oslav 92. výročí založení Československé republiky 28. října 2010 udělil prezident republiky
Václav Klaus vyznamenání 22 osobnostem, mezi nimiž byl také dlouholetý předseda Matice cyrilometodějské Josef Vlček, který obdržel Řád Tomáše Garrigua
Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská
práva u příležitosti svých 90. narozenin.
Josef Vlček se narodil 6. června 1920 v Kaňovicích u Frýdku v rodině učitele. Studoval
na gymnáziu u salesiánů ve Fryštáku, studia dokončil na klasickém gymnáziu v Ostravě. Později se začal se věnovat novinářské, vydavatelské a překladatelské činnosti - redaktor Našince a ve vydavatelství Matice cyrilometodějské v Olomouci.
Po únoru 1948 se jako poradce litoměřického biskupa Štěpána Trochty účastnil neúspěšných jednání mezi státem
a církví, vypracoval mimo jiné
návrh zákona o výjimkách ze
státních škol. Již dva roky poté
byl za šíření katolické literatury a jinou protirežimní činnost
odsouzen ve vykonstruovaném
procesu nejprve k trestu smrti,
později mu byl trest změněn
„jen“ na 21 roků vězení a takto
byl odsouzen k práci v nejtěžších podmínkách věznic JáSnímek Josef Pala
chymov, Ruzyně a Leopoldov.
Po deseti letech při amnestii v roce 1960 byl propuštěn a mohl se konečně setkat s manželkou a dcerou, které byly po dobu jeho věznění vystavovány nemalému psychickému
útlaku. Začal pracovat jako dělník.
Do služby v církvi se nakrátko vrátil v době Pražského jara 1968. Stal se klíčovou osobností v publikování a šíření dokumentů závěrů Druhého vatikánského koncilu. Pracoval
v olomoucké pobočce tiskového družstva Logos a zároveň vykonával funkci arcidiecézního tajemníka Díla koncilové obnovy. Po jeho zákazu se stal referentem pastoračního
referátu Arcibiskupství olomouckého, ale po dvou letech byl z nařízení ministerstva
propuštěn. V době normalizace se opět vrátil k dělnické profesi, ale zároveň začal také
s ilegálním šířením náboženské literatury. Komunistická státní bezpečnost mu dokázala šíření 32 titulů a byl za to odsouzen k 20 měsícům vězení v Plzni-Borech. Zde se setkal např. s Václavem Havlem nebo Dominikem Dukou. Po uplynutí poloviny trestu byl
propuštěn. Vydávání a šíření samizdatů se však nevzdal, tuto činnost však již prováděl
s větší opatrností a horlivostí.
Po listopadových událostech roku 1989 se bez velkého rozmýšlení rozhoduje naplnit
své celoživotní poslání v nových podmínkách. S pomocí pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška obnovuje vydavatelskou činnost Matice cyrilometodějské, která byla po jeho zatčení v roce 1950 zlikvidována. V letech 1990 až 2009 bylo vydáno
v tomto nakladatelství téměř 800 titulů. Z jeho iniciativy vychází již 18 let v nákladu
10 tisíc výtisků týdeník Světlo, který je zaměřen na mariánskou úctu, a pravidelně
zveřejňuje týdenní papežskou katechezi. Významná činnost Josefa Vlčka spočívá také
v práci překladatelské, a to z italštiny a němčiny.
Časopis Report udělil Josefu Vlčkovi cenu Osobnost roku 1997, v roce 2004 obdržel
Cenu města Olomouce, v roce 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval Rytířem řádu
sv. Silvestra, papeže. 		
Josef Pala
Vánoční dar Rodiny Neposkvrněné Svatému otci a našim biskupům
Každý rok připravuje mariánské hnutí Rodina Neposkvrněné duchovní kytici pro Svatého otce a naše biskupy – z obětovaných dnů (modlitby, těžkosti, kříže, utrpení). Odesílá se do Říma každoročně k Vánocům. V letošním roce uvila Rodina Neposkvrněné
duchovní kytici jako vánoční dárek pro papeže Benedikta XVI. a pro naše biskupy ze
svých obětí, křížů a modliteb, zvláště modlitby růžence v počtu 92.703 dní. Zapojilo se
715 členů z Moravy, Čech, ale i ze Slovenska.
Předsedkyně Rodiny Neposkvrněné v České republice Bohumila Vystrčilová touto
cestou děkuje všem, kdo se do akce zapojili.
Již nyní můžeme oznámit, že výroční setkání Rodiny Neposkvrněné se uskuteční
v sobotu 4. června 2011 na Velehradě.
Bližší informace o Rodině Neposkvrněné je možno získat na adrese: Bohumila Vystrčilová, 687 54 Bánov 224.		
Josef Pala

aktuality
Zástupci výboru Matice svatohostýnské navštívili
olomouckého arcibiskupa
Olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner
přijal 2. listopadu v Olomouci osmičlennou delegaci výboru Matice svatohostýnské
v čele s předsedou Mgr. Lubomírem Vývodou. Schůzky se zúčastnila také vedoucí
hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů spolu se šéfredaktorem Listů svatohostýnských PhDr. Josefem Palou.
Dvouhodinové jednání bylo téměř celé zaměřeno na přípravu oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské, které se budou konat v roce 2012. Zástupce
přípravného výboru Jubilejního poutního roku
Ing. Ivo Buráň předložil
otci arcibiskupovi souhrn návrhů k svatohostýnskému jubileu. Otec
arcibiskup
zdůraznil
především náboženský
rozměr celého Jubilejního roku na Svatém Hostýně. Navrhl, aby tradiční děkanátní poutě
za obnovu rodin a nová
kněžská a řeholní povolání, které se konají na
Velehradě a v olomoucké katedrále, se v roce 2012 konaly na Svatém Hostýně. Jako upoSnímek Josef Pala
mínku na toto velké výročí by bylo vhodné vyrobit pro poutníky ve
větším množství repliku korunovačních klenotů, popř. sošku Panny Marie Svatohostýnské.
Podle předběžného plánu by hlavní oslavy Jubilejního roku na Svatém Hostýně proběhly v sobotu 18. srpna 2012 za účasti apoštolského nuncia v České republice, našich
biskupů, ale i biskupů ze zahraničí. Bude vhodné pozvat také zástupce krajanů z USA
a Kanady, kde jsou místa s tradičním názvem Hostýn.
Josef Pala
Mons. Vojtěch Šíma oceněn za přínos městu Otrokovice
Při slavnostním večeru ke Dni vzniku samostatného československého státu udělilo 27. října Město Otrokovice prestižní ocenění čtyřem občanům. Ceny jim byl
uděleny za mimořádný čin v různých oblastech lidské činnosti nebo za podstatný
přínos pro rozvoj nebo propagaci města.
Nejvyšší ocenění – titul Osobnost města Otrokovice získal bývalý dlouholetý otrokovický farář Mons. Vojtěch Šíma, který se zasadil o vybudování kostela sv. Vojtěcha a vznik a rozvoj Charity sv. Anežky Otrokovice.
Ve zprávě, kterou k této příležitosti vydalo Město
Otrokovice o Mons. Šímovi čteme mj.: Ze všech
jeho zrealizovaných aktivit a činů jsou bezesporu
tyto ty nejvýznamnější, a to nejenom pro otrokovickou farnost, ale pro celé město. Nový kostel
dnes tvoří významnou dominantu města a světlo
světa mohl spatřit právě díky náročné a obětavé
práci tehdejšího správce zdejší farnosti Vojtěcha
Šímy. Důležitost Charity svaté Anežky Otrokovice
se projevila při tragických záplavách v roce 1997,
kdy naplno rozvinula svou činnost. Tehdy Vojtěch
Šíma nabídl spolupráci svou i charity při řešení
tehdejších bolestných událostí. Suterén kostela se
tak proměnil v jedno z center výpomoci občanům
postiženým záplavami, budovaný charitní dům
pak sloužil především pro starší občany, kteří po
záplavách neměli kde bydlet. V historii Otrokovic
bude jeho jméno vždycky spojováno s významnými
činy ve prospěch otrokovických občanů.
Z rukou starostky Radoslavy Matuszkové převzal ocenění také Josef Vyoral, který se
významným způsobem podílel na stavbě kostela sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Josef Pala
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Arcibiskupství olomoucké má
nového tiskového mluvčího
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner
jmenoval k 1. 10. 2010 na pozici tiskového mluvčího Arcibiskupství olomouckého Mgr. Jiřího Gračku.
Nový tiskový mluvčí zastupuje Arcibiskupství olomoucké při jednáních se zástupci
sdělovacích prostředků a zpravodajských
agentur a zároveň je zodpovědný za vydávání tiskových zpráv, mediální propagaci
a strategii směrem k široké veřejnosti
i médiím, organizaci všech mimořádných
tiskových konferencí, tiskových odpovědí
a dalšího servisu pro média.
Kontaktní údaje:
Mgr. Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 9,
771 01 Olomouc, tel. 587 405 436, e-mail:
gracka@arcibol.cz
(jpa)
Na teologické fakultě se konala
konference o výchově mládeže
k hodnotám
V Olomouci se konala dvoudenní konference Mládež a hodnoty 2010, kterou
pod záštitou rektora Univerzity Palackého prof. Miroslava Mašláně uspořádala Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF).
Konferenci uspořádala ve dnech 4.
a 5. listopadu 2010 Katedra křesťanské
výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty ve spolupráci s občanským sdružením Paidagogos – společnost pro filozofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. Se
svými příspěvky na ní vystoupili pedagogové CMTF i hosté z vysokých škol u nás
a na Slovensku. Mezi tématy, o nichž byla
během dvoudenního programu řeč, se
objevila například globalizace, volný čas
nebo imigrace.
Na úvod konference pozdravil účastníky arcibiskup Jan Graubner. Ve svém
příspěvku mimo jiné řekl, že „obecná
a úspěšná výchova mládeže k hodnotám
je dnes téměř nemožná, protože v pluralitní společnosti nedochází k obecnému
konsenzu uznávání hodnot ani na nejvyšší úrovni.“ Zmínil přitom několik nedávných hlasování v Radě Evropy. Jako
východisko se podle olomouckého arcibiskupa nabízí jedině budování osobního
vztahu ke Kristu, které umožní ztotožnění se s ideálem a přijetí jeho postoje. Jako
příklad z vlastní praxe pak uvedl dopisy,
které mu před přijetím biřmování zasílají
uchazeči o tuto svátost. „Významné procento těchto mladých lidí má silný osobní vztah k Ježíši a touhu žít podle jeho
ideálu,“ řekl arcibiskup Graubner a dodal: „V takových případech už jen stačí
ukazovat jim, jak na to.“
Jiří Gračka
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František X. Halas prvním
emeritním profesorem
teologické fakulty v Olomouci
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Miroslav Mašláň předal
12. listopadu 2010 dekret prvnímu
emeritnímu profesorovi z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Stal se jím její
dlouholetý člen PhDr. František X. Halas, CSc. (1937).
Rektor olomoucké
univerzity tak na návrh fakulty ocenil mimořádné výsledky vědecké práce profesora
Halase. Jmenování
emeritním profesorem zdůrazňuje trvalost pouta, jež pojí fakultu s jejím zasloužilým členem. V právě
dvacetileté historii obnovené teologické
fakulty (a zřejmě v dějinách olomoucké
teologie vůbec) tak došlo ke jmenování
emeritního profesora poprvé.
Jiří Gračka
Nová služba na webových
stránkách www.cirkev.cz
Na začátku měsíce listopadu byla na webových stránkách Tiskového střediska
České biskupské konference uvedena
do provozu nová služba Krátké zprávy.
Krátké zprávy upozorňují na doplňující informace k již existujícím článkům
(např. dodatečně vložené přílohy, fotogalerie) nebo na dostupnost některých
dokumentů, promluv či homilií. Je možné
je najít na hlavní stránce tiskového střediska (http://tisk.cirkev.cz/) pod blokem
„Články“.
Hned pod krátkými zprávami je umístěn
ještě blok „Zpravodajství“, který informuje o životě církve v jednotlivých diecézích.
Touto cestou je možné sledovat zprávy na
jednotlivých diecézních webech.
Zprávy je možné sledovat také podle jednotlivých rubrik (vlevo nahoře). Upozorňujeme alespoň na některé: v rubrice
„Aktualizace“ se zobrazuje souhrn „Krátkých zpráv“, v rubrice „Témata“ najdete
„Papežské cesty“ s promluvami Benedikta XVI.; „Světové dny mládeže“ s informacemi o připravovaném setkání v Madridu
2011, aj. V rubrice „Akce“ již zmiňované
podrubriky „Bohoslužby“, „Pořady v médiích“, „Přednášky“ a „Ostatní“ akce.
Čtenáři mohou být informováni o nově
vložených článcích prostřednictvím
„Zpravodaje“. Je odesílán pravidelně 2x
denně a k jeho odběru je možné se přihlásit vyplněním formuláře kliknutím na
nabídku v horní části stránek tiskového
střediska s definováním odběru zpráv
(http://tisk.cirkev.cz/zpravodaj/). čbk

Aktuality
Ostatky olomouckých biskupů se vrátily na své místo
Tělesné pozůstatky olomouckých biskupů, které byly téměř dva roky provizorně uloženy v jedné z kaplí olomoucké katedrály kvůli probíhajícímu restaurování hrobky a rakví, byly 2. listopadu 2010 uloženy zpět na původní místo. Projekt
obnovy interiéru katedrály je financován z grantu MZV Norska a ukončen bude
v půli prosince.
„Tato záležitost se zrodila jako volné pokračování vnější opravy katedrály – chtěli jsme
se věnovat i jejímu interiéru, a to nejen tomu, který je dostupný při bohoslužbě,“ říká
Štěpán Sittek z památkové péče Arcibiskupství olomouckého a dodává: „Zjistili jsme
tehdy, že rakve významných olomouckých biskupů jsou v havarijním stavu, naštěstí se
ale naskytla možnost financovat jejich opravu z norských fondů.“
Celý projekt byl zahájen počátkem roku 2009 s cílem renovovat interiér katedrály sv.
Václava v Olomouci a restaurovat fresky, nábytek a církevní pokladnice pro zachování kulturního dědictví České republiky. Ukončen bude 17. prosince 2010 slavnostním
otevřením Mauzolea olomouckých biskupů. „Do horního patra krypty připravujeme
expozici o průběhu restaurování. Obě patra, tedy i hrobka biskupů, budou otevřena
do vánočních svátků a potom opět od května do října příštího roku,“ popsal další plány
Štěpán Sittek.
Do cínových sarkofágů, které na základě výběrového řízení restaurovala firma Houska
& Douda, s.r.o., byly 2. listopadu během bohoslužby u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé uloženy ostatky tří biskupů: Karla II. Liechtensteina-Castelcorna,
Viléma Jana z Kolowrat-Liebsteinskeho a Marii Tadeáše Trauttmansdorffa. Do čtveřice
původně zde pochovaných biskupů patří i kardinál František Dietrichstein, ostatky se
však již dříve ztratily a jeho rakev je tedy prázdná.
František Dietrichstein se narodil roku 1570 v Madridu, na kněze byl vysvěcen v Praze v roce 1597. V roce 1599 byl
nejprve jmenován kardinálem
a následně byl olomouckou kapitulou zvolen biskupem a papežem vysvěcen na biskupa.
Během svého života zastával
řadu dalších významných církevních a světských funkcí a stal
se jednou z nejvýznamnějších
osobností, která utvářela dějiny
střední Evropy v první třetině
17. století. Zemřel 19. září 1636
v Brně.
Vilém Jan z Kolowrat-Liebsteinsky se narodil 16. září 1624
v Innsbrucku, studoval v Římě.
Po návratu byl jmenován kanovníkem olomouckým a pražským, později i tridentským,
od roku 1663 byl prelátem a arcijáhnem olomoucké kapituly. V roce 1668 byl jmenován
arcibiskupem pražským a velmistrem Řádu křížovníků s červenou hvězdou, ale dříve
než bylo jeho jmenování potvrzeno papežem a ujal se úřadu, 31. května 1668 v Brně
zemřel. Protože do funkce pražského arcibiskupa nenastoupil, je pohřben v Olomouci.
Karel II. Liechtenstein-Calstelcorn se narodil roku 1623 v Kladsku. V roce 1654 byl
vysvěcen na kněze, v březnu 1664 se stal olomouckým biskupem. Během svého episkopátu se zasloužil o duchovní i ekonomickou obnovu diecéze po třicetileté válce. Byl významným mecenášem umění a zasloužil se o výstavbu řady významných budov a rozvoj
uměleckých sbírek olomouckého biskupství. Zemřel v roce 1695 v Kroměříži.
Maria Tadeáš Trauttmansdorff se narodil roku 1761 ve Štýrském Hradci, na kněze byl
vysvěcen v roce 1784. V roce 1811 byl zvolen arcibiskupem olomouckým. Během svého
episkopátu se soustředil spíše na vnitřní správu diecéze. V roce 1816 byl jmenován kardinálem. Zemřel 20. ledna 1819 ve Vídni.
Jiří Gračka
Kurz MiniFor
Ve školním roce 2010/2011 bude probíhat dvouletý kurz MiniFor (Ministrantská
formace), který je určen pro ministranty starší 15 let. Kurz pořádají bohoslovci olomoucké arcidiecéze.
V tomto školním roce budou setkání probíhat v budově Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci v termínech od 25. do 27. února 2011 a 6. až 8. května 2011.
Závazné přihlášky posílejte na e-mail: f.ponizil@gmail.com
Další informace jsou na: www.knezskyseminar.cz/minifor
P. Jiří Kupka
vicerektor AKS

aktuality
Začala rozsáhlá rekonstrukce baziliky na Svatém Hostýně
Přesně podle plánu začaly 18. října práce na rekonstrukci podlahy v bazilice na
Svatém Hostýně. První věcí rozsáhlé rekonstrukce bylo snesení sochy Panny
Marie Svatohostýnské, které se ukázalo jako technicky velice obtížné. Manipulace
ve výšce na lešení s asi 70 kg vážící sochou bylo pro tři lidi velmi namáhavé a poměrně nebezpečné. Dřevěná plastika Panny Marie bude ošetřena proti červotoči,
kterým byla silně napadena a budou opraveny drobné vady na polychromii.
V současné době již jsou skryty původní dlažby a vybrána zemina do hloubky 45 cm a je
dokončována základní vrstva nové podlahy, kterou tvoří zhutněný makadam od hrubých až po jemné frakce. Byl také proveden archeologický průzkum, který odhalil zajímavé skutečnosti. Byly nalezeny dva stříbrné groše, pravděpodobně z doby Václava
II., které platily od 13. do 16. století. Dále pod kulturní vrstvou výzkum objevil úlomky
z keramiky a železné úlomky z doby tzv. „popelnicových polí“ a keramiky laténské doby
z 15. století. Další zajímavostí je objevený základ, který začíná asi čtyři
metry před presbytářem, prochází
pod ním a končí dva metry za svatostánkem. Jeho šířka je 3,5 m. Základ je monolitický, zřejmě z původního kostelíka. Dále se objevily kolem
obvodových zdí baziliky základy asi
původního „rottalovského“ kostela,
který byl o něco menší, než je stávající bazilika. Naopak se nepotvrdily
informace o kryptě v lodi kostela.
Zajímavé také bylo odkrytí původních vrstev dlažby. Ta první, asi z roku
Snímek Petr Janek 1850, byla pískovcová, byla jen v části
kostela, nejvíce u hlavního vchodu. Zřejmě se našim předkům nezdála dost důstojná
pro baziliku a tak byla částečně vytrhána a částečně překryta černobílou mozaikou
z břidlice a mramoru. Jenže se brzy ukázalo, že byl asi vybrán špatný lom s nekvalitním
materiálem a zejména černé čtverce se začaly velmi brzy rozpadat, a proto byla v roce
1910 překryta keramickou dlažbou, tak jak ji všichni znali.
Další překvapení už nečekáme, práce jdou podle harmonogramu, počasí nadmíru přeje,
takže jsme o krok blíže k tomu, aby vánoční pořad bohoslužeb byl v bazilice, tak jak jsme
zvyklí. Jen výzdoba a betlém budou skromnější vzhledem k tomu, že po vánočních svátcích se bude pokládat dlažba a tudíž bazilika bude muset být vyklizena.
Petr Janek
III. Fórum mládeže
Ve dnech 4. až 6. března 2011 se v Kroměříži v Arcibiskupském gymnáziu uskuteční již třetí setkání zástupců mládeže z farností naší arcidiecéze na Fóru mládeže.
Tématem tohoto ročníku je SPOLEČENSTVÍ. Cílem setkání bude znovupřipomenutí si důležitosti křesťanského společenství v životě věřícího člověka.
Proč fórum a co je jeho podstatou?
Těžištěm každého fóra jsou osobní setkání a rozhovory s biskupem a také rozhovory
mladých lidí ve skupinách na vybraná témata. Fórum je příležitostí uskutečnit to, o čem
Jan Pavel II. hovoří v Christfideles laici: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí
lidé mají mnoho co říci církvi.“
Během posledních let se hovoří o střídání generací v daleko kratších časových intervalech, než bylo dříve obvyklé (sociologové uvádějí asi 5 let). Během pravidelně se opakujících fór mládeže má tedy otec arcibiskup možnost hlouběji poznat myšlení současných mladých lidí, naslouchat jim a také jim sdělit své myšlenky a představy o farnosti a
dát jim podněty jak přispívat k jejímu budování. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke
vzájemnému obdarování. Je potřeba, aby mladí lidé na fóru zakusili atmosféru svobody
a naslouchání, uvědomili si, že církev s nimi počítá a hmatatelně tak zažili lásku církve.
Komu je fórum určeno, kdo se ho účastní?
Zváni jsou především mladí, a to jako zástupci své farnosti. Tito delegáti jsou vysláni
farářem a mají mít alespoň 16 let. Předpokládá se tedy, že mají přehled o životě a potřebách své farnosti a jsou v ní aktivní. Dále se fóra zúčastní z titulu své funkce kaplani pro
mládež a laičtí zástupci mládeže za děkanáty. Jako pozorovatelé jsou zváni samozřejmě
i další kněží či zástupci řeholí a institucí pracujících s mladými na území naší arcidiecéze. Také jsou pozváni zástupci Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prostě všichni, kdo chtějí naslouchat mladým.
Přihlášky je nutno odeslat do 25. ledna 2011 na adresu: Arcidiecézní centrum pro mládež,
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc (tel.: 587 405 244; e-mail: mladez@arcibol.cz). Všichni delegáti, kteří zastupují svou farnost, musí mít přihlášku podepsanou svým farářem.
P. Kamil Obr
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Zemřel biskup Stanislav Krátký
Dva dny po svých 88. narozeninách
zemřel 13. listopadu 2010 v Rajhradě u Brna biskup Stanislav Krátký,
probošt Význačné kolegiátní kapituly
u sv. Václava v Mikulově.
Zesnulý biskup patřil k významným
představitelům
neoficiálních církevních struktur
v letech komunistického útisku.
V roce 1958 byl odsouzen a vězněn ve
Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních
staveb Brno.
Během 60. let minulého století navázal styky se svým bývalým spolužákem
z brněnských studií Felixem Davídkem
a začal se podílet na budování podzemní
neveřejné církve v tehdejším Československu. Skrytá církev (byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl
a teologicky propracoval) měla umožnit
existenci křesťanského společenství v duchu evangelia bez kontroly a omezení
státu. Cílem bylo vychovat novou, na státním aparátu nezávislou generaci mladých
kněží.
Několik dní po obsazení Československa
vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968
byl Stanislav Krátký biskupem Felixem
Davídkem vysvěcen na biskupa skryté církve. Veřejně však mohl vykonávat
pouze farářskou funkci, jako biskup nevystupoval ani po listopadovém převratu
v roce 1989. V roce 1999 byl ustanoven
proboštem Význačné kolegiátní kapituly
u sv. Václava v Mikulově.
V letech 1969 až 1970 mohl jen krátce
působit na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde přednášel
na téma Druhý vatikánský koncil. V roce
1970 vydal na toto téma i knihu Druhý vatikánský koncil a jeho poselství.
Biskup Stanislav Krátký se v 90. letech zasloužil o zrod křesťanského rozhlasového
vysílání Radia Proglas. V roce 2007 obdržel Cenu Jihomoravského kraje za přínos
výchově mládeže a za osobní statečnost
v období komunismu. V témže roce mu
brněnský biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil za obětavou kněžskou službu
Medaili sv. Petra a Pavla.
Josef Pala
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Týdeník Univerzity Palackého
s novou redakční radou
Žurnál (týdeník) Univerzity Palackého
v Olomouci má od 1. října 2010 novou
redakční radu. Cyrilometodějskou teologickou fakultu v ní zastupuje Mgr. Tomáš Parma z Katedry církevních dějin
a dějin křesťanského umění.
(jpa)
Zemřel kapucín
P. Kajetán Pavel Sasínek
Ve věku nedožitých 90 let zemřel 1. listopadu 2010 kapucínský kněz P. Kajetán Pavel Sasínek.
Pocházel ze Starého Poddvorova, kde se
narodil 11. listopadu 1920. Do noviciátu vstoupil 1. srpna 1938 po absolvování
serafínské školy
v Praze na Hradčanech a 8. září
1942 složil věčné sliby. Krátce
nato byl povolán na nucené
práce do Říše.
Kněžské svěcení
přijal v Praze 29. června 1947 a posléze
začal vykonávat službu lektora církevních
dějin na řádovém učilišti v Olomouci. Při
násilném zabrání klášterů byl nejdříve internován v Broumově a od září 1950 byl
povolán k Pomocným technickým praporům do Komárna a Podbořan u Žatce.
Po propuštění z PTP se vrací na Slovensko,
kde zůstal téměř třicet let. Pracoval jako
zedník, později vedle oficiálního zaměstnání působil jako kaplan a katecheta.
Pro svou kněžskou činnost, tedy za tzv.
"podvracení republiky a maření státního
dozoru nad církvemi a neoprávněné spolčování" byl v roce 1961 odsouzen na tři
roky. Navzdory tomu od roku 1971 jako
kněz vypomáhal v Dolních Bojanovicích
a věnoval se apoštolátu mezi mládeží.
Na Moravě také v osmdesátých letech
minulého století získal tzv. státní souhlas.
Vedle Dolních Bojanovic byl činný v rodném Starém Poddvorově, Čejkovicích,
v Hodoníně, Ratíškovicích, Ždánicích
a v Hovoranech. Krátce byl i kaplanem ve
Fulneku. V roce 1993 se stal kvardiánem
v Olomouci, později přešel do Brna, kde
byl vyhledávaným zpovědníkem a propagátorem modlitebních skupin Otce Pia.
Své kapucínské povolání spojené s osobitým humorem dovršil v komunitě v Praze
na Hradčanech.
(čbk)

Aktuality
Probouzení daru umění ve službě lektora
Již osmé setkání lektorů proběhlo v Olomouci v sobotu 23. října. Ve velkém sále kurie na Biskupském náměstí se sešlo 25 lektorů z devíti děkanátů a patnácti farností
a dva kněží, kroměřížský děkan P. Josef Říha a P. Marek Výleta, farář z Bílavska.
Tématu letošního setkání Probouzení daru umění ve službě lektora se ujal vzácný host
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. První část tohoto tématu uchopil
otec biskup Josef
z hlediska pěti lidských smyslů. Člověk, který se cele
účastní mše svaté,
zapojuje při této liturgii všechny své
smysly, zrak, sluch,
čich, hmat a chuť.
Naučíme-li se naše
smysly vnímavěji
zapojit do prožívání
slavnosti mše svaté, pomohou nám
hlouběji a silněji
prožívat spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem Ježíšem. Probudí v nás citlivé vnímání Boží krásy a pravdy. Dalším důležitým momentem při slavení mše svaté,
na který otec biskup Josef upozornil, je vědomí, že součástí církve nejsme pouze my
zde na zemi, ale i všichni andělé, svatí i ti, co odešli z tohoto světa v přátelství s Bohem.
To znamená, že mše svaté se neúčastníme pouze my, ale celé nebe.
Druhá část dopoledního programu byla věnována poslechu hudebního pořadu nazvaného Liturgická a náboženská témata v české hudbě 20. století, jednoho dílu ze série pořadů Dialog hudby a víry, kterou připravilo Radio Proglas ve spolupráci s Mons.
Josefem Hrdličkou. Po občerstvení a volné debatě se pokračovalo v rozhovorech, kde
se probíraly otázky technického rázu čtení Božího slova a také organizační záležitosti
lektorských společenství. Osmé setkání lektorů bylo jako vždy zakončeno mší svatou,
kterou v kapli sv. Anny na Václavském náměstí sloužil nový dómský farář P. Ladislav
Švirák a koncelebrovali hosté, P. Josef Říha a P. Marek Výleta.
Další setkání lektorů v Olomouci, v pořadí deváté, se uskuteční v sobotu 22. října 2011.
Jeho hostem bude docent Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla,
který nám zprostředkuje nahlédnutí do překladatelské činnosti biblických textů.
Martina Pavlíková
Zemřel kapucín P. Libor Tomáš Pinkava
Ve věku 91 let zemřel 15. listopadu 2010 v Olomouci oblíbený kapucínský kněz
P. Libor Tomáš Pinkava.
Narodil se 19. července 1919 v Kladkách. Na začátku srpna 1939 zahájil kapucínský
noviciát. V době filozofických studií byl roku 1942 spolu s několika spolubratry odveden na nucené práce do Říše. Studia dokončil až po válce a také složil
věčné sliby. Kněžské svěcení přijal 20. června 1948 v pražské katedrále sv. Víta z rukou arcibiskupa ThDr. Josefa Berana. Následující
rok ukončil teologii a byl poslán do Třebíče, kde ho v dubnu 1950
zastihlo násilné zabrání klášterů. Byl převezen do internačního kláštera v Želivě, odkud byl propuštěn v červenci 1955 a následně začal
pracovat v dělnických profesích. V době Pražského jara 1968 mohl
veřejně působit jako kněz, a to v Bohosudově a Krupce, později také
v Kolíně a v Poříčí na Sázavě. Na začátku 70. let se však musel znovu vrátit k civilnímu zaměstnání. S odchodem do důchodu obdržel tzv. státní souhlas k výkonu kněžské
funkce a začal spravovat farnost Luká, kde působil až do roku 1995. Poté se stal členem
kapucínské rodiny v Olomouci, kterou obohacoval svou životní moudrostí a charakteristickým humorem. Jeho kázání v olomouckém kapucínském kostele Zvěstován Páně
byla vždy obohacující. Zesnulý kněz byl také oblíbeným zpovědníkem.
P. Libor Tomáš Pinkava byl pohřben 20. listopadu 2010 na hřbitově v Olomouci-Neředíně.		
Josef Pala

Centrum pro školy
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Představitelé katolických škol se sešli ve Skotsku
CEEC (European Committee for Catholic Education) – Evropská komise pro
výchovu a vzdělávání v katolických školách sdružuje 27 zemí Evropy, zastupuje
25 000 katolických škol v celé Evropě a sedm milionů žáků, kteří navštěvují katolické školy. Byla založena v roce 1974 a jejím posláním je přenášet dobré zkušenosti ze vzdělávání v církevních školách a napomáhat zkvalitňování poskytovaného
vzdělávání a výchovy ve všech zemích, které jsou členy sdružení. Komise zasedá
pravidelně dvakrát ročně v jarním a podzimní termínu v různých zemích Evropy.
Každé zasedání je tematicky zaměřeno k určitému problému současného vzdělávání v katolických školách.
Letošní podzimní zasedání se uskutečnilo
ve dnech 7. až 10. října ve skotském Glasgow. Hlavním tématem konference bylo
další vzdělávání pedagogů a především
ředitelů církevních škol v jednotlivých
zemích. Na toto téma zazněla celá řada
přednášek lektorů z jednotlivých zemí,
diskutovalo se nad dílčími problémy,

která s tematickým zaměřením konference souvisí, a hledala se optimální řešení
diskutovaných otázek. Samozřejmou součástí byly příspěvky zástupců hostitelské
země seznamující s jejich specifiky vzdělávání. Jednacím jazykem byla francouzština a angličtina. Biskupské konference
jednotlivých členských zemí mají právo
vyslat na zasedání dva své zástupce. Českou republiku na zasedáních
CEEC již pravidelně zastupují sekretář Komise pro výchovu a vzdělávání České biskupské konference
Ing. Josef Nový a ředitel Cyrilometodějského gymnázia a mateřské
školy v Prostějově Mgr. Jaroslav
Fidrmuc, který přednášel (v angličtině) o církevním školství u nás
a vzbudil zájem a kladnou odezvu
informací o průběhu vzdělávání

úmysly apoštolátu modlitby
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.
Leden 2011
Úmysl všeobecný
Aby bohatství stvoření bylo ceněno jako vzácný Boží dar, zachováno a zpřístupněno
všem lidem.
Úmysl misijní
Aby křesťané dospěli k plné jednotě a vydávali celému lidskému pokolení svědectví o
tom, že Bůh je otcem všech.
Úmysl národní
Aby všichni pokřtění v církvi přijímali dar svého křtu jako základ pro svůj život a jako
vstupní bránu ke spáse i ke všem ostatním svátostem.

pedagogů církevních škol České republiky v oblasti etické výchovy.
Inspirujícím bodem bylo seznámení se
skotským katolickým školstvím. Skotské katolické školy navštěvuje více než
20 procent všech žáků Skotska (v České
republice je to přibližně jedno procento) a těší se velké důvěře vlády i místních
zastupitelstev – svědčí o tom i velká podpora katolickým školám ze strany státu,
např. Skotsko plně zabezpečuje katolické
školy v oblasti financování provozních
nákladů, mzdových nákladů i investic
– výjimkou není vybudování nového školního areálu pro katolickou školu ze státního rozpočtu. Součástí programu byla
i audience v slavnostní síni Edinburgského hradu (obdoba Pražského hradu), při
níž z úst první náměstkyně premiéra skotské vlády zazněla chvála i naděje, kterou
v dnešní složité době do katolických škol
skotská veřejnost vkládá. V podobném
tónu se nesl i slavnostní projev radní města Glasgow zodpovědné za školství, která
velmi kvalifikovaně mluvila o složité situaci dnešní mládeže v postmoderní době
i o nadstandardní péči, kterou katolické
školy věnují skotským dětem nejen v oblasti vzdělávání, ale i výchovy k hodnotám
a životnímu stylu. Podnětné bylo i setkání
se zástupci skotské školní inspekce, která
má i pro katolické školy zpracovaný specifický systém evaluace.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc k tomu říká: „Zajímavé je, že podzimní zasedání Evropské
komise pro výchovu a vzdělávání v katolických školách se uskutečnilo krátce po
návštěvě papeže Benedikta XVI., který se
osobně setkal i s učiteli katolických škol
Skotska. Jak silný vliv měla tato návštěva,
jsme mohli sledovat především při setkáni se skotskými biskupy a kardinálem.
Každý z nich ve své promluvě k účastníkům zasedání rozvíjel určitou myšlenku,
kterou Benedikt XVI. v průběhu své návštěvy na téma výchovy a vzdělávání přednesl. Naším úkolem po návratu do České
republiky je nejen informovat Českou biskupskou konferenci o impulzech, které ze
zasedání vyplynuly, ale také aktivně napomáhat jejich implementaci do českých
a moravských církevních škol.“
Jaroslav Fidrmuc
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DVD Narodil se král
Vánoční příběh známe již z mnoha vyprávění a interpretací, minimálně jej slyšíme
jednou za rok. Animovaný film Narodil
se král podává známý příběh zase v trochu jiném světle. Nechybí samozřejmě
scény jako zvěstování anděla, který Marii
přichází sdělit, že se stane matkou očekávaného židovského Krále, putování do
Betléma, kde pro nastávající maminku
není kousek místa
kromě stáje, narození Ježíše, klanění
pastýřů a později
i mudrců, které do
Betléma přivedla podivuhodná hvězda,
útěk do Egypta a návrat do Nazareta.
Neobvyklé je uvedení příběhu, kdy je divákům představen Simeon a prorokyně
Anna jako zástupci těch, kteří očekávají
Mesiáše a věří, že se s ním setkají v chrámě. To se jim i vyplnilo. Maria opravdu
s Josefem přichází do chrámu, aby Bohu
obětovali narozeného Ježíše. Film představuje pěkný láskyplný vztah Marie a starostlivého Josefa a jejich důvěru v Boha,
že nad nimi drží ochranou ruku, i když
prožívají těžké chvíle. Jejich protikladem
je král Herodes, který se bojí o svou moc
a postavení a snaží se i prostřednictvím
násilí zmařit Boží záměry.
Délka filmu je 22 minut. Film je rozdělen
na čtyři kapitoly: Narodil se král, Říkají
mu Ježíš, Našli jsme Spasitele a Záchrana. Na konci filmu je připojen i krátký kvíz
pro závěrečnou rekapitulaci. Toto DVD se
dá využít při vyučování náboženství, farní
či rodinné katechezi. Můžete si ho zapůjčit v našem centru, zakoupit v prodejně
Matice cyrilometodějské nebo objednat
přes internet např. na: www.paulinky.cz,
cena je 250 Kč.
Martina Hladká
Vánoční příběh pro nejmenší
Není pochyb o tom, že Vánoce se nejvíce
dotýkají dětí. Je to krásný čas naplněný
očekáváním a nadějí. Ne však každé dítě
ví, proč se Vánoce
slaví. Tato knížka
seznámí malé děti
s příběhem o Ježíšově
narození a pomůže
i rodičům vyprávět
jejich dětem o vánočních událostech
způsobem, který je
zaujme. Dětem se zde předkládají podstatné události: Andělovo zvěstování,
Ježíšovo narození v betlémské stáji, radost pastýřů a mudrců z nalezení Ježíška,
útěk do Egypta. V závěru knihy je zařazena krátká hezká báseň. Cena je 99 Kč.
Knihu můžete koupit např. v olomouckém knihkupectví Velehrad nebo na internetu: www.ikarmel.cz Anna Skočovská

Centrum pro katechezi
Pouť do Říma a zase zpátky
Jistě máte mnozí v živé paměti loňskou návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice. Po více než roce se naši biskupové společně s mnoha věřícími rozhodli za
tuto návštěvu poděkovat. Na 1300 českých poutníků spolu s 13 českými biskupy strávili
v Římě tři požehnané dny, kdy se setkali na generální audienci v bazilice sv. Petra se Svatým otcem. Já jsem byla jednou z nich a chci
se s vámi podělit o pár zážitků z této poutě.
Vyrazili jsme z Olomouce v neděli 7. listopadu brzy ráno autobusem plným mladých
poutníků. Spolu s námi se na pouť vydali tři
kněží a dvě řeholní sestry. Nedělní mši svatou jsme prožili v rakouském poutním místě
Mariazell, první noc pak v poutím domě Velehrad na severu Itálie, který dříve spravovali salesiáni a nyní se o něj stará olomoucký
kněžský seminář. Ráno po mši svaté jsme
odjeli do Věčného města, kam přece směřují
všechny cesty.
Večerní Řím na každého zapůsobil a krátká procházka, po dni stráveném v autobuse,
ještě víc. Večer jsme se zúčastnili večerní modlitby v nejstarším mariánském chrámu
města, pak jsme se ubytovali a snažili se načerpat síly do nového dne.
Probudili jsme se do deštivého rána, a proto jsme museli změnit plány. Vydali jsme se
po stopách svatého Pavla; nejprve k jeho hrobu do baziliky sv. Pavla za hradbami, pak
na místo jeho popravy – do opatství Tre Fontane, kde jsou postaveny tři kostely a klášter
trapistů. Pak už naše kroky směřovaly do baziliky Santa Maria Maggiore, kde byla zahájena národní pouť. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po ní
jsme se vydali městem po nejrůznějších chrámech a památkách.
Další den nás čekalo vyvrcholení celé pouti, a to samotná generální audience se Svatým
otcem. Místo na Svatopetrském náměstí se konala v bazilice sv. Petra. Bylo to významné
privilegium, všichni jsme seděli kolem baldachýnu, pod kterým je hrob svatého Petra
a čekali na Svatého otce Benedikta XVI. Tato velká událost – být na těchto místech, setkat se s ním a děkovat mu za jeho návštěvu – na mnohé jistě zapůsobila. Promluvil
k nám i česky, vzpomínal na pobyt u nás a požehnal nejen nám, ale i celému národu.
Pražský arcibiskup Dominik Duka pak předal papeži zvací dopis k návštěvě Velehradu
při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Konstantina –
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013. Dále Svatý otec přijal dary od představitelů církve a státu a audience pokračovala v aule Pavla VI. už bez nás. Odpoledne byla
u hlavního oltáře v bazilice sloužena mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Dominik
Duka. My jsme se ještě před tím stihli podívat na Řím z ptačí perspektivy resp. z kopule
baziliky sv. Petra a také navštívit hrob sv. Petra a posledních papežů – Jana Pavla II.
či Pia XII. Naše další kroky směřovaly k Andělskému hradu, Koloseu a dalším památkám.

Poslední den poutě byl zakončen mší svatou v lateránské bazilice, kterou celebroval
kardinál Miloslav Vlk. Pak jsme se všichni přemístili do baziliky sv. Kříže Jeruzalémského, kde jsme se klaněli ostatkům Svatého Kříže. Tyto chvíle byly prostoupeny pokojem,
úctou a radostí za přijaté milosti na těchto svatých místech.
Náš autobus se nevydal domů rovnou, ale jeli jsme do Assisi, do míst života sv. Františka
a sv. Kláry. Tady jsme v tichu mohli vstřebat všechno, co jsme zažili a děkovat za všechno, co jsme přijali. Pán ať vyslyší všechny modlitby předložené k jeho nohám nejen ode
mě, ale i od všech poutníků, kteří doputovali do Říma.
Marie Tomšíčková

OLDIN
12 / 2010

Centrum pro katechezi
Pozvání na V. arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě
Rok s rokem se sešel a tradiční setkání katechetů
na Velehradě je před námi. Tentokrát se bude konat v termínu 4. až 6. února 2011.
Co nás čeká? V letošním roce nás budou provázet
slova z Písma: Mistře, kde bydlíš? Řekl jim: Pojďte a uvidíte. Rádi bychom se společně s odborníky
z praxe i vědy zamysleli nad vyučováním náboženství, vedením farních společenství aj.
Programem nás budou provázet: Mons. Josef
Hrdlička – Poslání křesťana vyplývající ze křtu,
P. doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. SDB – Katecheze – starobylá služba v obnovené podobě,
Mgr. Eva Čermáková – Identita, účel a cíle vyučování, Mgr. Martina Orlovská – Vyučování náboženství, P. Mgr. Jiří Kopřiva a Mgr. Martina Hladká
– Animátor a společenství
Mimoto se také můžete těšit na společné mše svaté
a adorace, práci ve skupinkách, přátelské posezení a prohlídku Stojanova gymnázia.
Cena pobytu na Velehradě:
– dvoulůžkový pokoj a společné sociální zařízení + strava = 640 Kč
– jednolůžkový pokoj a společné sociální zařízení + strava = 700 Kč
– dvoulůžkový pokoj s vlastním
sociálním zařízením + strava
= 800 Kč
– jednolůžkový pokoj s vlastním
sociálním zařízením + strava
= 900 Kč
Přihlášky:
Poutní dům Stojanov, Salašská 62,
687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531,
e-mail: velehrad@stojanov.cz
Těšíme se na setkání s každým
z vás na Velehradě.
Pracovníci Centra
pro katechezi v Olomouci
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Advent je příchod nebeských
výhod nejen slev na každý krám
Pokud sledujete pravidelně stránky Centra pro katechezi (www.ado.cz/katechete),
tak jste si mohli všimnout rubriky s názvem Advent 2010. Adventní doba je již
v plném proudu, přesto vás tento odkaz
může inspirovat do předvánočních hodin
náboženství nebo rodinných katechezí.
Najdete zde nabídku několika užitečným
knižních titulů a DVD, odkazy k luštěnkám, vánočním výrobkům, scénářům
k vánočním pásmům.
Tato rubrika je určena především všem
kněžím, katechetům a animátorům společenství, kteří se chtějí společně s těmi,
které animují a katechizují, dobře připravit na příchod Tvůrce pokoje a Spasitele
našich duší.
Pokud během adventní doby děláte ve
farnosti s dětmi nějakou vlastní aktivitu,
můžete nám ji poslat, abychom ji mohli
nabídnout třeba v příštím roce pro inspiraci katechetům z celé arcidiecéze.
Děkujeme vám a přejeme, ať využijete nebeských výhod, které nabízí adventní čas.
Požehnané a radostné Vánoce přeje celý
tým Centra pro katechezi Olomouc.
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 laických aktivit
Komunita Blahoslavenství
• Adventní duchovní cvičení pro všechny
9. – 12. prosince 2010
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.
Místo konání: Dům Komunity Blahoslavenství
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek, nebo na emailu:
akce@blahoslavenstvi.cz
Finanční úhrada pobytu činí 1200 Kč
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

• PECKA
Víkend pro mladé od 15 do 18 let
28. – 30. ledna 2011
Prožij, ve společenství mladých víkend
s Ježíšem, který dává našemu životu tu
pravou chuť! Prostě „pecka“!
Místo konání:
Komunita Blahoslavenství v Dolanech
u Olomouce
Jak se sem dostaneš?
Z Olomouce autobusem 700, 701 (směr
Lašťany, Jívová)
Cena za pobyt: 500Kč
Co tě čeká? Společné povídání, chvály,
kreativní činnost, taky něco pro žaludek
a ostatní se ještě uvidí
Přihlášky:
E-mail: dolancamp@seznam.cz
tel.: 737 957 450, 585 396 638
www.blahoslavenstvi.cz

• Sobotní duchovní odpoledne
15. ledna 2011
Jak počítat v životě s Boží prozřetelností?
Program setkání:
14.30 Chvály
15.00 Přednáška + svědectví
16.30 Občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
18.00 Modlitební večer + společné agapé
21.00 Předpokládaný závěr
Ikony – krása a kozlo těchto
památek
Tak se jmenuje výstava, kterou pořádá
Vlastivědné muzeum Švábenice u Vyškova od 10. prosince 2010 do 3. dubna 2011,
a to vždy v neděli od 14 do 17 hod.
Spolu s výstavou možno shlédnout stálé expozice ve vlastivědném i kostelním
muzeu.
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PRO MNOHÉ UŽ JEN VZPOMÍNKA

K příjemnému prožití svátečních dnů přinášíme předvánoční projev soudruha Antonína Zápotockého
z roku 1952. Mnohý čtenář se při četbě bude usmívat nad „primitivním vystupováním“ tehdejšího předsedy vlády, ale ti starší si jistě připomenou tvrdou realitu minulého režimu. Díky Bohu, že už nenávratně
patří minulosti.
Chtěl bych dnes ve svém předvánočním
projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém večeru nejvíce shromažďují kolem
vánočních stromků: k našim dětem a mládeži. Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete
ani, jak mnohé se u nás v poslední době

změnilo a mění. Ani legendární Vánoce
nezůstávají beze změny. Září sice dále
vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí
už jesličky, které dříve bývaly nezbytným
doprovodem vánočních svátků, jesličky
s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme
je museli vystříhané z papíru zapíchat jen
do mechu za okny. Malý Ježíšek, ležící ve

chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to
byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí
patří do chléva. Když se mohl ve chlévě
narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam
nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti?
Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také
v době kapitalistického panství,
kdy bohatí vládli a chudí se dřeli,
pracující namnoze ve chlévech
bydleli a jejich děti se tam rodily.
Doby se ale změnily. Nastaly
mnohé převraty. Děti pracujících
se již nerodí ve chlévech. I Ježíšek vyrostl
a zestaral, narostly mu
vousy a stává se z něho
Děda Mráz. Nechodí
již nahý a otrhaný, je
pěkně oblečený v beranici a v kožichu.
Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši
pracující a jejich děti.
Děda Mráz přijíždí
k nám od východu a na
cestu mu září také hvězdy, nejen
jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách,
hutích, továrnách a stavbách.
Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první
Gottwaldovy pětiletky. Čím více
je těchto zářivých hvězdiček,
tím radostnější budou
naše svátky, které se stávají svátkem radostné
oslavy splnění úkolů celoroční naší práce.
Čím důsledněji je tato práce
vykonána a úkoly splněny,
s tím větší nadílkou je příjezd Dědy Mráze provázen.
Do Vánoc splníme závazky
Stalinovi.

Proto dnes k radostnému vánočnímu
svátku slibme našemu osvoboditeli,
příteli a učiteli soudruhu Stalinovi, slibme
našemu prezidentu soudruhu Gottwaldovi všichni my, velcí i malí, se budeme starat každý ze všech svých sil, abychom své
pracovní schopnosti ve školách, závodech
i kancelářích a na každém pracovním
místě rozvíjeli tak, aby úkoly vytyčené pro
poslední rok Gottwaldovy pětiletky byly
do příštích Vánoc na všech pracovištích
splněny.
Aby nad všemi závody, šachtami, státními statky, JZD, ve městech i na vesnicích

se rozzářily jasné rudé hvězdy splněných
závazků, aby naše krásná vlast rozkvetla
novými květy splněných úkolů a plánů.
Tím zkřížíme také zločinné plány a úmysly těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou světovou válku, aby mohli
znovu zotročit naše národy a vykořisťovat
lidskou práci.
Slibme si, že ubráníme mír a zachováme
tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem
dobré vůle!

bude vás zajímat
Duchovní cvičení na Velehradě 2011
4. – 6. 3. Duchovní cvičení pro laiky, pastorační asistenty a akolyty – P. J. Szkandera
11. – 13. 3. Duchovní cvičení pro členy a příznivce Matice svatoantonínské
– Mons. V. Šíma
14. – 18. 3. Postní duchovní obnova – P. S. Peroutka, SJ
18. – 20. 3. Víkend pro seniory(Centrum pro rodinný život) – P. S. Peroutka, SJ
25. – 27. 3. Rekolekce pro katechety – Mons. P. Posád
5. – 7. 4. Rekolekce pro kostelníky – Mons. Jan Graubner
8. – 10. 4. Rekolekce pro kostelníky – Mons. Jan Graubner
12. – 16. 4. uchovní cvičení pro pracovníky charit – P. J. Šich
10. – 14. 5. Exercicie s Pannou Marií – P. J. Hladiš, SJ
12. – 15. 5. Příprava na manželství – P. P. Šustáček
5. – 11. 6. Exercicie pro řeholnice – P. J.Čupr, SJ
24. – 26. 6. Duchovní cvičení formou večeřadla – P. Š. M. Filip, OP
6. – 9. 7. Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB
17. – 21.7. Duchovní cvičení pro manžele – Mons. A. Opatrný
21. – 24. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – Mons. A. Opatrný
31. 7. – 4. 8. Duchovní cvičení pro katechety a animátory
21. – 26. 8. Exercicie pro trvalé jáhny a manželky – P. Vasil Kormanik
27. 8. – 1. 9. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. M. Altrichter, SJ
28. 8. – 1. 9. Duchovní cvičení pro všechny (františkánská spiritualita)
		 – P. A. Dabrowski, OFM
7. – 10. 9. Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB
3. – 7. 10. Exercicie s Pannou Marií – P. J. Hladiš, SJ
7. – 9. 10. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – P. S. Peroutka, SJ
23. – 27. 11. Ignaciánské exercicie pro všechny – P. S. Peroutka, SJ
27. 11. – 1. 12. Adventní duchovní cvičení pro všechny – P. A. Dabrowski, OFM
2. – 4. 12. Duchovní cvičení pro laiky, pastorační asistenty a akolyty – P. M. Pořízek
8. – 11. 12. Duchovní cvičení pro manžele – Mons. V. Šíma
30. 12. – 1. 1. Duchovní cvičení formou večeřadla – P. Š. M. Filip, OP
Bližší informace: www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62,
687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz
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Výstava betlémů
na Svatém Kopečku
Od začátku prosince je v prostorách muzea Matice svatokopecké na Svatém Kopečku u Olomouce nainstalovaná výstava
betlémů. Expozice, která nabízí několik
stovek betlémů v nejrůznějším provedení, je od 23. prosince do 2. ledna otevřena
denně od 10 do 16 hod.
Návštěvníci muzea se mohou v přízemí
budovy seznámit s historií Matice svatokopecké i s dějinami poutního kostela.
Naleznou zde dobové fotografie baziliky
z doby ještě před válkou, ve válečné době
i po válce. K vidění jsou i různé obrázky,
které se vztahují přímo k tomuto mariánskému poutnímu místu.
Vánoční varhanní koncert
Vánoční varhanní koncert Ludvíka Šuranského se koná ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí
ve středu 29. prosince v 18.30 hod.
Bohoslužby 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.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ v Exercičním domě v Kolíně v roce 2011
30. 1. –5. 2.		Ignaciánská duchovní cvičení – I. týden (Poznat hloubku vlastního
hříchu a hloubku Božího milosrdenství) – P. František Lízna, SJ
21. – 25. 2. Ježíš je můj přítel – P. Josef Tichý SJ
9. – 13. 3.		Postní duchovní obnova pro všechny – P. Josef Čupr, SJ
24. – 27. 3.		Malý kurz křesťanství (pro ženy) – Cursillo
29. 3. – 2. 4. Postní duchovní obnova pro seniory – P. Josef Hladiš, SJ
4. – 8. 4. Ježíš je můj přítel – P. Josef Tichý, SJ
15. – 21. 5.		Ignaciánská duchovní cvičení – II. týden (Poznat, milovat a následovat Krista) – P. František Lízna, SJ
24. – 28. 5.		Exercicie s Pannou Marií – P. Josef Hladiš, SJ
6. – 10. 6.		Ignaciánské exercicie pro všechny – P. Vojtěch Suchý, SJ
12. – 19. 6.		Ignaciánská duchovní cvičení pro řeholnice – P. Josef Čupr, SJ
21. – 26. 6.		Ignaciánské exercicie pro všechny – P. Petr Havlíček, SJ
4. – 10. 9.		Duchovní cvičení pro přátele přírody a ekology – P. Matúš Kocian
Mimo tyto termíny nabízíme možnost individuálního pobytu. Ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena pobytu (včetně stravy): 450 Kč za
1. den, 350 Kč za každý další den.
Kontaktní adresa: Exerciční dům, Kutnohorská 26, 280 02 Kolín, tel.: 731 182 112,
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz

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 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.
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Instalace vitrážových oken
ve farním kostele
sv. Maří Magdaleny v Hovězí
Během letních měsíců letošního roku
mohli farníci v Hovězí sledovat neobvyklou událost – výměnu oken farního kostela, kterou prováděla firma Mitvalský
– T fabrika Brno. Původních pět „bílých“
oken tak bylo nahrazeno pěti uměleckými
vitrážemi s motivem růžencových tajemství světla podle návrhu akademického
malíře Ludvíka Kolka z Brna.
Instalaci provedla firma pana Mitvalského
ve smluvním termínu a tak jsme v měsíci
Růžencové Panny Marie mohli přistoupit k slavnostní vernisáži nových oken.
Slavnost se konala v neděli 3. října a byla
zahájena společnou modlitbou růžence
světla. Jednotlivá tajemství růžence postupně přednášeli zástupci ministrantů,
novomanželů, společenství živého růžence a farníků. Páté tajemství – Ustavení eucharistie – přednesl Mons. Josef Maňák.
Pak následovala koncelebrovaná mše svatá, kterou vedl také tento kněz, jenž nová
okna slavnostně požehnal. Účastníci slavnosti obdrželi barevné leporelo a Farní
věstník s úvodním slovem, které připravil
literární kritik Mojmír Trávníček.
O instalaci vitrážových oken se zasloužil
především hovězský rodák Mons. Josef
Manďák, který se spolu s dalším naším
rodákem P. Antonínem Kocurkem na
nich podíleli nemalou finanční částkou.
Významným příspěvkem (po 100 000 Kč)
se na vitrážích farního kostela v Hovězí
podílel také Zlínský kraj a Obecní úřad
v Hovězí.
Za finanční příspěvky a všechno úsilí, které vedly k úpravě sakrálního prostoru farního kostela sv. Maří Magdaleny v Hovězí
patří všem naše upřímné Pán Bůh zaplať!
MVDr. František Kovář
Hovězí
Restaurování Cholinské
madony bylo dokončeno
Zrestaurovanou sochu tzv. Cholinské
madony, ukradené roku 1996 z farního
kostela v Cholině,
představili 6.  prosince při tiskové
konferenci pracovníci památkového oddělení
olomouckého
arcibiskupství.
O významu sochy
promluvili arcibiskup Jan Graubner,
hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík, cholinský farář P. Josef Trtík a restaurátorka
Miroslava Trizuljaková.
(ado)

Hlasy a ohlasy
Biřmování v Kroměříži
V kostele sv. Mořice v Kroměříži přijalo 22. října 30 mladých lidí svátost biřmování.
Jednalo se především o studenty Arcibiskupského gymnázia (AG), ale k této svátosti
přistoupili i dva studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského a jedna studentka Gymnázia
Kroměříž. Celebrantem a udělovatelem svátosti biřmování byl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Při mši svaté koncelebrovalo 15 kněží z farností biřmovanců. Biřmovance přišli podpořit i jejich rodinní příslušníci, spolužáci a učitelé. Slavnosti
předcházela roční intenzivní příprava pod vedením P. Pavla Stušky, který je školním kaplanem
AG. Na přípravě se také
podílely pastorační asistentky a bývalý jáhen
P. Jan Polák.
Součástí
promluvy
Mons. Hrdličky byly
kromě jiných povzbudivých slov i úryvky z dopisů biřmovanců. Zazněla
i tato krásná myšlenka:
,,Ani ten nejdokonalejší
hudební nástroj v rukou člověka, který neumí hrát, nevydá pěkné tóny. Kéž dokážu být
nástrojem v Božích rukou, abychom společně zahráli tu nejkrásnější symfonii.“
Myslím, že mohu za všechny nové dospělé křesťany slíbit, že s pomocí darů Ducha Svatého se budeme snažit o vytvoření dokonalého orchestru pod taktovkou našeho nejlepšího dirigenta – nebeského Otce. Kéž je církev posílena každým novým křesťanem.
Zdislava Nováková
studentka AG Kroměříž
Ve Zlíně proběhla přednáška o slezské evangelické církvi
V ekumenickém duchu proběhla přednáška člena historické komise Slezské církve
evangelické a. v. (SCEAV) Zdeňka Buchty na téma Situace a vztahy v evangelických
církvích před a po vzniku samostatného Československa. Uskutečnila se 14. listopadu v prostorách fary Českobratrské církve evangelické ve Zlíně a uspořádala ji zlínská
pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie.
Šlo vlastně o konkrétní příspěvek k posílení ekumenických vztahů mezi sesterskými křesťanskými církvemi. Posluchači se
mohli více dozvědět o minulé i současné
ekumenické spolupráci zejména v regionu
Těšínského Slezska a na Ostravsku. Zdeněk Buchta je zaměstnancem ostravské
Diakonie, pracuje v oblasti ekumenického
dialogu od 70. let, publikuje v regionálním
i církevním tisku a působí také jako laický
kazatel SCEAV.
Těžištěm přednášky byla zejména situace
v evangelických církvích v oblasti slezských
Sudet a vztahy s německou evangelickou
církví před a po vzniku samostatného Československa.
„V oblastech s převažujícím německým
obyvatelstvem byla spolupráce mezi církvemi často velmi spletitá, ale až do roku 1918
Snímek Vojtěch Cekota
převažovala vzájemná shoda, což dokládají
také časté výměny jednotlivých kazatelů mezi různými sbory. Po vzniku Československa se ale do vztahů promítly nacionální konflikty,“ zmínil Zdeněk Buchta. V současné
době se opět navazují přerušené kontakty mezi českými a německými sbory.
Novinkou zlínské přednášky byl její živý audiopřenos na internetu přes doménu ČCE
(evangnet.cz).
Všichni posluchači odcházeli z přednášky naplněni novými poznatky.
Mgr. Petr Cekota
Zlín

Hlasy a ohlasy
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Ministranti v Březnici
O druhém listopadovém víkendu proběhlo na faře v Březnici setkání kluků i ministrantů. Bylo zahájeno mší svatou pro rodiny s dětmi. Po vydatné večeři následovalo přímo ministrantské zápolení s otcem Jaroslavem
v poznávání částí oděvu biskupů a kněží. Kluci se zdokonalovali v názvech
liturgických předmětů při bohoslužbě a také si vyzkoušeli albu, která byla
pro ně největším zážitkem. K tomu večerní hraní s modlitbou a oblíbenou
postavičkou čistě klučičí: Asterix a Obelisk.
Po prospané noci ranní vstávání, snídaně. A protože měl Jareček narozeniny, také velké blahopřání a pořádné hopla. Starší kluci vymysleli – jak jinak
– než fotbal, tak se kluci parádně protáhli. Potom ještě společné dopoledne, návštěva opravdovského berana, protože byly ve vesnici hody, spousta
zábavy, ale jak to rychle uteklo! Po obědě balení a poslední společné chvíle.
A také naplánovaní dalšího setkání ministrantů.
Tak, kluci, brzy zase!
Marta Krajčová
Štípa
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Snímek Marta
Krajčová

centrum pro rodinný život
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 7. prosince od 15.30 hod.
na téma: 7. 12. – Vánoční tvořeníčko
s Alenou
Duchovní obnova pro muže
Srdečně zveme na adventní jednodenní
duchovní obnovu, kterou povede P. Petr
Glogar, OCD, na téma „Abrahám – muž
z masa a kostí“. Bude se konat 11. prosince od 8.30 hod. (do 16 hod.) v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici
v Olomouci. Na programu jsou především
přednášky, práce ve skupinkách a mše
svatá. Prosíme přihlásit se předem.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.:
733 161 631, e-mail: markovic@arcibol.cz,
skype: peter.markovic.office
Duchovní setkání mladých
mužů s P. Petrem Glogarem
Zveme všechny muže ve věku kolem 20
až 26 let na duchovní setkání s P. Petrem
Glogarem, OCD, na téma „Odejít, nebo
zůstat ve vlastní rodině?“, které proběhne
12. prosince dopoledne (8.30 – 13 hod.)
v sále kláštera premonstrátů na Svatém
Kopečku u Olomouce. Náplní setkání
jsou přednášky, práce ve skupinkách
a mše svatá. Prosíme přihlásit se předem.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.:
733 161 631, e-mail: markovic@arcibol.cz,
skype: peter.markovic.office

Časopis Rodinný život
Nové číslo časopisu Rodinný život je plné
jemného humoru, zaznívá smíchem, vykouzlí úsměv. V rozhovorech vypráví kardinál Miloslav Vlk mimo jiné o Božím pochopení pro lidský humor, loutkář a herec
Víťa Marčík o humoru, který je projevem
dobra a prostředníkem nadhledu, Karel
Prais – zdravotní klaun působící v ostravské nemocnici – o smíchu, který léčí.
P. Jiří Barhoň – autor
humorných
příběhů - prozradí, s kým
a kde se od
srdce zasměje. Nechybí
pravidelné
rubriky týkající se výchovy
a vztahů a je
zde otištěna
vzpomínka
na P. Vladimíra Tomečka, SJ. V časopisu
objevíte praktický předvánoční dárek,
který jistě potěší celou rodinu.
Předplatné i jako vánoční dárek pro své
blízké lze objednat na adrese: Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:
rodina@arcibol.cz, www.rodinnyzivot.cz
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit,
které připravujeme, nebo také ohlédnutí
za těmi, které již byly, naleznete na našich
webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz

Mezinárodní konference
o rodině
V rámci oslav našeho dvacetiletého působení jsme 20. listopadu 2010 pořádali
v Olomouci konferenci s názvem RODINA JE CENTREM ŽIVOTA, která vzbudila nesmírně pozitivní ohlas. Zvukový
záznam jednotlivých příspěvků je k dispozici na našich webových stránkách.
Konference se účastnili:
Kardinál Ennio Antonelli (předseda Papežské rady pro rodinu) – příspěvek přednesl otec arcibiskup Mons. Jan Graubner
Kateřina Lachmanová, Ph.D. et Th.D.
– Spiritualita laiků žijících v rodině
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D. – Proměny
rodiny v měnící se společnosti
Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. – Starnúci človek uprostred rodiny
PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. – Aby láska v rodinách rozkvétala
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
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

Z diáře arcibiskupství
Prosinec 2010 – LEDEN 2011
1. 12. středa
8.30hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– rekolekce pro pracovníky arcibiskupství a kurie
• arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 12. pátek až 5. 12. neděle
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
Rajnochovice – duchovní obnova pro mládež • biskup
Josef
4. 12. sobota
10.00 hod. • Zábřeh – mše svatá k 100. výročí Katolického domu • Mons. Nuzík
5. 12. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• biskup Josef
19.00 hod. • Klášterní Hradisko – žehnání zrestaurovaných varhan a koncert • arcibiskup Jan
7. 12. úterý
18.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá na
poděkování u příležitosti 20. výročí obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
• arcibiskup Jan
8. 12. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie • biskup Josef
9. 12. čtvrtek
9.00 hod. • Kyjov – kněžská konference děkanátu Kyjov
• arcibiskup Jan
11. 12. sobota
9.30 hod. • Strážnice – adventní duchovní obnova
• biskup Josef
10.00 hod. • Paseka – mše svatá na poděkování za opravu kostela • arcibiskup Jan
12. 12. neděle
10.00 hod. • Vizovice – mše svatá k zahájení oslav města
„Vizovice 750“ • arcibiskup Jan
14.00 hod. • Holešov – adventní koncert • biskup Josef
19. 12. neděle
8.30 hod. • Troubky – mše svatá a adventní duchovní
obnova • biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan

24. 12. pátek
15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše
svatá pro děti • arcibiskup Jan
21.00 hod. • Olomouc – dóm – „půlnoční“ mše svatá
• arcibiskup Jan
24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční
mše svatá • biskup Josef
25. 12. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně
• arcibiskup Jan a biskup Josef
30. 12. čtvrtek
10.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá a setkání
s koledníky • arcibiskup Jan
31. 12. pátek
23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na
začátku nového roku • biskup Josef

1. 1. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží
Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 1. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• biskup Josef
6. 1. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně
• arcibiskup Jan
11. 1. úterý
Praha – zasedání Stálé rady České biskupské konference • arcibiskup Jan
16. 1. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan
23. 1. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů
• biskup Josef
25. 1. úterý až 26. 1. středa
Praha – Plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
28. 1. pátek
8.30 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – mše svatá pro
Církevní základní školu sv. Voršily • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 6. 12. 2010
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

