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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

tříkrálová sbírka 
v olomoucké 
arcidiecézi 
vynesla přes  
20 milionů korun

Při letošní Tříkrálové 
sbírce bylo v olomouc-
ké arcidiecéze vykole-
dováno 20 937 832 Kč. 
Po sečtení a ověření 
c e l o r e p u b l i k o v é h o 
výnosu se pak peníze  
začnou rozdělovat mezi 
projekty pomoci.

V květnu bude 
blahořečen  
Jan Pavel ii.

Papež Jan Pavel II. bude 
blahořečen na svátek 
Božího milosrdenství, 
který připadá na letošní 
1. květen. Beatifikační 
obřad se bude konat ve 
Vatikánu a předsedat 
mu bude sám Bene- 
dikt XVI.

centrum laických 
aktivit slaví  
dvacet let

P ř e d  d v a c e t i  l e t y  
– 1. února 1991 – zalo-
žil tehdejší olomoucký 
arcibiskup Mons. ThDr. 
František Vaňák Cen-
trum pro pastoraci a 
laické aktivity.

arcibiskup 
Graubner navštívil 
Haiti

Olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner 
a ředitel  Charity ČR  
Ing. Oldřich Haičman 
navštívili ve dnech 8. až 
15. ledna 2011 Haiti, 
které před rokem postih-
lo ničivé zemětřesení.

Snímek Charita ČR
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner s ředitelem Charity ČR Oldřichem Haičmanem navštívili Haiti
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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 posel-
ství, řídíme se jím ve svém životě a na 
jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni 
v jednotě víry a lásky. Amen.

V celé republice, ale zvláště v pražské arcidiecézi, si letos připomínáme 800 let od 
narození sv. Anežky České. V Praze proběhne oficiální zahájení Roku sv. Anežky 
ve středu 2. března při mši svaté v 18 hod. v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova 
mostu. 
Oslavy vyvrcholí výstavou o sv. Anežce, která bude v Anežském klášteře v Praze ote-
vřena v pátek 25. listopadu.

SVATá ANEžKA ČESKá
(1211 – 1282)
Jedna z nejslavnějším českých světic, zakladatelka prvního českého špitálu pro nemocné 
Svatá Anežka Česká byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Byla vy-
chována v klášteře premonstrátek v Doksanech a později zasnoubena Jindřichu VII., 
takže se měla stát císařovnou. Ze zasnoubení však sešlo a Anežka mohla zůstat v Praze. 
Cítila, že její život má mít jinou cestu. Společně se svým bratrem Václavem I. založila 
v Praze klášter pro tehdy novou řeholi františkánů a vzápětí i pro jejich ženskou větev 
(klarisky). Pamatovala také na chudé a trpící a založila pro ně v roce 1232 první český 
špitál sv. Františka. Nakonec sama vstoupila do řádu dcer sv. Kláry a jmenováním pa-
peže Řehoře IX. se stala ve svém klášteře abatyší. Podílela se také na založení mužského 
rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou (1252), který brzy začal působit i v ci-
zině.
Anežka Přemyslovna proslula svou dobročinností a milosrdenstvím i zájmem o státní 
záležitosti. Byla průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péče na české půdě. 
O její kanonizaci usilovala už Eliška Přemyslovna a poté i Karel IV., ale jejich snaha se 
nesetkala s úspěchem. Teprve roku 1874 byla nezdolná žena prohlášena za blahoslave-
nou a 12. listopadu 1989 ji v Římě svatořečil papež Jan Pavel II.
Svatá Anežka Česká se narodila před 800 lety, 20. 1. 1211. (jpa)

V západočeském nepomuku se rozezní „kněžské zvony“
V Roce kněží byl realizován interdiecézní projekt na pořízení zvonů z kněžských 
darů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. Sbírka ve 
prospěch projektu probíhala i v roce 2010, celkem se sešlo – také díky darům kněží 
z olomoucké arcidiecéze – přes osm set tisíc korun.
Dva odlité kněžské zvony Panny Marie (hmotnost 514 kg) a svatých Janů (611 kg) jsou 
od 28. října 2010 umístěny v blízkosti hrobu sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské ka-
tedrále v Praze, odkud budou odvezeny do Nepomuku. Výdaje za dva větší zvony a srd-

ce, jejich dovoz a režijní 
výlohy dosáhly výše 
720 109 Kč.
Organizátoři sbírky 
srdečně děkují kněžím 
olomoucké arcidiecé-
ze za jejich podporu 
a přispění do sbírky. 
Dary 223 kněží, opatů, 
biskupů a arcibiskupů 
z 21 diecézí a arcidie-
cézí ze čtyř států činily  
k 31. prosinci 2010 cel-

kem 826 051 Kč, a to včetně darů kněží olomoucké arcidiecéze. Seznam dárců a infor-
mace o projektu jsou na webové adrese: www.knezskezvony.katolik.cz
V roce 2011 stále prosíme dárce o přispění na dva zbývající zvony, tj. zvon c2 sv. Bene-
dikta a Bernarda (bude odlit ke 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna 
a na památku nepomuckého cisterciáckého opatství, asi 250 tisíc korun) a zvon es2  
sv. Josefa (bude odlit k 800. výročí narození sv. Anežky České, asi 150 tisíc korun). 
Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u Čes-
ké spořitelny, a. s.: 1686362093/0800, IBAN: CZ76 0800 0000 0016 8636 2093.  
BIC: GIBACZPX.  P. Jan Martin Bejček

farář v Letonicích u Vyškova 
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list z kalendáře

úmysly aPoštolátu modlitby

P. Jakub Deml

P. Jakub Deml

Mons. Antonín Eltschkner

leden – únoR 2011

18. 1. 1411 zemřel Jošt, poslední markrabě moravský 
(600 let)

20. 1. 1211 se narodila sv. Anežka Česká, jedna z nej-
slavnějším českých světic, nejmladší dcera čes-
kého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie 
Uherské, zakladatelka prvního českého špitálu 
pro nemocné a řádu křižovníků s červenou hvěz-
dou 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)

7. 2. 1941  se narodil P. Petr Kolář, známý česk ý 
jezuitsk ý kněz a novinář (70. narozeniny)

10. 2. 1961 zemřel P. Jakub Deml, český básník, kato-
lický kněz (50 let)

11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 
z podnětu papeže Jana Pavla II.

12. 2. 1920 se narodil P. Karel Tinka, salesiánský kněz, 
působící jako kaplan ve farnosti Panny Marie 
Pomocnice křesťanů ve Zlíně (91. narozeniny)

12. 2. 1931 začal vysílat Vatikánský rozhlas (80 let)
22. 2. 1961 zemřel Mons. Antonín Eltschkner, pražský 

světící biskup (50 let)
28. 2. 1986 zemřel P. Josef Bradáč, český katolický  

teolog, liturgista (25 let)                                        (jpa)

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 ce-
lému 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.

únoR 2011
Úmysl všeobecný 
Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupi-
telný přínos celé společnosti.

Úmysl misijní 
Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpí-
cím lidem svědectví o Kristově přítomnosti. 

Úmysl národní 
Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a 
získali důstojnost Božích dětí.
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V květnu bude blahořečen  
Jan Pavel ii.

Papež Jan Pavel II. bude blahořečen 
na svátek Božího milosrdenství, který 
připadá na letošní 1. květen. Beatifi-
kační obřad se bude konat ve Vatiká-
nu a předsedat mu bude sám Benedikt 
XVI. Datum bylo oznámeno 14. ledna 
2011, když Svatý otec při schůzce s kar-
dinálem Angelem Amatem, prefektem 
vatikánské Kongregace pro svatořeče-
ní, podepsal dekret o uznání zázraku 
na přímluvu svého předchůdce.
Kardinál Amato zdůraznil, že dekret o zá-
zračném uzdravení francouzské řeholnice 
Marie Simon Pierre Normand, připisova-
ný přímluvě tohoto velkého papeže, jenž 
se udál několik měsíců po jeho smrti, je 
tím, který bude mít v Církvi a na celém 
světě největší odezvu, pro velkou pověst 
o svatosti a zázracích, které se papež Woj-
tyła těší. Řeholní sestra byla uzdravena 
z Parkinsonovy nemoci. Nemoc jí byla di-
agnostikovaná v roce 2001 jejím lékařem 
a několika dalšími odborníky. Sestra pod-
stoupila příslušné terapie, které samozřej-
mě měly za cíl spíše jí ulevit od bolesti než 

jí léčit. Po smrti Jana Pavla II., který trpěl 
stejnou chorobou, se sestra Marie a její 
spolusestry začaly vzývat zesnulého pape-
že s prosbou o uzdravení. Dne 2. června 
2005 požádala unavená a bolestmi vyčer-
paná sestra Marie svou představenou o to, 
aby nemusela dále vykonávat své zaměst-
nání. Její představená ji však vyzvala, aby 
se svěřila přímluvě Jana Pavla II. Sestra 
pak strávila klidnou noc a když se vzbudi-
la, cítila, že je uzdravená. Zmizely bolesti 
a necítila žádnou zatuhlost kloubů. Bylo 
3. června 2005 na slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova. Okamžitě přerušila léčbu 
a obrátila se na svého ošetřujícího lékaře, 
který nemohl než konstatovat uzdravení.
Vatikánský tiskový mluvčí P. Lombardi 
potvrdil, že uzavřená rakev s ostatky Jana 
Pavla II. bude přemístěna z krypty přímo 
do vatikánské baziliky, do kaple sv. Šebes-
tiána, tj. po pravé straně u vchodu do bazi-
liky. (Podle Vatikánského rozhlasu)

mauzoleum olomouckých biskupů je přístupné veřejnosti
Mauzoleum olomouckých biskupů bylo otevřeno 17. prosince 2010 v kryptě kated-
rály sv. Václava v Olomouci. Slavnostní události spojené s vernisáží výstavy zrestau-
rovaných uměleckých předmětů ze sbírek katedrály se zúčastnil arcibiskup Jan 
Graubner, velvyslanci Norska a Rakouska i zástupci kraje a města.
Součástí programu 
byla také vernisáž vý-
stavy, která v horním 
patře krypty předsta-
vuje expozici zrestau-
rovaných sbírkových 
předmětů olomoucké 
katedrály, a také pre-
miéra filmu Katedrála 
sv. Václava Olomouc, 
který připravilo Stu-
dio Velehrad. 
Olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner při slavnostním zahájení připomenul, že člověk má povinnost ucho-
vávat historické dědictví pro budoucnost. 
„Zároveň si myslím, že máme i jinou zodpovědnost. Být nejen muzejníky, ale i těmi, kte-
ří vytvářejí krásu, ušlechtilost a podílejí se na tom, co nejhezčího bude možné odkázat 
generacím dalším,“ řekl metropolita moravský. Jiří Gračka

oslavy 20. výročí obnovení teologické fakulty v olomouci
Na začátku prosince minulého roku si Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) 
připomněla 20. výročí svého obnovení a začlenění do svazku Univerzity Palackého 
v Olomouci. Součástí oslav bylo udělení čestného doktorátu teologie význačnému 
českému teologu Mons. prof. Karlu Skalickému, Th.D., inaugurace děkanky teolo-
gické fakulty RNDr. Gabriely Ivany Vlkové, Th.D., a také setkání akademické obce 
CMTF věnované prezentaci sborníku Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci v letech 1990 – 2010, jejímž editorem je vedoucí Katedry cír-
kevních dějin a dějin křesťanského umění na CMTF prof. PhDr. Miloslav Pojsl. 
Nový čestný doktor teologie Mons. prof. Karel Skalický prožil podstatnou část svého 
života v cizině, především v Římě. V letech 1998 až 2009 byl na CMTF členem oborové 
rady systematické teologie a křesťanské filozofie a pracoval v komisích pro doktorské 
zkoušky, habilitace a profesorská řízení. 
Hlavním událostem oslav 20. výročí obnovení CMTF předcházely děkovné mše svaté 
v olomouckém kostele sv. Michala a pásmo duchovní hudby a slova, které připravili stu-
denti a absolventi CMTF a také výstavka o publikační činnosti CMTF v letech 1990 až 
2010.  Josef Pala

V cetechovicích vzniklo nové pastorační středisko
Nové Pastorační středisko v Cetechovicích v sobotu 8. ledna 2011 otevřel a požeh-
nal generální vikář Mons. Josef Nuzík. Novým využitím objektu bývalé fary vznikla 
příležitost pro setkávání návštěvníků ze všech koutů olomoucké arcidiecéze, mož-
ná i ostatních diecézí či celé republiky.
Pastorační středisko v Cetechovicích má kapacitu 18 lůžek a nabízí ubytování ve dvou-
lůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastní sprchou a toaletou. V nabídce je i mož-
nost celodenního stravování, v přízemí se nachází společenská místnost a kuchyňka.  
Je vhodné pro rodinou rekreaci, pobyty s duchovním programem, turistiku, zimní spor-
ty a jiné volnočasové aktivity. Kontaktní telefon pro zájemce o návštěvu je 725 521 516 
(P. Jaroslav Štancl), e-mailová adresa je pscetechovice@seznam.cz (ado)

nový katalog 
Na konci minulého roku byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který  
zaznamenává údaje k 1. 11. 2010. 
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2, počet obyvatel: 1 376 000, počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří celkem 419 farností, z nichž je 221 neobsaze-
ných. V olomoucké arcidiecézi působí celkem 383 kněží, z nichž je 110 kněží řeholních. 
Kněžím pomáhá v duchovní správě 34 trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři se připravují na kněžství 16 bohoslovců z naší arci-
diecéze a jeden bohoslovec studují v cizině. V přípravném ročníku Teologického konvik-
tu v Olomouci studují dva studenti z olomoucké arcidiecéze. (jpa)

aktuality
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Křtitelnice s motivem Jana Křtitele, křtícího Ježíše Krista
Snímek Robert Mročka

Snímek Petr Gatnar

zemřel P. Jan baščavský
Ve věku 90 let zemřel v Kroměříži 6. pro-
since 2010 zemřel P. Jan Baščavský. 
Zesnulý kněz po-
cházel z Petřvaldu 
u Karviné, kde se na-
rodil 3. května 1920. 
Kněžské svěcení při-
jal 5. července 1946 
v Olomouci. Během 
svého dlouhého ži-
vota působil hlavně 
ve farnostech olomoucké arcidiecéze: 
v Určicích, Slavičíně, Polešovicích, v kro-
měřížské farnosti sv. Mořice a ve Zláman-
ce. Závěr svého života prožíval v Albrech-
tičkách – Nové Horce a poté od roku 2008 
v Domově sv. Kříže v Kroměříži. (jpa)

zemřel thdr. Jiří batušek
Ve věku 91 let zemřel 21. ledna v Opavě 
ThDr. Jiří Batušek. 
Zesnulý kněz pocházel ze Strážnice, kde 
se  narodil se 10. dubna 1919. Studoval na 
reálném gymnáziu v Kroměříži a v kněž-
ském semináři v Olomouci. V letech 1942 
až 1945 byl totálně nasazen na práci v Ně-
mecku. Po skončení druhé světové války 
dokončil teologická studia v Olomouci 
a v Římě, kde získal na Lateránské uni-
verzitě doktorát teologie.
Kněžské svěcení přijal v Římě 5. dubna 
1946. Působil jako kaplan v Hranicích 
a v Chvalkovicích. V letech 1951 až 1954 

sloužil u PTP. 
Poté působil jako 
kaplan v Prostě-
jově a dómský vi-
kář v Olomouci. 
Zároveň praco-
val jako úředník 
na konsistoři. 
V roce 1957 mu 
komunistický re-

žim odebral tzv. státní souhlas k výkonu 
kněžské služby a on začal pracovat jako 
pomocný dělník ve Stavebním podniku 
Olomouc. V roce 1961 byl zatčen a ve 
vykonstruovaném procesu odsouzen na  
6 let do vězení. V roce 1962 byl na amne-
stii propuštěn. Po návratu z vězení praco-
val jako pomocný stavební dělník, a poté 
v Laboratoři pro výzkum fysiologie. V le-
tech 1968 až 1970 a znovu od roku 1990 
byl odborným asistentem na Cyrilometo-
dějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.  
V roce 1971 působil jako kaplan v Holešo-
vě, později jako údržbář na dómě sv. Vác-
lava v Olomouci a skladový dělník v Tep-
lotechně Olomouc. V roce 1979 odešel do 
důchodu a stal se duchovním správcem 
sester sv. Františka v Opavě, kde působil 
až do své smrti. (aco)

olomouc představuje všechny krásy baroka
Vzácné obrazy, krásné sochy, unikátní relikviáře, architektonické projekty, univer-
zitní teze, plány bastionové pevnosti a stovky dalších špičkových exponátů předsta-
vují v Olomouci tři muzea. Zkuste se nechat oslovit mimořádnou krásou baroka. 
Krásou, která působí na smysly, na srdce i na duši a nabízí šanci okusit něco ze 
světa našich předků. Tuto možnost nabízí největší výstava v dějinách olomouckého 
muzejnictví, výstižně nazvaná Olomoucké baroko – Výtvarná kultura let 1620 – 1780.  
Pořadateli akce, 
která potrvá do 27. 
března, jsou Mu-
zeum umění, Arci-
diecézní muzeum 
a Vlastivědné mu-
zeum Olomouc. 
„Jedinečnost výsta-
vy lze popsat i v čís-
lech,“ říká ředitel 
Muzea umění Pavel 
Zatloukal. „Je insta-
lována ve třech mu-
zeích, součástí jsou 
i prohlídky mnoha 
barokních památek 
ve městě. Vystaveno 
je kolem pěti set exponátů. Výstavu doprovází obsáhlá třísvazková publikace a k tomu 
i útlejší průvodce barokní Olomoucí. Pro výstavu byla svezena řada exponátů, z nichž 
mnohé se z Olomouce ztratily již před čtvrt tisíciletím. Na programu je sedmdesát do-
provodných akcí. Přípravy trvaly pět let.“ 
Nejvyšší uměleckou kvalitu, srovnatelnou s tím nejlepším v tehdejší střední Evropě, 
reprezentují díla objednávaná olomouckými premonstráty, biskupy a také sochařská 
výzdoba města. V řadě případů jsou vystavena dosud neznámá či zapomenutá díla.  
To se týká třeba plátna Paula Trogera z majetku kláštera Hradisko, které se po jeho 
zrušení dostalo do malé farnosti v Račicích, kde jej předloni objevili odborníci. Hlavní 
součástí expozice barokní lékárny je zase vloni objevené herbárium z druhé poloviny  
18. století. Unikátní zajímavostí v Arcidiecézním muzeu je originální, donedávna ztra-
cený barokní přehoz ze slavnostního kočáru kardinála Troyera. V rámci výstavy návštěv-
níci uvidí obrazy od Jana Kryštofa Handkeho, Josefa Ignáce Sadlera či Paula Trogera, 
sochy Ondřeje Zahnera a dalších tvůrců výzdoby Čestného Sloupu Nejsvětější Trojice. 
Na začátku ledna byla zahájena další z doprovodných akcí, výstava vzácného obrazu 
Jana Kryštofa Handkeho v kapli Božího Těla, který zapůjčili strahovští premonstráti. 
Tato expozice je zdarma přístupná od úterý do pátku od 10 do 18 hodin do 4. února.
Díky společnému postupu muzeí platí na výstavu jednotná vstupenka za osmdesát ko-
run. Návštěvník ani nemusí s prohlídkou spěchat - do každého z muzeí může na jednu 
vstupenku přijít v různém termínu. Navíc je v každou středu a neděli vstup zdarma. 

Michal Folta

tříkráloví koledníci 
navštívili olomouc-
kého arcibiskupa

Skupina tříkrálových ko-
ledníků pod vedením pre-
zidenta Arcidiecézní cha-
rity Olomouc P. Bohumíra 
Vitáska zavítala 6. ledna do 
sídel několika významných 
institucí sídlících v Olo-
mouci a nevynechala ani 
Arcibiskupství olomoucké. 
S koledníky se kromě arcibis-
kupa Jana Graubnera setkali 
také hejtman Olomouckého 

kraje Martin Tesařík, primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný a rektor 
Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň.  Jiří Gračka
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Proč jsem jel na Haiti?
Díky působení řeholního kněze Romana 
Musila, který studoval v Olomouci a de-
vět let působil na Haiti, se rozvinula spo-
lupráce naší arcidiecéze a Haiti. Napří-
klad projekt Voda pro Haiti, nebo projekt  

Arcidiecézní charity Adopce na dálku, 
takže při zemětřesení jsme už byli přítom-
ni a naše pomoc mohla začít hned. Velko-
rysá sbírka tehdy vynesla přes 60 milionů, 
jeden k tomu přidalo Město Praha a pět 
Ministerstvo zahraničí. Jako zodpovědný 
za Charitu v ČR jsem se vydal s jejím ná-
rodním ředitelem Ing. Oldřichem Haič-
manem podívat, jak je po roce naše pomoc 
účinná a co je třeba případně měnit.
První dojmy? 
Už z přistávajícího letadla bylo vidět 
stanové tábory uprostřed města i kolem 
něho. Na letišti míchali kufry z různých 
letadel a tak naděje na naše kufry se obje-
vila až po hodině. Už cestou z letiště jsme 
se přesvědčili, že za rok se toho moc ne-
změnilo. Na trosky spadlých domů větši-
nou nikdo nesáhl. Silnice nezažila opravu 
mnoho let, takže na řidiče čekaly nástra-
hy nejen v četných hlubokých jámách, 
ale i nepřikrytých kanálech. (Někde bylo  

varování, například uprostřed silnice 
stojící záchodová mísa.) Pracovníci naší 
mise, kteří tam mají spolu se slovenskou 
a irskou charitou pronajatý slušný dům, 
nás krásně přijali. Každým dalším dnem 
rostl můj obdiv k nim. 

Proč?
Neštěstí nepřišlo na 
Haiti až před rokem 
při zemětřesení, kdy 
spadlo přes sto tisíc 
domů a dvakrát tolik 
je neobyvatelných, kdy 
přišlo o život na 300 
tisíc lidí a přes milion 
jich žije jen v táborech 
hlavního města. Už 
před dvěma staletími se 
osvobodili od koloniál-
ní nadvlády Francouzů 

a vyhlásili první černošskou republiku. 
Následovala řada revolucí a výsledkem 
je největší chudoba na světě, 40 % negra-
motných obyvatel, stát platí jen 8 % škol, 
ostatní zajišťuje církev 
a soukromníci. Úřady 
téměř nefungují. Kdo 
má uniformu či razít-
ko, má zdroj obživy 
v úplatcích. Bez nich 
nefunguje nic. Neznají 
například registr ne-
movitostí, takže se nedá 
získat jistota o vlastnic-
tví pozemku, na kterém 
byste mohli pro ně něco 
budovat. Vláda kritizu-
je charitní organizace, 
že po nich není nic vidět, že mají raději 
odevzdat své peníze vládě, která se po-
stará. Charity se ale vážně bojí, že peníze 
skončí jinde, a proto se snaží pomáhat po-

stiženým přímo.
Co jsme z práce naše-
ho týmu viděli? 
Dvě venkovské ško-
ly nově postavené ze 
dřeva. Jednoduchá 
hala přikrytá vlnitým 
plechem, se stěnami 
z překližky, která od-
děluje i jednotlivé třídy. 
Vnitřní stěny se v neděli 
odstaví a prostor slouží 
jako kostel. Opravili 
jsme dvě zděné školy 

a jednu školku. Vše vybavili lavicemi a ta-
bulemi, dětem pořídili školní uniformy, 
které se tam považují za povinné. V někte-
rých církevních školách pomáháme platit 
učitele, kteří jsou jinak placeni jen ze škol-
ného a z kostelní sbírky. Ovšem rodiny, 
které přišly o dům i o práci, nejsou schop-
ny platit školu. Škole sester sv. Vincence 
pro nejchudší, kam chodí na tisíc žáků, 
z nichž jedna třída je podporována Adop-
cí na dálku od nás, jsme postavili novou 
budovu. Setkali jsme se tam i se skupinou 
18 maminek s kojenci, které jsou podvy-

živené, a sestry jim dávají matkám každý 
den jídlo, aby mohly kojit své děti. Které 
přiberou na váze, jsou z podpory vyřaze-
ny, protože venku čekají na pomoc další.
Jinde máme projekty podpory malých 
zemědělců, kterým se kupuje osivo a za-
řizuje jednoduché školení, jinde dáváme 
malé půjčky drobným řemeslníkům na 
materiál, či pouličním obchodníkům na 
první zboží, protože práci nelze sehnat. 
Důležité jsou projekty prevence proti cho-
leře, mezi které patří například zajištění 
pitné vody. Ve dvou táborech jsme teprve 
v minulých dnech pořídili cisterny a tři-
krát za týden jim dovážíme vodu, kterou 
kupujeme. Celý rok totiž chodili pro vodu 
jen do potoka. Jeden takový tábor má tisíc 
stanů a v každém asi pět lidí. Slovo stan je 

Návštěva IDP kempu

Nutriční centrum Gonaives

Návštěva IDP kempu

Škola pro chudé děti – Gonaives

arcibiskup Graubner navštívil Haiti
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a ředitel Charity ČR Ing. Oldřich 
Haičman navštívili ve dnech 8. až 15. ledna 2011 Haiti, které před rokem postihlo 
ničivé zemětřesení. V zemi, kde charita vede několik projektů, se setkali se státními 
i církevními představiteli, s pracovníky charity i s osobami postiženými přírodní 
katastrofou. 
Přinášíme autentické postřehy a zamyšlení z této cesty přímo z pera otce arcibisku-
pa, který je delegátem Rady České biskupské konference pro Charitu a misie.
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Jaký byl smysl založení centra?
Otec arcibiskup František Vaňák se hned 
po pádu totality rozhodl zmapovat situaci 
v laických aktivitách, které začaly veřejně 
působit v olomoucké arcidiecézi po listo-
padovém převratu v roce 1989 a podpořit 
jejich činnost a také podpořit vznik nových 
aktivit. Cílem k založení našeho centra ho 
vedl jeho nevšední zájem o činnost laiků. 
Pověřil proto světícího biskupa Mons. 
Josefa Hrdličku, aby se ujal duchovního 
vedení našeho centra.
Jak jste začínali?
Začínali jsme, jak se říká „na zelené 
louce“, bez prostředků, ale s nadšením 
a s velkými vlastními zkušenostmi z prá-
ce v podzemní církvi. Otec biskup nás 
podněcoval k zakládání nových laických 
aktivit v oblastech, kde byla vnímána na-
léhavá potřeba zapojení laiků (misijní 
činnost, sociální pomoc, nabídka aktivit 
pro katolickou mládež a dalších). Spolu 
s Ing. Josefem Kubečkem jsme byli první-
mi zaměstnanci centra. V prvních letech 
naše centrum zástupně vykonávalo čin-
nost nynějšího Centra pro mládež (orga-
nizace Pouti mládeže do Čenstochové na 

setkání se Svatým otcem v roce 1991), 
k němuž se postupně připojovala kate-
chetická činnost (prodávaly se učebnice 
náboženství a připravovaly a tiskly se zde 
na vlastním tiskařském stroji první roční-
ky Katechetického věstníku vydávaného 
ve spolupráci s brněnskou diecézí). 
A pak nastoupil tiskový apoštolát...
Ano, v červnu 1991 jsme založili OLDIN 
– Olomoucký arcidiecézní informátor, na 
jehož stránkách jsme začali informovat 
věřící o našich aktivitách a o aktivitách 
v arcidiecézi.. Postupně jsme také něko-
lik let distribuovali časopis pro vedoucí 
ministrantů Pueri Domini a také kateche-
tický časopis Duha. Práce s tím bylo hod-
ně. Počítačová technika byla tehdy ještě 
v plenkách. 
A co zahraniční kontakty?
Když se otevřely hranice, naše nadše-
ní nebralo konce. Navázali jsme osobní 
i pracovní kontakty s laickými aktivitami 
a církevními organizacemi v partner-
ských diecézích – ve Francii (Versailles), 
Holandsku (Rotterdam), Německu (Lim-
burg) a v Rakousku. 
Kdy se centrum zformovalo do nynější 

podoby s ná-
zvem Cent-
rum laických 
aktivit?
Postupně se 
utvořila dvě 
nová laická 
centra se svým 
specifickým 
zaměřením – 
Centrum pro 
mládež a Cen-
trum pro katechezi, také Ing. Kubeček 
přešel pod nově vznikající oddělení výpo-
četní techniky. A naše Centrum laických 
aktivit zase dostalo jiné úkoly. Začali jsme 
s přednáškovou činností a s podporou 
vzdělávání, přibylo vydávání pastorační 
tiskoviny Poselství nemocným a její rozesí-
lání tisícům nemocných v naší arcidiecézi 
a také tiskové zpravodajství pro Českou 
biskupskou konferenci, které před dvěma 
lety převzala tisková mluvčí arcibiskup-
ství, práce v Komisi pro laiky při České 
biskupské konferenci a další. V poslední 
době přibyla velmi podnětná aktivita Noc 
kostelů.
Naše centrum mělo také významný podíl 
na rozšíření používání moderní výpočetní 
techniky na arcibiskupství, dále na vyba-
vení přednáškového sálu arcibiskupské 
kurie potřebnou audio a videotechnikou 
a vybavením pro reprografické a kopíro-
vací práce.  Josef Pala

ovšem silně nadsazené, protože většinou 
jde o kus igelitové plachy uvázané ke klac-
kům.
Ve výroční den zemětřesení jsme se účast-
nili slavné mše svaté, kterou před troskami 
katedrály vedl kardinál Sarah z Říma, kte-
rý je nejvyšším představitelem charitních 
děl v církvi. Přivezl povzbuzení Svatého 
otce tisícům přítomných a oznámil jmé-
no nástupce arcibiskupa hlavního města 
zahynulého při zemětřesení. Z iniciativy 
apoštolského nuncia a biskupů různých 
zemí byla při té příležitosti založena nová 
mezinárodní organizace, která zajistí od-
borné stavební i ekonomické garance pro 

zahraniční dárce při všech 
rekonstrukcích církevních 
zařízení. Vidím v tom veli-
kou pomoc, protože novou 
katedrálu, dvacet kostelů 
a desítky škol je třeba po-
stavit tak, aby obstály při 
dalších možných katastro-
fách. 
I když po oznámení, že pro 
pouliční nepokoje se očeká-
vá zákaz vycházení a zasta-
vení letecké dopravy, jsme 
odjeli o den dříve, abychom 
našim pracovníkům nepři-

dělávali 
starostí, 
odjeli jsme s nadějí 
a odhodláním v pomoci 
pokračovat. Rád bych 
touto cestou poděkoval 
zvláště pracovníkům 
Charity a všem dárcům 
a podporovatelům cha-
ritní pomoci na Haiti.
Cestou jsem myslel na 
to, že v naší zemi to 
bylo asi velmi podobné 

v době, kdy k nám přišli svatí Cyril a Me-
toděj. Jaký to byl z jejich strany dar pro 
náš národ, který dostal možnost vyrůst 
v kultuře evangelia. Kolik věcí je u nás 
dnes samozřejmých. Ale nemusí to tak 
být vždycky. Kéž bychom si uměli udržet 
poklad víry umožňující žít v Božím krá-
lovství už na zemi.

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Katedrála Notre Dame v Port-au-Prince v den prvního výročí

Arcibiskup Jan Graubner při vzpomínkové bohoslužbě

Snímky  Charita ČR

centrum laických aktivit slaví dvacet let
Před dvaceti lety – 1. února 1991 – založil tehdejší olomoucký arcibiskup Mons. 
ThDr. František Vaňák Centrum pro pastoraci a laické aktivity. Při této příležitosti 
jsme položili několik otázek vedoucímu tohoto centra, které má dnes oficiální ná-
zev Centrum laických aktivit, Ing. Pavlu Mléčkovi, jenž v jeho čele stojí od samot-
ného začátku.
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Arcidiecézní centrum pro mládež
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 244
e-mail: mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez

silvestr v Rajnochovicích
V poslední dny roku 2010 se za-
plnila rajnochovická fara více než 
stovkou mladých lidí, kteří chtěli 
společně prožít konec roku a vstup 
do nového. Tématem letošního 
silvestra na Přístavu byl pravěk 
a účastníci tam měli možnost vžít 
se alespoň náznakem do doby na-
šich předků. Během těchto pár dní 
strávených společně si mohli zažít 
společný vývoj od znalosti a umění 
ovládat oheň až po „vrchol vývoje“ – poznání Boha.
V programu nechyběla ani společná modlitba, mše svaté, práce, pouť na Svatý Hostýn, 
adorace či slavnostní Silvestrovský galavečer. Při slavnostní silvestrovské noční mši 
jsme měli možnost nejen poděkovat za uplynulý rok, ale i vyprosit si požehnání do toho 
nového, se vším, co nás v něm čeká.

XV. tříkrálový ples
V sobotu 8. ledna 2011 proběhl v Podhradní 
Lhotě již 15. tradiční Tříkrálový ples Arcidie-
cézního centra života mládeže Přístav v Rajno-
chovicích a občanského sdružení Sarkander. 
Tento ples je pořádán jako poděkování všem 
příznivcům, sponzorům, dárcům i dobrovol-
níkům, kteří jakkoliv podporují činnost našich 
center v Rajnochovicích – jak Přístavu na faře, 
tak i táborového střediska Archa. 
Letošní ročník byl ve znamení moravského folk-
lóru; k tanci a poslechu nám hrála kapela Dolan-
ka z Dolan u Olomouce, během plesu přišlo i na 
ukázku tradičních moravských lidových tanců, 
výzdoba sálu také byla stylová a v neposlední 
řadě podpořily výbornou atmosféru plesu i sami 
účastníci v krojích z celé Moravy. Těch byla více 
než třetina ze všech téměř 300 účastníků.
Děkujeme vše, kdo přišli a podpořili tak naši práci s mladými, stejně tak děkujeme 
i všem, kteří nám s přípravou a průběhem plesu nezištně pomáhali. A co dodat na zá-
věr? Snad jen to, že se těšíme na viděnou i s vámi na XVI. Tříkrálovém plese!

světové dny mládeže v madridu
Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou 
církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a všechny lidi 
dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky.
Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli. Papež 
Jan Pavel II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vy-
koupení. Jejich nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 
napsal papež mladým po celém světě list a brzy začalo dobrodruž-
ství Světových dní mládeže. 
Tyto Světové dny mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, 
Božího Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mla-
dých v církvi, radovat se z víry a přemýšlet o odkazu, který vždy vybí-
rá papež při této příležitosti. Oslava XXVI. Světových dní mládeže 
bude v hlavním městě Španělska v Madridu od 16. do 21. srpna 2011. Španělsko přivítá 
mezinárodní setkání mladých po druhé – v roce 1989 se uskutečnilo v městě Santiago 
de Compostela.
Mottem roku 2011 jsou slova sv. Pavla: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte zá-
klady, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7)
Připoj se k mladým celého světa! Sni o obnoveném světě míru, jednoty a přispěj svou 
účastí k církvi nového tisíciletí, k živé církvi! Spolu s ostatními prožij jedinečný zážitek 
víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji víru mladí Španělé a dovol jim, aby i oni poznali, jak 
žijí svoji víru a kulturu ostatní mladí světa!
Více informací na http://madrid2011.signaly.cz

Stránku připravil Jan Váňa

fórum mládeže
Po čtyřech letech se opět setkají mladí 
delegáti našich farností na Fóru mládeže, 
které proběhne ve dnech 4. až 6. března 
v Kroměříži. Tématem tohoto ročníku je 
SPOLEČENSTVÍ. Cílem setkání bude 
znovupřipomenutí si důležitosti křesťan-
ského společenství v životě věřícího člo-
věka.
Proč fórum a co je jeho podstatou?
Těžištěm každého takového fóra jsou 
osobní setkání a rozhovory s biskupem 
a také rozhovory mladých lidí ve skupi-
nách na vybraná témata. Fórum je příle-
žitostí uskutečnit to, o čem Jan Pavel II. 
hovoří v Christifideles laici: „Církev má 
mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé 
mají mnoho co říci církvi.“ (čl. 46) 
Během posledních let se hovoří o střídání 
generací v daleko kratších časových inter-
valech, než bylo dříve obvyklé (sociologo-
vé uvádějí cca 5 let). Během pravidelně se 
opakujících fór mládeže má tedy otec arci-
biskup 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. 
Komu je fórum určeno?
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 ži-
votě a potřebách své farnosti a jsou v ní 
aktivní. Dále se fóra zúčastní z titulu své 
funkce kaplani pro mládež a laičtí zástup-
ci mládeže za děkanáty. Jako pozorovatelé 
jsou zváni samozřejmě i další kněží či zá-
stupci řeholí a institucí pracujících s mla-
dými na území naší arcidiecéze. Také 
jsou pozváni zástupci teologické fakulty 
Palackého univerzity. Prostě všichni, kdo 
chtějí naslouchat mladým. Přihlásit se lze 
formou písemné přihlášky, která je k dis-
pozici u kněží, na našem webu nebo ji mů-
žeme zaslat. 

centRum PRo mládež
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ohlédnutí za projektem „Vstupy do škol s náboženskými tématy“ 
v minulém roce

Seminář s vánoční tématikou v listopadu 
minulého roku ukončil další rok působení 
tohoto projektu. V loňském roce se ustálila 
skupinka učitelů, katechetů a kněží, kteří 
se rozhodli nabídnout svůj čas službě ško-
lám a představovat jim náboženská téma-
ta v trochu jiné podobě, než se na školách 
učila doposud. Rozšířil se počet škol, kde 
se tato aktivita uchytila a mnoho z nich 
chce v této aktivitě pokračovat i letos.
V minulém roce jsme nově zařadili a pro-
školili lektory na téma Lidová tradice Duši-

ček a Halloween a připravili jsme také nové 
zpracování témat Vánoce a Velikonoce. Zo-
pakovali jsme již dříve realizovaný seminář 
s tématem Svatí Cyril a Metoděj. Průměrně 
se těchto seminářů účastní kolem 15 lek-
torů, kteří následně realizují předvedený 
program na školách ve své farnosti.

Každý ze seminářů je obohacením i pro 
nás, Helenu Polcrovou a sestru Siardu 
Trochtovou, které tato témata zpracovává-
me a školíme lektory. Mnoho pozitivních 
zkušeností je pro nás výzvou, abychom 
v této iniciativě pokračovaly a rozšiřova-
ly ji o další témata. Je potěšující slyšet, že 
dnešní děti a mládež nejsou ke křesťanským tradicím lhostejní a naopak se o témata živě 
zajímají. 
Další zajímavostí tohoto projektu je, že se jej daří realizovat nejenom v prostorách zá-
kladních a středních škol, ale také v dalších zařízeních, jako jsou domovy důchodců, 
nemocnice a další. 
Jednu takovou zkušenost z prostředí psychiatrické léčebny vám předkládáme. 

Helena Polcrová
Vstup do škol s křesťanskou tématikou

Jako lektorka jsem nabídla besedu na téma ,,Advent, křesťanské tradice a zvyky slave-
ní vánočních svátků“ mimo základní školy také v psychiatrické léčebně v Kroměříži.  
Nabídku využil lékař z oddělení mužů, který mě po dohodě s primářem o besedu požá-
dal. Dohodli jsme dva vstupy na dvě oddělení mužů..
Skupinku tvořilo 15 pacientů, z níž asi polovina byla aktivnější a někteří se snažili po-
máhat a povzbuzovat ty slabší. Použila jsem kombinaci aktivity pro základní školy a vy-
užila části aktivit pro vyšší stupeň.
Při této besedě se vytvořila pěkná atmosféra s vánočním naladěním. Jednoho po dru-
hém jsem požádala, aby se představil křestním jménem, a pak jsem je jmény s titulem 
„pane“ oslovovala.
Připomněli jsme si, jaký má advent význam a pomalu jsem převyprávěla vánoční příběh. 
Přitom se upamatovávali a sami příběh doplňovali. Podívali se prostřednictvím fotogra-
fií, kde se dítě Ježíš skutečně narodil a jak dnes toto místo vypadá. Sdíleli navzájem, jak 
doma ve své rodině Štědrý večer prožívali a jaké zvyky se u nich tradovaly a co si přejí.
Vytvořila se krásná atmosféra vzpomínek, zazněl smích, došlo i na humor, ale také se 
objevily slzy dojetí, které vyjadřovaly touhu a stesk po své rodině. Ke konci tohoto setká-
ní jsme si zazpívali koledu a v jedné skupince jsme se i společně modlili modlitbu, kterou 
nás naučil Ježíš Kristus.
Na závěr jsem každému podáním ruky s přáním krásných vánočních svátků a všeho 
dobrého setkání optimisticky ukončila. Hezky jsme se rozloučili.
Závěrem se mi dostalo poděkování s projevem vděčnosti. Helena župková

Centrum pro rodinu Kroměříž

Pozvánka centra pro školy
Zveme všechny zájemce z řad pedagogů, 
pastoračních asistentů, kněží a dalších 
zájemců na seminář Evoluce a Bible II.
Tento seminář navazuje na podzimní 
setkání, přednáší P. Mgr. Marek Vácha, 
Ph.D. Konat se bude v sobotu 26. února 
od 9 do 16 hod. ve velkém sále arcibis-
kupské kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc.
Program: Stvořitel a stvoření. Kdo je Bůh? 
Velký hodinář. Bůh mezer. Cesty k pozná-
ní Boží existence: sv. Augustin a sv. Tomáš 
Akvinský. William Paley. Dějiny Země. 
Hlavní momenty v evoluci života. Vznik 
života. První prokaryotická buňka. První 
eukaryotická buňka, vznik mnohobuněč-
nosti. Kambrická exploze. Od kambria po 
pleistocén. Pět velkých vymírání. Evoluce 
člověka. Kdo je člověk? První nástroje. 
Vznik řeči. Vznik umění. Člověk a zvíře: 
rozdíl kvantitativní nebo kvalitativní? 
Věda a víra a jejich vzájemný vztah: roz-
por, nezávislost, dialog, integrace. Věda, 
víra, umění. Zázračnost ve Starém záko-
ně a dnes. Evoluční myšlenka a její vliv na 
křesťanskou spiritualitu.
Seminář je akreditován MŠMT v pro-
gramu Dalšího vzdělávání pedago-
gů. Účastníci, kteří splňují podmínky  
(VŠ učitelského směru) a požádají o to, 
obdrží potvrzení o účasti.
Poplatek za seminář pro ty, kdo budou 
požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba 
při prezentaci.
Přihlášky a bližší informace: Helena Pol-
crová, Arcibiskupství olomoucké, Cent-
rum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel.: 587 405 219, e-mail:  
polcrova@arcibol.cz   Helena Polcrová

Projekt „noc kostelů ve dne“
Centrum pro školy připravilo možnost vy-
užít akci Noc kostelů nejenom jako večerní 
a noční program, ale i během dne pro děti. 
Jedná se o program „Noc kostelů ve dne“ 
pro základní a střední školy. Realizovat 
se bude prostřednictvím lektorů z farnos-
tí, ve kterých se bude konat Noc kostelů, 
a kteří ho nabídnou v dostatečném před-
stihu školám.
Naše centrum připraví materiály k tomu-
to programu se zaměřením nejenom na 
architekturu stavby kostela, ale také na 
duchovní rozměr a význam kostelů. V na-
bídce bude i možnost nahlédnout do mat-
riky dané farnosti, aby žáci zjistili, zda byli 
v tomto kostele křtěni. Helena Polcrová

centRum PRo školy

Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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pro přípravu katecheze dospělých, která 
se bude věnovat duchovnímu významu 
a smyslu svátosti křtu, popř. křtu ve staro-
křesťanské tradici. Tuto publikaci sežene-
te ve většině knihkupectví s křesťanskou 

literaturou a nebo si ji můžete objednat 
na internetové adrese nakladatelství:  
www.refugium.cz, cena je 160 Kč. K na-
hlédnutí či zapůjčení je také v našem  
centru. Vít Němec

V. arcidiecézní setkání katechetů se blíží
Těšíme se na vás na setkání katechetů na Velehradě. Pro zájemce je poslední šance se 
na toto setkání, konané ve dnech 4. až 6. února, přihlásit na  tel.: 572 571 531 nebo na  
e-mailu: velehrad@stojanov.cz Více informací o celém setkání najdete na stránkách na-
šeho centra: www.ado.cz/katechete v rubrice Aktuality.
Prosíme o modlitbu i ty, kteří se setkání nezúčastní, ať společně dokážeme hledat cestu, 
jak druhým lépe přinášet živého Boha.  Anna Skočovská

dVd samuel
Chana dala Bohu slib, že pokud se jí narodí syn, vychová ho pro službu v chrámu. Svůj 
slib také splnila a chlapce, až povyrostl, odevzdala knězi Élímu. Chlapec sloužil po boku 
Elího Bohu věrně a rád. Bůh si ho vybral jako svůj nástroj – stal se z něho Boží prorok.
Příběh o starozákonním prorokovi Samuelovi nalezneme v Bibli v První a Druhé knize 
Samuelově. Animovaný příběh vychází z této předlohy, avšak některé pasáže z ní jsou 
vypuštěny či je pozměněn sled událostí. Hlavní myšlenka je však zachována – zůstat 
věrný službě Bohu a ničemu nedávat před ním přednost (ani 
vlastním dětem). 
Příběh začíná pohledem na město Šílo, na chrám se svatyní 
a archou úmluvy. Před chrámem klečí žena Chana, která před 
Hospodinem vylévá své srdce a prosí Boha za narození syna. 
Slibuje svému Pánu, že pokud se smiluje a daruje jí syna, tak 
mu ho odevzdá do služby v chrámě. Zahlédne ji kněz Éli a do-
mnívá se, že je opilá. Když se přesvědčí o opaku, propustí ženu 
se slovy, že jí Pán zajisté vyslyší. Éli je velekněz, který má dva 
syny nedobré pověsti. Jsou pohoršením pro všechny, kteří při-
cházejí za Hospodinem, aby mu přinesli dary. Zesměšňují po-
svátné věci, znesvěcují dary svaté oběti. Éli své syny nepokárá 
a dokonce je před lidmi obhajuje. Kvůli tomu je k němu vyslán muž Boží, aby mu přinesl 
zprávu od Hospodina, který se rozhodl zahubit oba jeho syny. Na jeho místo měl při-
jít jiný věrný kněz. Éli netušil, že jeho nástupcem se stane malé dítě Samuel, kterého 
přivedla jeho matka do chrámu. Vykonala tak slib daný Bohu. V příběhu je hezky zná-
zorněn růst malého Samuela. Škoda, že je zde vidět jen výchovné působení jeho matky.  
Učí ho prvním krůčkům, modlitbě. Otec Elkána zde vůbec nevystupuje. Ve službách 
kněze Éliho se Samuel seznamuje s archou úmluvy, která je vzácným místem Boží pří-
tomnosti. Je poučen, že na toto posvátné místo smí vstoupit pouze velekněz. V animo-
vaném příběhu je scéna, která nevychází z textů Bible, kdy s myšlenkou na posvátnost 
tohoto místa zkříží Samuel ničemné plány Chofniho a Pinchase, synů Éliho. Ti chtějí 
vzácnou schránu ukázat rozpustilým dívkám. Samuel vytvořil stínový obraz Élího, aby 
skupinu zlovolníků zastrašil. Povedlo se. 
Část filmu líčí také povolání Samuela, kdy Hospodin Samuela potřikrát zavolá jeho 
jménem. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 
Proto až napočtvrté Samuel dá na slova rozespalého kněze Éliho. Po zaslechnutí slov 
Mocného, řekne: „Mluv Pane, tvůj služebník poslouchá.“ Hospodin pak zjevuje Samue-
lovi soud nad Élím a jeho potomky, protože nedbal na Boží varování a ctil své syny více 
než Boha. Dalšího dne Samuel s pláčem oznamuje na naléhání Éliho Pánova slova o dni 
jejich soudu. Záhy potom musí Izraelité bojovat s Pelištejci. 
Pokud bychom chtěli dodržet biblický sled událostí, tak by scéna měla pokračovat po-
rážkou Izraelitů s Pelištejci. Po tomto neúspěchu se Izraelité rozhodují vzít z města Šíla 
archu úmluvy s domněním, že je Hospodin zachrání ze spárů nepřítel. Stane se však, 
že Izraelité sklidí neúspěch – značná část mužů je pobita a archa úmluvy ukradena  
Pelištejci. V animovaném příběhu však vidíme, že Chofni a Pinchas berou násilím 
schránu úmluvy již před bojem, a to navzdory snaze Samuela a Éliho jim v tom zabránit.  
Samuel pak čeká na zprávy z bojiště. Když se Éli dozvídá o tragédii – porážce Izrae-
le, smrti svých synů a odcizení schrány úmluvy, padá z hradeb města a umírá. Posled-
ní scéna popisuje shledání již statného muže Samuela s jeho starou matkou Chanou.  
Vypráví ji, kde všude sloužil Bohu jako prorok a o zázracích, které Hospodin vykonal. 
Na příběhu Samuela je krásné vidět, jaký měla matka Chána vztah ke svému dítěti.  
Nepřivlastnila si ho pro sebe, ale nabídla ho Bohu, aby mu sloužil. Anna Skočovská 

nová kniha k Roku křtu
Nakladatelství Refugium vydalo k první-
mu roku přípravy na 1150. cyrilometo-
dějské výročí knihu věnující se tématu, 
které nám biskupové pro tento první rok 
předkládají k hlubšímu promýšlení a re-
flexi. Tímto tématem je křest a publikace 
má příznačný název Křest – Každý den 
u pramenů nového života. Napsala ji ital-
ská pedagožka, specialistka na studia 
křesťanského východu a osobní sekretář-
ka zesnulého kardinála Špidlíka – Maria 
Campatelli. Autorka se v knize věnuje 
především duchovnímu rozměru svátos-
ti křtu, přičemž hlavním předmětem, na 
kterém významy křtu prezentuje, jsou 
křestní obřady a jejich symbolika. Text 
obsahuje řadu biblických úryvků a pře-
devším textů od církevních otců, které 
vysvětlují teologický význam křtu a nebo 
popisují duchovní smysl či symboliku jed-
notlivých částí křestního obřadu ve sta-
robylé církevní tradici. Nechybí zde ani 
srovnání jednotlivých částí a textů západ-
ní a východní křestní liturgie. Kniha však 
rozhodně nemá charakter příručky z dějin 
liturgiky. Je naopak jednoznačně zamě-
řena na teologický rozměr svátosti křtu. 
Jako ukázku zde uvádíme krátký úryvek 
vysvětlující duchovní smysl Kristova křtu 

v Jordánu: 
Už svatý Ignác 
z Antiochie tvr-
dí, že Kristus byl 
pokřtěn proto, 
aby byla očištěna 
voda. Od té doby 
se v mnoha tex-
tech opakuje, že 
Pán přišel k řece 
Jordánu nikoliv 
proto, že to potře-
boval, nýbrž pro-

to, aby svým křtem očistil a posvětil jeho 
vody. Jordánem jsou všechny vody na zemi. 
Tím, že Ježíš sestupuje do Jordánu, stává 
se jakákoliv voda místem, kde bude možné 
se znovu narodit. (s. 77) 
V předmluvě ke knize doporučuje jezuita 
P. Rupnik její četbu všem těm, kteří sice 
obvykle nad teologickými knihami máv-
nou rukou, protože jsou určeny odborní-
kům, ale kteří zároveň hledají něco, co by 
jim pomohlo teologicky myslet. Toto do-
poručení opravdu zcela odpovídá obsahu 
této publikace. Knihu bych proto určitě 
doporučil všem kněžím a vedle nich také 
těm katechetům a dalším věřícím, kteří už 
mají nějaké zkušenosti s četbou duchov-
ní literatury a zároveň mají alespoň zá-
kladní znalosti teologické terminologie. 
Publikace může posloužit nejen pro sebe-
vzdělávání, ale její obsah je velmi vhodný 
i pro duchovní četbu. Vedle toho může 
být kniha také velmi vhodnou pomůckou 
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Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz

centRum PRo Rodinný žiVot

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

fáme, že 
se nám 
i  v á m 
p o d a ř í 
v y u ž í t 
č a s u 
pro poodkrytí velkého Božího daru, kte-
rým je pro nás křest. Martina Hladká

Rok křtu na webu
Prožíváme první rok přípravy na 1150. vý-
ročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Me-
toděje na Moravu. Biskupové našich die-
cézí nás vybízejí, abychom se v letošním 
roce zaměřili na svátost křtu. Nabízíme 
vám proto speciální rubriku s obsáhlou 
nabídkou literatury a materiálů na téma 
Křest. Najdete ji v menu našich stránek 
www.ado.cz/katechete 
V rubrice předkládáme přehled publikací, 
materiálů a odkazů, které vám mohou po-
moci pro osobní formaci, nebo při tvorbě 
farních katechezí pro nejrůznější věkové 
skupiny. Některé texty lze zakoupit v pro-
dejnách Karmelitánského nakladatelství, 
jiné jsou k dispozici v našem centru. Dou-

kurz Předávání víry v rodině
Bude probíhat v malém sále arcibiskup-
ské kurie v Olomouci. První setkání je ve 
středu 2. února od 8.30 do 12 hod., násle-
dovat budou ještě další tři setkání v týden-
ních intervalech. Kurzovné činí 200 Kč 
pro celý kurz, za poplatek (200 Kč/setká-
ní) nabízíme i hlídání dětí. Pokud by cena 
kurzu byla překážkou vaší účasti, dejte 
vědět, domluva možná.
Bližší informace a přihlášky:
Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: 
vecerova@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 bude 1. února od 15.30 
hod. s MUDr. Jitkou Krausovou na téma 
Vrcholy a údolí našeho života. Další setká-
ní je 1. března se sestrou Lucií z komuni-
ty Blahoslavenství na téma Ať chválí jeho 
jméno tancem.
Bližší informace:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, 
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Jednodenní duchovní obnova 
pro manžele

Letošní národní týden manželství zahá-
jíme duchovní obnovou na téma Jak nás 
děti naučili víře, na kterou zveme všechny 
manžele, ale i jednotlivce. Uskuteční se na 
arcibiskupské kurii v Olomouci v sobotu 
12. února od 9 hod. Přednášky povedou 
manželé Svobodovi z brněnské komunity 
Emmanuel. Je třeba přihlásit se předem.
Bližší informace:
Marie Mléčková, tel.: 731 604 119, e-mail: 
mleckova@arcibol.cz 

lyžařský den tátů s dětmi
V sobotu 19. února plánujeme lyžování 
pro tatínky s dětmi v lyžařském areálu 
Kladky na Konicku. K dispozici budeme 
mít dětský lyžařský vlek pro nejmenší 
a velký vlek pro zkušenější. Výuka pro za-
čátečníky bude za příspěvek 50 Kč zajiště-
na lyžařskou instruktorkou.
Bližší informace:
Peter Markovič, tel.: 587 405 251, e-mail: 
markovic@arcibol.cz

Víkend pro seniory
Koná se ve dnech 18. až 20. března na 
Velehradě. Víkend je určen pro ty, kteří 
prožívají „třetí věk“ svého života. Součás-
tí víkendu jsou přednášky zaměřené na 
„radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, 
vztah k Bohu a prohloubení duchovního 
života. Během víkendu bude příležitost ke 
společným modlitbám, rozjímání, adora-
ci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svá-
tosti pomazání nemocných a k rozhovoru 
s knězem a s lektorkami. Přihlásit se mů-
žete telefonicky nebo písemně na adrese: 
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 
Otrokovice, tel.: 608 407 141

Příprava snoubenců  
na manželství

V pátek 15. dubna začne druhý letošní 
kurz přípravy snoubenců na manžel-
ství. Další setkání budou 29. dubna,  
27. května, 10. června, 24. června a v sobotu  
25. června. Příprava probíhá v podvečer-
ních hodinách od 17 do 19.30 hod. v arci-
biskupské kurii, na Biskupském náměstí 
2 v Olomouci.
Bližší informace a přihlášky:
Marcela Kořenková, tel.: 587 405 251,  
e-mail: korenkova@arcibol.cz

cd s hrami 
Nabízíme vám nové CD obsahující soubor 
elektronických her pro děti, které najdete 
i na našich webových stránkách. Jedná se 
o pexeso Nový a Starý zákon, hlavolam se 

svatým Pavlem 
a omalovánky 
Čeští světci. Tyto 
hry postupně 
vznikaly v letech 
2008 až 2010 
a jejich sbírku 
plánujeme do 
budoucna dále 

rozšiřovat. CD může být dobrým dárkem 
především pro děti na prvním stupni ZŠ. 
Je k dostání v našem centru.

časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život 
je připraveno k tisku a ke čtenářům do-
putuje během února. Toto číslo se věnuje 
svatebnímu veselí, svatbám uskutečně-
ným i připravovaným. Prof. Jan Sokol 
v rozhovoru promlouvá o proměnách 
a kořenech svatebního rituálu a společen-
ském významu manželství. P. František 
Petrík klade důraz na svatební obřad jako 
pravdivý začátek manželského života. 
Dva mladé manželské páry vzpomínají 
na předsvatební dialogy, přípravy i pocity 
a vzájemné odevzdání se jako podstatu 
svatebního dne. Také příběh paní Kuliš-
ťákové je o svatební výslužce a o tom, že 
darování obdarovává. Anselm Grün zve 
manžele ve svých úvahách o svátosti man-
želství k vytváření archy – symbolického 
bezpečného úkrytu v nelehkých chvílích 
manželství. V pravidelných rubrikách tý-
kajících se výchovy a vztahů se seznámíte 
s aktivitou Kurzů efektivního rodičovství 
v Brně, dočtete se o úskalích předmanžel-
ského soužití. Stejně jako v předchozích 
číslech nechybí čtení na dobrou noc, kte-
ré můžete tentokrát s dětmi dovyprávět 
sami, recept pana Nágla, setkání s želvič-
kou Loudalkou, soutěže, křížovka a infor-
mace o připravovaných akcích.
Předplatné lze objednat na adrese: 
Centrum pro rodinný život, Biskup-
ské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 
587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz, 
www.rodinnyzivot.cz
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Snímky  Leoš Hrdlička

komunita blahoslavenství
PRAVIDELNá SOBOTNÍ ODPOLEDNE
Světlem pro mé nohy je tvé Slovo
12. února 
Boží Slovo – Jak ho číst a jak z něho žít?
Už nemají víno…
12. března 
Jak dál, když nám v životě něco zásadního 
chybí?
Program každého setkání
14.30 chvály
15.00 přednáška + svědectví
16.30 občerstvení (každý je pozván při-

nést něco do společného občerst-
vení)

18.00 modlitební večer + společné aga-
pé

21.00 předpokládaný závěr setkání (po-
slední autobus z Dolan do Olo-
mouce: 21.11 hod.)

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
Učiním z vás rybáře lidí...
17. až 20. února 
Duchovní cvičení pro muže
Přijmout Ježíšovo volání stát se jeho 
učedníkem a nechat se poslat v jeho moci 
k druhým. Evangelizace skrze svědectví 
života i zvěstování Slova.
Součástí setkání jsou přednášky, společ-
ná liturgie, adorace, modlitební večery, 
sdílení.
Neboť patříš ke Kristu navěky!
23. až 27. března 
Duchovní cvičení v postní době pro  
všechny
Pozvání žít hlouběji svůj křest jako stálé 
ponoření do Ježíšovy smrti a vzkříšení.
Součástí setkání jsou přednášky, společ-
ná liturgie, adorace, modlitební večery 
,svátost smíření a možnost duchovních 
rozhovorů.

Více informací: www.blahoslavenstvi.cz
Přihlašujte se: akce@blahoslavenstvi.cz
Program probíhá v domě Komunity Bla-
hoslavenství, 783 16 Dolany 24
e-mail: dolanykom@seznam.cz
tel.: 585 396 638

centRum laickýcH aktiVit

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

moravskoslezská křesťanská akademie

Zlín
Místo a čas konání: sál klášterní budovy Regina ve Zlíně na Divadelní ulici, 16 hod.  
– neděle 6. února 
senátor Jiří Čunek, beseda na téma: Křesťan a politika aneb Život jako detektivka
Bude se hovořit o etice v celostátní i komunální politice v čase povolebním
Šumperk
Místo a čas konání: Farní středisko, 19 hod. – pátek 11. února 
Prof. Tomáš Matějec (vystudoval češtinu a latinu, do předloňského roku učil na Vysoké 
škole pedagogické v Liberci, v roce 2009 nastoupil do Teologického konviktu (přípravný 
rok pro přijetí do semináře) v Olomouci, je bohoslovcem v kněžském semináři v Praze) 
Latinská literatura v českých zemích
Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 17 hod. – středa 23. února 
Prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)  
– Politický konflikt jako náboženský konflikt na počátku 17. století

noc kostelů se koná 27. května 2011
JIž NYNÍ SE MůžETE PŘIHLAŠOVAT.
Noc kostelů, která se v loňském roce konala 
již v celé České republice, zaznamenala ob-
rovský úspěch, což dosvědčují nejen statistiky  
(250 000 návštěvnických vstupů v celé České 
republice, z toho více než 40 000 vstupů v olo-
moucké arcidiecézi), ale především nadšené 
ohlasy návštěvníků i samotných pořadatelů ze 
všech farností. 
Také v letošním roce zveme farnosti naší arcidi-
ecéze k zapojení do Noci kostelů, která se bude 
konat v pátek 27. května 2011.
Duchovní správcové farností mohou při-
hlašovat své kostely v Centru laických ak-
tivit, Wurmova 9, 771 00 Olomouc, tel.:  
587 405 245, e-mail: mlecka@arcibol.cz, nebo  
nockostelu@arcibol.cz
Přihlašujte se nejpozději do 15. února 2011.
Sdělte nám, prosím, kdo ve vaší farnosti bude 
mít Noc kostelů na starosti – na koho se máme obracet – jeho jméno, e-mail a telefon.
Informace pro pořadatele a návod, jak se do Noci kostelů zapojit, najdete na  
www.nockostelu.cz/materialy
Bližší informace a fotografie z minulých ročníků naleznete na www.nockostelu.cz
Těším se na spolupráci a na milá setkání s vámi, s pořadateli i s návštěvníky Noci  
kostelů.   Ing. Pavel Mléčka

koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi
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arcibiskupa slyšeli příchozí také zpěv 
scholy z Hranic a pěkné shrnutí histo-
rie kostela, které všem přednesl starosta  
Paseky Jiří Blažek. 
V závěru slavnosti předal olomoucký arci-
biskup Jan Graubner čestnou Medaili sv. 
Jana Sarkandra panu Jindřichu Orságovi 
staršímu jako projev uznání za dlouhole-
tou a obětavou činnost pro farnost a kos-
tel v Pasece.

Naši milí přátelé,
po roce se opět hlásíme o slovo. Nejdříve 
chceme vyjádřit vděčnost našemu Pánu 
za všechna dobra uplynulého roku. Velký 
dík patří i Vám všem, kteří nám jakýmko-
liv způsobem pomáháte. Vážíme si přá-
telského kontaktu s otcem arcibiskupem 
Janem a otcem biskupem Josefem i stálé 
podpory otce biskupa Jiřího, kapucína. 
Děkujeme zvlášť otci provinciálovi Jozefu 
Timkovi a všem kapucínům za jejich du-
chovní službu u nás, také „bratřím z far-
ního kláštera“ – otci Antonínovi a Zdeň-
kovi - i ostatním Božím služebníkům.
V březnu jsme prožili duchovní cvičení se 
sv. Františkem a otcem kapucínem Jánem 
ze Slovenska, který nám o něm poutavě 
vyprávěl.
Dne 25. června odešla z našeho spole-
čenství sestra Benedikta. Jsme vděčné za 
příklad její obětavosti ve službě Bohu i li-
dem. Pán ať jí žehná!
V srpnu se čtyři sestry zúčastnily v klášte-
ře klarisek v Brně přednášek německého 

z VašicH doPisů

františkána, otce Willibalda. Děkujeme 
soběšickým sestrám za přijetí a pohostin-
nost.
Koncem září odjely tři sestry do Německa 
navštívit naše spolusestry. Bratr Rafael, 
spolehlivý řidič, je dovezl také zpět i se se-
strou Irenou.
Dne 1. listopadu 
začala asi čtvrtletní 
rekonstrukce naše-
ho chóru. Děkujeme 
všem, kdo se na této 
akci podílejí. Cílem je 
zabránit úniku tepla 
a upravit lavice.
V předvečer slavnos-
ti Neposkvrněného 
Početí Panny Marie 
7. prosince oslavila 
stříbrné výročí slibů 
naše sestra Anežka. 
Děkujeme spolu s ní 
Pánu za 25 let ře-
holního života a vy-

Po skončení mše svaté postáli ještě účast-
níci i přes nepříznivé počasí v družném 
rozhovoru před kostelem a zahřáli se 
horkým čajem a koláčky, které jako dar 
poslala obecní pekárna. Děkujeme všem 
nejen za pomoc s opravou kostela, ale i za 
krásnou slavnost.

Mgr. Martina Orságová
Paseka

prošujeme jí plnost Božích darů – skrze  
Neposkvrněnou.
Kéž Panna Maria se znovuzrozeným Ježí-
šem zůstává ve Vaší blízkosti nejen o Vá-
nocích, ale ať Vás provází svou mocnou 
přímluvou v každém dni nového roku.
Vaše sestry kapucínky ze Šternberku

z vánočního dopisu sester kapucínek ze šternberku

slavnost v Pasece
Farníci z Paseky spolu s dalšími hosty se 
sešli v sobotu 11. prosince 2010 v oprave-
ném kostele sv. Kunhuty na děkovné mši 
svaté, kterou celebroval Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký a metropolita 
moravský. Dalšími celebranty byli kromě 
paseckého P. Pavla Hödla a děkana šter-
nberského děkanátu P. Josefa Janka také 
hranický děkan P. Jiří Doležel, řeckoka-
tolický duchovní z Újezdu P. Jan Ullman 
a arcibiskupův sekretář P. Petr Gatnar. Ve 
vzpomínce byl s námi i P. Zdeněk Holuša, 
který s rekonstrukcí kostela začal, ale její 
výsledky zde na zemi již vidět nestihl.
Od loňského srpna se k slavení mše sva-
té scházeli věřící v Pasece v provizorních 
prostorách kostelní věže. A ve dnech pra-
covního týdne se střídali jako pomocníci 
stavební firmy v obnově svého chrámu. 
Bylo potřeba nejen prostory vystěhovat 
a provést rekonstrukci bočních oltářů, 
ale také vykopat stávající podlahu a pro-
vést izolaci, na kterou byla položena nová 
podlaha z břidlice. Několik měsíců bylo 
až ke stropu kostela postaveno lešení pro 
malíře, kteří obnovili oba nástropní obra-
zy a celý kostel nově vymalovali. Křišťálo-
vé lustry byly při této příležitosti krásně 
vyčištěny. Následoval velký úklid a další 
stěhování. A po vší té činnosti se teď z krá-
sy svého kostela mohou Pasečtí těšit dvoj-
násob.
Kromě milých a poučných slov otce  

ohlédnutí za společným setkáním olomouckých dominikánů 
a přerovských františkánů

Společenství Sekulárního františkánského řádu v Přerově s vděčností přijalo pozvání 
olomouckého Laického sdružení sv. Dominika působícího při dominikánském klášter-
ním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci. Vedení obou těchto řá-
dových komunit se loni dohodlo na vzájemném „recipročním projektu setkání“ kolem 
svátku Křtu Páně 2011. Akce proběhla v sobotu 8. ledna za účasti téměř čtyřiceti fran-
tiškánských sester a bratří obou spiritualit. Zahájení se uskutečnilo modlitbami ranních 
františkánských chval v interiéru klášterního kostela, po nichž následovala mše svatá. 
Hlavním celebrantem byl P. Pavel Maria Mayer, OP. Poté jsme se zúčastnili společné 
adorace a litanie k sv. Zdislavě. Následovala poutavá přednáška otce Pavla tématicky 
zaměřená na život, dílo a pastorační činnost sv. Zdislavy. Shlédli jsme řadu snímků 
z působiště naší moravské světice – z Jablonného v Podještědí – zobrazených na klasic-
kých pohlednicích…
Polední AVE nás sezvalo do presbytáře, kde jsme měli možnost vychutnat oběd z kláš-
terní kuchyně. Na závěr jsme se u čaje, kávy a novoročního cukroví „odreagovali“ při 
společenské hře „Hádej, kdo jsem?“ a zazpívali jsme také několik písňových evergreenů 
a připomněli jsme si zakončení vánočního údobí symbolickou písní „Narodil se Kristus 
Pán“. Po desátku růžence ´Který Ducha Svatého seslal´ jsme si navzájem poděkovali za 
překrásné setkání obou našich komunit a uzavřeli jej františkánským hymnem „Učiň 
mě, Pane, nástrojem, ať zářím!“  František Cigánek

Přerov
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V rámci Arcidiecézní charity Olomouc 
(ACHO) bylo zaevidováno celkem 4.680 
skupinek koledníků, což je o 158 více než 
v loňském roce. Počet skutečně koledují-
cích skupin je ale nižší, protože některé se 
koledování nezúčastnily, např. z důvodu 
nemoci. I tak to ale znamená, že se v rámci 
olomoucké arcidiecéze do sbírky zapojilo 
více než 14 tisíc dobrovolníků.
Do úředně zapečetěných sbírkových po-
kladniček veřejnost na území olomoucké 
arcidiecéze věnovala o 1.002.252 Kč více 
než v předchozím ročníku této sbírky. 
„Nečekal jsem to,“ komentoval výsledek 
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Vác-
lav Keprt. „Spíš jsem očekával stagnaci 
nebo mírný pokles, protože ekonomická 
situace mnoha lidí i celých rodin je horší,“ 
řekl dále a ihned doplnil: „Pro mne je ten-
to výsledek jakýmsi indikátorem důvěry-
hodnosti nejenom ve vztahu k Tříkrálové 
sbírce, ale i k práci celé charity. Současně 
je to pro nás velký závazek,“ uzavřel svůj 
první komentář Václav Keprt.
Průběh letošní Tříkrálové sbírky byl po-
klidnější než v předchozích letech. Ko-
ledníkům přálo poměrně dobré počasí, 
i když na některých místech arcidiecéze 
v době koledování pršelo.
V roce 2010 bylo v rámci ACHO z Tříkrá-
lové sbírky podpořeno celkem 153 pro-
jektů, nejvýznamněji pak humanitární 
pomoc na Haiti, které v první půli loň-
ského ledna postihlo ničivé zemětřesení 

a kde v tu dobu ACHO již realizovala své 
humanitární projekty.
V rámci olomoucké arcidiecéze jsou z vý-
nosu Tříkrálové sbírky podporováni jed-
notlivci i rodiny ve vážné sociální nouzi, 
ale také projekty pomáhající seniorům, 
jako jsou ošetřovatelské a pečovatelské 
služby (např. v roce 2010: Holešov, Hra-
nice, Kyjov, Strážnice, Zlín, Olomouc 
a další), stacionáře a domovy (např. Ko-
nice, Kroměříž, Nový Hrozenkov a dal-
ší). Velkou skupinou podporovanou 
z Tříkrálové sbírky jsou hendikepovaní 
a nemocní. Těm Charita pomáhá např. 
při pořizování kompenzačních pomůcek 
či podporou provozu stacionářů, hospi-
ců apod. Podporovány jsou také projekty  

pomáhající maminkám s dětmi v tísni 
a řada dalších aktivit.
Pokud někdo koledníky letos nepotkal, 
může sbírku po celý rok podpořit ode-
sláním daru na tříkrálové konto (č. ú. 
66008822/0800) anebo jednoduchým 
odesláním DMS_KOLEDA na číslo 
87 777. Jedna DMS stojí 30 Kč a Chari-
ta z každé z nich obdrží 27 Kč.

Marek Navrátil
koordinátor Tříkrálové sbírky 

v olomoucké arcidiecézi

Snímek Leoš Hrdlička

Snímek Petr Klinkovský

tříkrálová sbírka v olomoucké arcidiecézi vynesla  
přes 20 milionů korun

Při letošní Tříkrálové sbírce bylo v olomoucké arcidiecéze vykoledováno cel-
kem 20 937 832 Kč. Po sečtení a ověření celorepublikového výnosu se pak peníze  
začnou rozdělovat mezi projekty pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

kristus ať žehná tomuto příbytku aneb Jak jsme letos koledovali
Letos jsem se poprvé přihlásila jako vedoucí skupinky Tříkrálové sbírky. Vzala jsem své tři děti a vyrazili jsme do ulic. Vybrali jsme 
si za „rajón“ menší sídliště nedaleko našeho bydliště. Zpěvem My tři králové jdeme k vám jsme zahájili putování v našem domě.  
Po několika hodinách, když jsme koledu hráli a zpívali asi po padesáté, jsme se ji i naučili a ladili jsme. Zážitků byla spousta (na 
některé hned tak nezapomeneme) a setkání s lidmi probíhala různě. Někteří byli moc milí a s radostí nás vítali, zvláště rodiny s malý-

mi dětmi, jiní ani neotevřeli nebo se na něco vymluvili, proč nemohou 
přispět. Několik lidí, když nás uvidělo, vzalo jméno Boží nadarmo a 
ihned zavřeli dveře. Pár lidí jsem musela ujistit průkazem, že nejsme 
podvodníci nebo Svědkové Jehovovi. Kuriózní bylo jedno setkání se 
starším pánem, který se nás první zeptal: „Není tato sbírka určena pro 
římskokatolickou církev?“ Když jsem ho ujistila, že peníze ze sbírky 
jsou určeny výhradně pro potřeby Charity, která ji organizuje a s nábo-
ženstvím nemá nic společného, tak potom nám peníze dal. Poté jsme 
si uvědomila, jak je potřeba se modlit za lidi, ke kterým přicházíme.
To hlavní, co jsem si z Tříkrálové sbírky odnesla, nebyla jen naditá 
pokladnička, taška plná vykoledovaných sladkostí a „seznamka“ se 
sousedy, ale radost a hřejivý pokoj v duši, že jsme ten den obdarovali 
spoustu lidí pokojem a požehnáním. Lidé nám sami připomínali, že 
jsme jim zapomněli napsat na dveře „K+M+B+2011“. Jsou to počá-
teční písmena z latinského „Christus mansionem benedicat“, což je 
překládáno jako „Kristus ať žehná tomuto příbytku“. S údivem jsem 
totiž zjistila, že tato sbírka není jen o vybírání peněz pro potřebné lidi. 
Je jedinečnou příležitostí, jak oslovit a potěšit hodně lidí dobrým slo-
vem, úsměvem i písní.  Pavla Genzerová
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Přehled poutních slavností na svatém Hostýně v roce 2011
NE 20. 3. Svatojosefská pouť mužů
PÁ – SO 8. – 9. 4. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
SO 30. 4. Osmnáctá hasičská pouť
NE 1. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
  Čtvrtá pouť bohoslovců za povolání
SO 14. 5. První pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
NE 22. 5. Devátá pouť včelařů
NE 29. 5. Devátá pouť podnikatelů
SO 4. 6. Šestnáctá pouť Radia Proglas
SO 11. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
PO 13. 6. Jedenáctá pouť píšících křesťanů
SO 18. 6. Druhá pouť zrakově postižených
SO 25. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý  

Hostýn
SO – NE 25. – 26. 6. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
ÚT 28. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 1. 7. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 2. 7. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO – PO 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad
SO 9. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 14. 8. Hlavní pouť
PO 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
SO 20. 8. Třetí pouť pedagogů
NE 21. 8. Tradiční orelská pouť
SO 27. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 3. 9. Devatenáctá muklovská pouť
NE 11. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 16. 9. První den františkánské pouti
SO 17. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 2. 10. Růžencová pouť
SO 8. 10. První den dušičkové pouti
NE 9. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 15. 10. Třináctá svatohubertská pouť 
SO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Pozvánka na poutě ve strážnici 
v roce 2011

Drazí přátelé, 
dovolte, abych vás 
srdečně pozval na le-
tošní poutě k Panně 
Marii Strážnické:
11. února (pátek) – 

pouť nemoc-
ných, začátek 
p r o g r a m u 
v 17 hod.

8. května (neděle) – 
pouť mládeže, začátek programu 
v 10 hod.

2. – 3. června (čtvrtek – pátek) oslavíme 
380. výročí příchodů našeho pi-
aristického řádu na Moravu a do 
Čech

12. – 14. srpna (pátek – neděle) se bude 
konat hlavní pouť k Panně Marii 
Strážnické

16. září (pátek) – PRVNÍ pouť babiček 
a dědečků (prarodičů), začátek 
programu v 10 hod.

Přijměte naše pozvání. Těšíme se na vás. 
Za strážnickou komunitu piaristů a farní 
společenství
 P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP 

strážnický farář

Pozvánka na výstavu ikon
Až do 3. dubna je v Obecním muzeu ve 
Švábenicích u Vyškova otevřena výstava 
ikon. Tvoří ji téměř tisíc barevných repro-
dukcí ikon ze sbírky kustoda Libora Piš-
tělky. Jsou to zajímavé dokumenty, menší 
obrazy, pohlednice a další materiály. Iko-
ny pocházejí ze všech oblastí pravoslav-
ného světa včetně staré Kyjevské Rusi, 
Byzance či bulharské říše a z období od 
raného středověku až po současnost.
Výstava je přístupná vždy v neděli od 13 
do 17 hod. 

biskupství královéhradecké  
– diecézní centrum pro seniory 
nabízí:

25. až 28. března – duchovní obnovu ne-
jen pro seniory – s P. Janem Rybá-
řem, SJ, Marianum, Janské Lázně

27. dubna až 2. května – šestidenní du-
chovní obnovu pro seniory a lidi 
středního věku – s P. Ing. Milosla-
vem Fialou, OPraem. – Marianum, 
Janské Lázně

9. až 12. května – duchovní obnovu pro se-
niory a osamělé seniory – s Mons. 
ThLic. Bohumilem Kolářem – Ma-
rianum, Janské Lázně

Informace a přihlášky: Biskupství králo-
véhradecké, Diecézní centrum pro senio-
ry, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králo-
vé, tel.: 495 063 661, 737 215 328, e-mail: 
dcs@diecezehk.cz

Valná hromada matice Velehradské
Valná hromada Matice Velehradské se uskuteční na Velehradě v neděli 13. února.  
V 10 hod. bude v bazilice slavena pontifikální mše svatá, po ní jsou zváni jak členové 

Matice Velehradské, tak také všichni dal-
ší poutníci a hosté na oběd do Stojanova 
gymnázia. Zde bude ve 13 hod. zahájeno 
vlastní setkání, na kterém bude akcento-
váno téma přípravy na jubileum v roce 
2013.  Petr Hudec
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Uzavřeno k 21. 1. 2011
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskuPstVí

2. 2. středa
 10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan  
a biskup Josef

4. 2. pátek
 17.15 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a úvodní 

přednáška na rekolekci pro katechety • biskup Josef
5. 2. sobota
 9.00 hod. • Olomouc – Cyrilometodějská teologická fa-

kulta Univerzity Palackého – setkání se studenty dál-
kového studia • arcibiskup Jan

6. 2. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• arcibiskup Jan
10. 2. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá za ne-

mocné, lékaře a ošetřovatele • arcibiskup Jan
12. 2. sobota
 9.00 hod. • Prostějov – Cyrlometodějské gymnázium  

– zahájení grantového projektu • biskup Josef
12. 2. sobota až 15. 2. úterý
 Řím – mše svatá k oslavě sv. Cyrila a uložení pamětní 

desky v bazilice sv. Klimenta • arcibiskup Jan

13. 2. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť – výročí úmrtí  

sv. Cyrila • biskup Josef
20. 2. neděle
 10.30 hod. • Strážnice – mše svatá k 100. výročí Orla  

• arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
22. 2. úterý
 10.00 hod. • Rajnochovice – setkání s kaplany pro mlá-

dež • arcibiskup Jan
23. 2. středa
 19.00 hod. • Olomouc – akademický kostel – mše sva-

tá v rámci Akademických dnů Univerzity Palackého  
• arcibiskup Jan

26. 2. sobota
 10.30 hod. • Olomouc-Hejčín – přednáška a mše svatá 

u bratří karmelitánů • biskup Josef
27. 2. neděle
 10.00 hod. • Valašská Bystřice – biřmování • arcibiskup 

Jan


