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Přípravy na 
cyrilometodějské 
výročí zahájili 
biskupové v Římě 

Slavnostní mše sva-
tá u hrobu sv. Cyrila 
v  římské  bazilice  sv. 
Kl imenta   zaháj i la  
14.  února  2011  tříletou 
přípravu české církve na 
1150.  výročí  příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Přípra-
va se zaměří na prožívá-
ní iniciačních svátostí.

Josef Bradáč 
(1920 – 1986)  
– kněz, 
vychovatel, vědec 
a učitel

Před  25  lety,  28.  úno-
ra  1986,  zemřel  ThDr. 
Josef  Bradáč,  kněz  
brněnské  diecéze,  do-
cent  liturgiky  a  rektor 
kněžského semináře.

arcibiskupský 
palác 
v olomouci se 
od května otevře 
návštěvníkům

Již  v květnu budou  lidé 
moci  navštívit  Arcibis-
kupský  palác,  unikátní 
historickou církevní pa-
mátku  na  území  města 
Olomouce.  V  budově 
nyní  končí  rozsáhlá  re-
konstrukce  podpořená 
Evropským fondem pro 
regionální rozvoj...

Pastýřský list 
olomouckého 
arcibiskupa 
k první postní 
neděli

Drazí bratři a sestry,
v  roce  2013  si  připo-
meneme  1150.  výročí 
příchodu  svatých  Cyrila 
a  Metoděje  na  Moravu. 
Jejich příchod znamenal 
pro  naše  předky  nejen 
hlásání evangelia srozu-
mitelným  jazykem,  ale 
i základ naší kultury... 

Snímek Leoš Hrdlička
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úmysly aPoštolátu modlitBy
BŘEZEn 2011

Úmysl všeobecný 
Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné 
evangeliu a velkoryse přispívaly k sociální sprave-
dlnosti a pokoji. 

Úmysl misijní 
Aby Duch Svatý dával světlo a sílu křesťanským 
společenstvím a věřícím, kteří jsou pronásledová-
ni nebo diskriminováni kvůli evangeliu.

Úmysl národní 
Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním poslání církve a za vy-
tváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha Svatého znovu narodili a ob-
lékli v Krista.

duBEn 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 zís-
kali důstojnost Božích dětí.

Drazí bratři a sestry,
v roce 2013 si připomeneme 1150. vý-
ročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje 
na Moravu. Jejich příchod znamenal pro 
naše předky nejen hlásání evangelia sro-
zumitelným jazykem, ale i základ naší 
kultury. Oni založili naše písemnictví. 
První písmeno v jejich abecedě vypada-
lo jako kříž. První kniha v našem jazyku 
byla Bible. První světské zákony v Říši 
velkomoravské byly připraveny v duchu 
evangelia. Naše kultura stojí od samého 
počátku na křesťanství. To umožnilo, aby-
chom se mohli postavit na jednu rovinu 
s vyspělými národy Evropy. 
Výročí je pro nás nejen příležitostí k osla-
vě, ale i k duchovní a kulturní obnově, 
abychom měli svůj podíl na skvělém díle 
slovanských apoštolů a abychom přispěli 
k předání jejich odkazu dalším generacím, 
které pro rozvoj svého křesťanství potře-
bují naše svědectví živé víry. Naše křesťan-
ství stojí na víře a na svátostech, kterými 
jsme získali účast na Božím životě a byli 
uvedeni do života v církvi. V jednotlivých 
letech přípravy se tedy zaměříme na první 
tři svátosti. Dnes vstupujeme do postní 
doby, kterou prožíváme jako přípravu na 
obnovení křestního slibu o Velikonocích. 
Každého z vás zvu k osobnímu prožití  
Noveny, pro kterou máte příručku.
Zamysleme se nad základní otázkou víry. 
Když jsem byl pokřtěn v Krista, byl jsem 
mu zasvěcen. Už tedy nepatřím sobě, ale 
Kristu. Pokud žiju jako ten, který se v ži-
votě řídí podle Krista, mohu spoléhat na 
to, že On se dobře postará o to, co mu pat-
ří, jak zde na zemi, tak na věčnosti. Pokud 
je mou hlavní starostí, abych se mu líbil, 
mohu být klidný. Pokud mi chybí klid 
duše, pokud mě více tíží jiné starosti, pak 
je třeba využít této postní doby a přesklá-
dat si hodnoty života, častěji se zahledět 
na Krista a upevnit přátelství s ním. Roze-
jít se se vším, co poznám jako neslučitelné 
s důvěrným přátelstvím s ním. To by mělo 
být hlavní téma naší velikonoční zpovědi. 
Pro slavnostní obnovu křestního slibu 
o velikonoční vigilii, kdy se budeme zříkat 
ďábla a vyznávat svou víru v Krista, si kaž-
dý najděme, čeho konkrétního se chceme 
zřeknout, s čím skončit, co změnit, aby-
chom mohli prakticky žít jako svobodné 
Boží děti. Podobně se snažme každý říct, 
čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj 
mohl více spoléhat a mít v duši pokoj, pře-
sto, že budu muset nést nějaký svůj kříž, 
protože ke Kristu kříž patří. Když chci 
být jeho přítelem, nemohu být lhostejný 
k břemenu, které nese On.
Když první učedníci objevili Ježíše jako 
Mesiáše, přiváděli k němu své příbuz-
né a přátele. To je konkrétní úkol i pro 
nás, jestli jsme opravdoví. Nemůžeme za 

druhé rozhodovat, ani je nutit, ale může-
me jim na sobě ukázat život Ježíšových 
přátel, můžeme jim ukázat společen-
ství církve, můžeme jim o Ježíši hovořit.  
To první však, čím je třeba takový apošto-
lát začít, je modlitba za ně. Podívejme se 
po svých příbuzných a známých. Modle-
me se zvláště za ty, kteří se nestali Ježíšo-
vými přáteli třeba i naší vinou, našim sla-
bým svědectvím, naší malou láskou.
Povězte takovým lidem, že v tomto roce 
křtu mají mimořádnou příležitost při-
jmout svátost křtu všichni, kteří z jakých-
koliv důvodů nebyli pokřtěni, třeba i pro-
to, že tehdy rodiče nesplňovali podmínky 
křtu. V tomto roce mohou kněží udělit 
křest i cizím farníkům. Ti, kteří se přihlásí 
o křest do Velikonoc, začnou po svátcích 
společnou přípravu. U křtu předškolních 
dětí bude jedinou podmínkou účast rodi-
čů (výjimečně aspoň jednoho) na třech 
přípravných katechezích. U školních dětí 
vedle přípravy na křest aspoň jednoroční 
účast na náboženské výuce s tím, že první 
svaté přijímání budou mít až po druhém 
roce výuky, v němž se také pravidelně bu-
dou zúčastňovat nedělních bohoslužeb. 
Dospělí mají také po jednoročním kate-
chumenátu možnost přijmout křest. Aby 

při přípravě na křest měli možnost prožít 
větší společenství, doporučuji kněžím, 
aby dali příležitost společné přípravy ve 
větších farnostech, zvláště děkanských. 
Za všechny pokřtěné nese církevní spole-
čenství spoluodpovědnost a musí je pro-
vázet modlitbou i skutečně přijmout mezi 
sebe do farního společenství, kde se noví 
členové zapojí. Zrodit někoho pro Kris-
ta a dát mu Boží život je veliká a krásná 
věc, ale o nový život je třeba zodpovědně 
pečovat, abychom neměli vinu na jeho 
duchovní smrti. Křest přináší nesmírný 
dar duchovního uzdravení a věčné spásy, 
ale zároveň také zodpovědnost. Zavazuje 
ke křesťanskému způsobu života, k přá-
telství s Kristem. Prosím proto všechny 
věřící, aby se snažili dávat ostatním dobrý 
příklad. Hned v postní době, kterou právě 
začínáme, můžeme ukázat svou ochotu 
ke skromnosti a odříkání například za-
pojením se do programu Postní almužna. 
Při sčítání lidu, které se koná 25. března, 
je třeba se hrdě přihlásit ke Kristu a jeho 
církvi označením se za věřícího a člena 
římskokatolické církve. Naše křesťanské 
svědectví se skládá z jednotlivých činů.
Do dnů duchovní a kulturní obnovy kaž-
dého z nás i celého společenství arcidiecé-
ze všem ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa k první postní neděli
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list Z kalEndáŘE

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.

P. Jakub Deml

BŘEZEn 2011

6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Bartoloměj Josef Kulhavý, dominikánský kněz 
žijící na odpočinku v Uherském Brodě (90. narozeniny) 

21.  3.  1942 přijal kněžské svěcení P.  Antonín  Kryl, kněz – důchodce ve farnosti  
sv. Michala v Olomouci (69. výročí kněžského svěcení)

1.  3.  1911 se narodil Engelmar  Unzeitig, mučedník blíženské lásky, „německý  
Maxmilián Kolbe“, „anděl Dachau“ (100 let)

17.  3.  1936 se narodil RNDr.  Jiří  Grygar, známý český populární astronom  
(75. narozeniny)

28. 3. 1811 se narodil sv. Jan Nepomuk Neumann, čtvrtý filadelfský biskup v letech 
1852 až 1860), český rodák (200 let)                      (jpa)

Před sto lety se narodil Engelmar hubert unzeitig
V roce 2009 papež Benedikt XVI. nechal zveřejnit dekret, ve kterém s jistotou shle-
dává hrdinný stupeň ctností božských – víry, naděje a lásky a také základních ctnos-
tí opatrnosti, spravedlnosti, mírnosti a statečnosti,  jakož i těch, které jsou s nimi 
spojeny, v životě řeholního kněze Kongregace Misionářů Mariannhill, služebníka 
Božího Engelmara Huberta Unzeitiga, který ve svém krát-
kém životě podal největší svědectví o následování Pána Ježí-
še a službě bratřím. 
Hubert Unzeitig, mučedník blíženské lásky, kterému se také 
říká „německý Maxmilián Kolbe“ nebo „anděl Dachau“ byl 
katolickým knězem a řeholníkem z řad sudetských Němců 
a odpůrcem nacismu.
Narodil se 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdy se 
ovšem obec ještě jmenovala Greifendorf). Studoval na gym-
náziu Kongregace marianhillských misionářů v Reimlingenu 
a posléze (po noviciátě v Holandsku) i na univerzitě ve Würzburgu. Po vstupu do řádu 
přijal jméno Engelmar. Pro svoji neobyčejnou píli, moudrost a pracovitost byl velmi ob-
líben u představených i spolubratří. Kněžské svěcení obdržel 6. srpna 1939. Jako první 
místo v pastoraci mu byla přidělena farnost Glöckelberg (Zvonková) v Čechách, kde žili 
sudetští Němci. Unzeitig ve svých kázáních opakovaně napadal nacismus a jeho proná-
sledování Židů a katolické církve. V dubnu 1941 byl zatčen gestapem a po krátkém věz-
nění v Linci poslán do koncentračního tábora u Dachau. Koncem roku 1944 v táboře 
vypukla epidemie skvrnitého tyfu a páter Unzeitig se podílel na ošetřování nakažených, 
kterým též uděloval pomazání nemocných. Sám se zde nakazil a 2. března 1945 zemřel. 
V letech 1991 až 1997 proběhla diecézní část procesu jeho blahořečení ve Würzburgu.
   Josef Pala
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Řeholníci oslavili den 
zasvěcených osob

U  příležitosti  Světového  dne  zasvěce-
ného života se v Arcibiskupském kněž-
ském  semináři  v  Olomouci  2.  února 
sešlo  téměř  130  řeholníků  a  řeholnic 
olomoucké arcidiecéze. 
Dopolední mši svaté předsedal arcibis-
kup Jan Graubner a spolu s ním celebro-
val i světící biskup Josef Hrdlička, který 
také přednesl homilii, a více než dvacet 
kněží. Téma celého setkání bylo zvoleno 
s ohledem na probíhající přípravu k 1150. 
výročí příchodu slovanských věrozvěstů 
do naší země a bylo zaměřeno na křest.
„K tomu, abychom mohli dobře žít svůj 
život zasvěcený Bohu, musíme správně 
žít své křesťanství a k tomu je zase třeba 
být dobrým člověkem,“ řekl hned v úvodu 
mše svaté arcibiskup Graubner a pokra-
čoval: „Od křtu nepatřím sám sobě, ale 
Kristu, do něhož jsem byl pokřtěn. Pokud 
tento křest žiji, mám důvod k důvěře a kli-
du, protože Bůh se umí dobře postarat 
o to, co mu patří. Je ale dobré neukrádat 
po částech zpět to, co jsem Bohu daroval, 
když jsem se mu odevzdal,“ uzavřel olo-
moucký arcibiskup.
Přednášku ke shromážděným kněžím, 
řeholníkům a řeholnicím přednesl Mons. 
Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského 
semináře. Po obědě pak všechny přítomné 
pobavila scénka v podání představených 
a studentů teologického konviktu.

Jiří Gračka
nový web informuje 
o přípravách blahořečení Jana 
Pavla ii.

Jako  součást  příprav  na  beatifikaci 
papeže  Jana Pavla  II.,  která proběhne 
v Římě 1. 5. 2011, otevřel vikariát římské 
diecéze, jenž má na starosti organizaci 
události, speciální internetovou stranu:  
www.karol-wojtyla.org 
Postupně tam budou umísťovány užiteč-
né informace.
Římský vikariát připomíná, že vstup na 
beatifikaci je volný a bez vstupenek, při-
čemž varuje před podvodníky, kteří by se 
mohli pokoušet vstupenky na ni prodávat. 
Přesný průběh obřadu blahořečení ještě 
není znám. Vikariát prozatím potvrdil, že 
během noci, která bude předcházet bea-
tifikaci, se na antickém stadionu Circus 
maximus bude konat modlitební vigilie.
Nová webová stránka existuje v sedmi ja-
zykových mutacích – angličtině, italštině, 
francouzštině, španělštině, portugalšti-
ně, rumunštině a samozřejmě polštině. 
Kromě životopisu zesnulého papeže, se-
znamu jeho knih a některých myšlenek 
nabízí i informace o beatifikačním pro-
cesu a také modlitbu na přímluvu Jana  
Pavla II. – ta je k dispozici i v češtině.

Jiří Gračka

Přípravy na cyrilometodějské výročí zahájili biskupové v Římě 
Slavnostní  mše  svatá  u  hrobu  sv.  Cyrila  v  římské  bazilice  sv.  Klimenta  zahájila  
14. února 2011 tříletou přípravu české církve na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu. Příprava se zaměří na prožívání iniciačních svátos-
tí. První rok to bude křest, poté biřmování a třetí rok eucharistie.
Oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje v Římě, v jehož organizaci se každoročně střídají 
slovanské papežské koleje, byly letos v rukách českých a moravských biskupů. Hlavní-
mi celebranty byli kardinál Miloslav Vlk, pražský arcibiskup Dominik Duka, olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup František Radkovský a řeckokatolický apo-
štolský exarcha Ladislav Hučko. Mezi koncelebranty, kteří zcela zaplnili rozlehlý pres-
bytář baziliky, byl také generální sekretář Synodu biskupů arcibiskup Nikola Eterović 

nebo sekretář Kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril 
Vasiľ. Mše svaté se zúčastnil rovněž český ministr kultury Jiří 
Besser. Slavnostní liturgii hudebně doprovodil slovinský sbor 
diecézního gymnázia z Lublaně. Na konci mše svaté šel prů-
vod za zpěvu litanií ke všem svatým do spodní baziliky k místu 
pohřbení sv. Cyrila, kde byla společná modlitba a požehnání.
Před samotnou oslavou svátku sv. Cyrila a Metoděje biskupové 
spolu s ministrem kultury Jiřím Besserem a velvyslancem ČR 
u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem položili květiny ke hrobu 
kardinála Josefa Berana, který je jako jediný Čech pohřben 
po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra. Ministr kultury 

absolvoval u Svatého stolce dvě jednání. Hovořil s kardinálem Gianfrancem Ravasim, 
předsedou Papežské rady pro kulturu, a Mons. Dominiquem Mambertim, který se za-
bývá zahraničními vztahy Svatého stolce. Ministr Besser tlumočil Mons. Mambertimu 
připravenost vlády České republiky vyřešit úkol, který představuje majetkového narov-
nání mezi naším státem a církví.
Předseda Papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravasi hovořil s ministrem 
kultury také o možnosti uspořádat v České republice konferenci „Nádvoří pohanů“ 
(Cortili dei Gentili). Jednalo by se o sérii přednášek a konferencí, u kterých se věří-
cí scházejí s ateisty a diskutují o aktuálních problémech a otázkách naší civilizace.  
Projekt už úspěšně proběhl v Bologni a další se připravuje v Paříži. Vhodné téma pro 
diskuzi v České republice by, podle kardinála Ravasiho, mohl být vliv křesťanství na naši 
civilizaci či dědictví křesťanství v naší kultuře. Setkání by se mohla konat stejně jako 
v případě Bologni a Paříže na univerzitách a vysokých školách v ČR. Ministr Besser tuto 
myšlenku podpořil a nabídl případnou pomoc při organizaci. Také další téma, záměr 
Svatého stolce uspořádat setkání v České republice na téma „Církev a věda“ ministr 
přivítal. Svatý stolec hodlá v nadcházejících měsících navrhnout konkrétní lokality pro 
uspořádání těchto konferencí.
Ústřední motiv loga Cyrilometodějského výročí tvoří zjednodušená postava velkomo-
ravského oranta. Jde asi o nejznámější křesťanský figurativní motiv z nálezů v Mikulči-
cích, který se stal symbolem cyrilometodějské Moravy. Text logase skládá ze dvou částí. 
Horní část textu tvoří heslo "Láskou k jednotě" převzaté od šiřitele cyrilometodějského 
odkazu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. V dolní části je nápisem 
„1150 let cyrilometodějské ideje“ označeno hlavní téma oslav. Aleš Pištora

Pozvání na národní pouť ke sv. Janu nepomuku neumannovi
Milí přátelé, drazí bratři a sestry, 
již druhým rokem v naší českobudějovické diecézi slavíme 
významné jubileum svatého Jana Nepomuka Neuman-
na. V roce 2010 jsme si připomněli 150 let od jeho úmr-
tí a v roce 2011 budeme slavit 200 let od jeho narození.  
Narodil se v šumavském městě Prachatice, stal se knězem, 
filadelfským biskupem a ve své diecézi na americkém kon-
tinentu dosáhl svatosti.
Při příležitosti narození tohoto významného prachatického 
rodáka vás jako biskup diecéze, v níž se tento světec naro-
dil, vyrostl, poznal své povolání a přes dobové obtíže na ně 
dokázal velkoryse odpovědět, srdečně zvu na národní pouť 
ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi. Toto setkání vyvrcho-
lí mší svatou, která se bude konat v Prachaticích v sobotu 18. června 2011 v 10 hod.
Bližší organizační informace naleznete na adrese: http://www.bcb.cz
Žehnám vám a upřímně se těším na setkání s vámi se všemi. 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap. 
biskup českobudějovický
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Výstava seznámí s životem 
mučedníka P. Jana Buly

Brněnské  biskupství  ve  spolupráci 
s farností sv. Michala v Olomouci pořá-
dá  pro  olomouckou  veřejnost  putovní 
výstavu Věřím, že můj krátký život nebyl 
nadarmo: Život a smrt kněze Jana Buly 
(1920 – 1952). 

Kněz brněnské diecé-
ze, který se stal obětí 
komunistického re-
žimu v souvislosti 
s případem „Babice“ 
a který posloužil reži-
mu ke kriminalizaci 
katolických duchov-
ních, byl odsouzen 
ve vykonstruovaném 

soudním procesu a popraven. Od roku 
2004 je v brněnské diecézi vedena diecéz-
ní fáze beatifikačního řízení tohoto „mu-
čedníka komunismu“.
Výstavu je možné shlédnout v křížové 
chodbě kostela sv. Michala v Olomouci 
– vedle kaple sv. Alexeje – do 10. března 
2011. Výstava bude poté převezena do 
Uherského Hradiště.
Více informací o mučedníku P. Janu Bu-
lovi nabízí web brněnského biskupství: 
www. kanonizace.biskupstvi.cz (aco) 

Zvony pro svatý hostýn
Dar v podobě zvonů Panně Marii Svato-
hostýnské k jejímu slavnému 100. výročí 
korunovace se pomalu stává skutečnos-
tí. V době vánoční navštívil Svatý Hos-
týn arcidiecézní kampanolog František 
John. Prohlédl a posoudil stávající stav 
zvonových stolic, které se budou muset 
opravit. Navrhne doplnění souboru zvo-
nů ke dvěma stávajícím ve věži. Celkem 
se jedná o zhotovení tří nových zvonů 
o váze asi 550 kg a 220 kg a do věže od 
poutních domů třetího velkého zvonu 
o váze 2500 kg. Podrobná zpráva bude vy-
pracována do valné hromady Matice sva-
tohostýnské, která se bude konat v neděli  
1. května 2011. 
Vypíše se také výběrové řízení mezi zvo-
nařské firmy, abychom posoudili, které 
zvonařské firmě se zhotovení zvonů zadá 
podle ceny. Předpokládané náklady na 
zvony, opravu stolic a zvonící zařízení činí 
asi 2 600 000 Kč. Je to celkem velká část-
ka, ale doufám, že se zajištěním financí 
pomohou důvěrníci Matice svatohostýn-
ské výběrem peněz ve svých farnostech 
a že se najdou i štědří sponzoři. Vždyť zvo-
ny budou darem všech mariánských ctite-
lů z celé Moravy pro Vítěznou ochránkyni 
Moravy k jejímu slavnému 100. výročí 
korunovace.
Všem štědrým dárcům již předem děkuje-
me. Josef Psík 

člen výboru pro přípravu oslav 
Jubilejního poutního roku 2012 

na Svatém Hostýně

matice velehradská bilancovala
Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na Ve-
lehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí již pátá, se uskuteč-
nila v neděli 13. února. Byla zahájena slavnou mší svatou ve velehradské bazilice.  
Sloužil  ji olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička spolu s dalšími šesti 
kněžími, mezi nimiž byl také profesor PhDr. P. Petr Piťha, který pronesl homilii. 
Upozornil v ní na mimořádnou důležitost blížícího se jubilea – 1150. výročí příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu.
„Rád bych doširoka otevřel 
bránu vašich srdcí a mys-
lí, protože to, čemu jdeme 
vstříc, je ohromné,“ řekl na 
začátku promluvy. Zdůraz-
nil, že křesťanství není jen 
něco přidaného k životu, co 
se týká našeho soukromí. 
Křesťanství je životní styl. 
„Velký dějinný zlom, který je 
spjat s příchodem sv. Cyrila 
a Metoděje, je právě v tom, 
že zde zahájili tento životní 
způsob. Vytvořili zde křes-
ťanskou společnost. Ta se 

projevila svou svébytnou kulturou, které dali do vínku možnost písemného záznamu 
vlastní tradice. A tato společnost nad sebou vyzvedla i právní systém státu. Naše křes-
ťanství, kulturnost a státnost je nedělitelným odkazem sv. Cyrila a Metoděje.“ 
Následně pak položil otázku, proč se nám dnes tak špatně dýchá v našem právním uspo-
řádání a hned také na ni odpověděl: „Základní příčinou je totiž masivní odklon od křes-
ťanských zásad a následná morální krize...“ 
Na závěr zdůraznil, že Velehrad můžeme chápat jako hrad věrnosti Bohu. Pád Velké 
Moravy dal do souvislosti s tím, že se odřekla svého konstitutivního základu – křesťan-
ství hlásaného sv. Cyrilem a Metodějem a jejich žáky. Upozornil, že ve stejné situaci je 
dnes celá Evropa, která – odřekne-li se křesťanství – ztratí sama sebe.
Samotné jednání valné hromady se konalo ve Slovanském sále Stojanova gymnázia.  
Zúčastnila se jej stovka 
z 858 členů Matice ve-
lehradské. Mezi hosty 
byli také zástupci Mati-
ce svatohostýnské, Ma-
tice svatokopecké, Ma-
tice svatoantonínské 
a poprvé také zástupci 
Matice radhoštské. 
Jednání řídil za nemoc-
ného předsedu Mati-
ce velehradské Mons. 
Jana Peňáze její jedna-
tel Mgr. Petr Hudec, 
který zhodnotil uply-
nulý rok a poukázal na 
hlavní body činnosti 
Matice velehradské v letošním roce. Patří mezi ně např. Víkend gregoriánského chorálu 
na Velehradě (1. až 3. dubna), Moravské pašije - divadelní představení Teátru Víti Mar-
číka (9. dubna), IV. Cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad (2. až 
4. července), Pouť Matice velehradské (15. srpna) s poutní mší svatou a následným od-
poledním divadelním představením pro děti, Šroubek – pátý ročník hudebního festivalu 
(26. srpna), Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn (23. až 25. září), 
Den Antonína Cyrila Stojana – celodenní program realizovaný ve spolupráci se Stoja-
novým gymnáziem na Velehradě zakončený večerní mší svatou (29. září), Cisterciácká 
pečeť – V. ročník soutěže a přehlídky mešních a košer vín ve sklepení Stojanova gymnázia 
(19. listopadu). 
Profesor Petr Piťha ve svém příspěvku zdůraznil, že nejdůležitějším úkolem Matice ve-
lehradské pro nadcházející tříleté období by měla být duchovní příprava na jubileum 
v roce 2013 a přenášení této atmosféry na celou společnost.  Josef Pala

Prof. Petr Piťha při promluvě

Snímky Josef Pala
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nová podoba webu Vira.cz
V pátek 11. 2. 2011 byla spuštěna nová 
verze  stránek  Vira.cz,  která  nahradi-
la  dosavadní  systém  sloužící  již  téměř 
10 let. Nový web  je proveden v pestřej-
ším grafickém zpracování a  s přehled-
nějším uspořádáním obsahu.
Projekt byl uveden do provozu po roce 
a půl přípravných prací. „Přechod na nový 
redakční systém byl komplikovanější, než 
jsme na počátku předpokládali. Snažili 
jsme se totiž, aby i po spuštění nové verze 
stránek fungovala naprostá většina pů-
vodního obsahu. To se ovšem ukázalo jako 
velmi obtížné u webu, který je v provozu 
přes 12 let, vznikal odspoda a postupně 
se rozrůstal, respektive se 'nabaloval' jako 
sněhová koule. Proto myslím, že se pra-
covníkům naší redakce, dobrovolníkům 
a firmě, která projekt realizovala, poved-
lo odvést dobrý kus práce,“ komentoval 
vznik nové Víry Mgr. Ignác Mucha, který 
vede oddělení pastoračních internetových 
projektů Pastoračního střediska při Arci-
biskupství pražském.
Stránky www.vira.cz provozuje od Letnic 
roku 1998 Pastorační středisko Arcibis-
kupství pražského. Zakladatelem a dosa-
vadním vedoucím projektu je Mgr. Ignác 
Mucha. Kromě redakce webu se na pro-
jektu podílí několik desítek dobrovolných 
spolupracovníků.
Na portálu www.vira.cz čeká na návštěv-
níky více než 1000 článků, texty z 230 
různých knih a další texty od více než 240 
autorů. V sekci Otázky a odpovědi je k dis-
pozici několik set zodpovězených otázek 
přehledně řazených v kategoriích. Redak-
ce rozesílá skoro 15 tisícům přihlášených 
uživatelů denně biblické citáty, týdně pak 
nedělní biblické texty s komentáři a Té-
mata týdne. Stránky navštěvuje poslední 
roky přes milion uživatelů ročně, denně 
pak 3 až 12 tisíc uživatelů.
Od počátku fungování webu v roce 1998 
redakce neustále pracuje na rozvoji jak sa-
motného portálu Vira.cz, tak i na vzniku 
dceřiných webů: pastorace.cz, maria.cz,  
buh.cz, otazky.vira.cz, rozhovory.vira.cz, 
vanoce.vira.cz, velikonoce.vira.cz  a  
deti.vira.cz. V současné době je rozpraco-
vaná nová verze webu pastorace.cz a plá-
nuje se nový microsite krestanstvi.cz

(čbk)
Zemřel P. františek adamec

Ve  věku  71  let  zemřel  30.  ledna  2011 
v  Hranicích  P.  František  Adamec,  bý-
valý farář ve Stříteži nad Ludinou a Jin-
dřichově u Hranic.
Narodil se 3. května 1939 v Hrabůvce 
u Hranic. Kněžské svěcení přijal 23. červ-
na 1968 v Brně. Svůj kněžský život prožil 
v mnoha farnostech olomoucké arcidi-
ecéze – od Šumperka přes Prostějovsko 
a Uherskohradišťsko, nakonec zakotvil 
jako farář v hranickém děkanátu ve Stříte-
ži nad Ludinou. V červenci loňského roku 
odešel do důchodu.  (jpa) 

arcibiskupský palác v olomouci se od května otevře návštěvníkům
Již v květnu budou lidé moci navštívit Arcibiskupský palác, unikátní historickou 
církevní památku na území města Olomouce. V budově nyní končí rozsáhlá rekon-
strukce podpořená Evropským fondem pro regionální rozvoj, jejímž cílem je palác 
připravit pro projekt ve střední Evropě výjimečný – plně funkční oficiální sídlo úřa-
dujícího arcibiskupa se otevře veřejnosti.
Olomoucké biskupství vzniklo obnovením moravského biskupství papežem Alexan-
drem II. v roce 1063. Nově vzniklá olomoucká diecéze, která se stala legitimní pokra-
čovatelkou diecéze velkomoravské, zaujímala celé území historické Moravy. Do roku 
1777 se na olomouckém biskupském stolci vystřídalo 54 sídelních biskupů a od roku 
1777, kdy bylo biskupství povýšeno na arcibiskupství, pak až do současnosti 14 arci-
biskupů.
Arcibiskupská rezidence 
je dnes největší paláco-
vou budovou v městské 
památkové rezervaci 
Olomouc. Jedná se v prů-
běhu dějin již o čtvrtou 
biskupskou rezidenci ve 
městě. Renesanční pa-
lác byl na tomto místě 
vybudován počátkem  
16. století a zaujímal 
zhruba třetinu součas-
né plochy paláce. Ten-
to palác měl sgrafitová 
průčelí, jejichž zbytky 
byly nalezeny a zdoku-
mentovány pod novějšími omítkami při opravách fasád. K rozšíření paláce do dnešní-
ho monumentálního komplexu rezidence došlo při raně barokní přestavbě za biskupa  
Karla II. z Lichtenštejn-Kastelkornu po roce 1664. Další významnou událostí, která 
ovlivnila dnešní podobu paláce, byl požár z 25. listopadu 1904. V následujících letech 
za kardinála Františka Saleského Bauera proběhly rozsáhlé rekonstrukční práce včetně 
úpravy hlavního průčelí do náměstí, střechy a části vnitřní výzdoby. Během této přestavby  
palác získal svou současnou podobu.
V průběhu dějin byl Arcibiskupský palác svědkem řady významných událostí, jednání 
a státnických aktů. Z těch nejznámějších je možno uvést převzetí vlády císařem Františ-
kem Josefem I. v roce 1848 či návštěvu papeže Jana Pavla II. roku 1995.
Arcibiskupská rezidence byla dosud přístupná veřejnosti jen ve výjimečných přípa-
dech, zájem o jeho navštívení z řad domácích i zahraničních turistů byl však vždy veliký. 
V roce 2009 získalo Arcibiskupství olomoucké z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
– ROP Střední Morava částku zhruba 25 milionů korun na rekonstrukci a zpřístupnění 
části arcibiskupské rezidence pro cestovní ruch. V rámci středoevropského prostoru se 
jedná o ojedinělý projekt, kdy dosud plně funkční oficiální sídlo úřadujícího arcibiskupa 
je zčásti přístupné veřejnosti.
Počátkem letošního roku proběhly stavební úpravy, při nichž bylo v přízemí vybudováno 
zázemí pro návštěvníky a pro průvodce včetně bezbariérového vstupu. Současně pro-
běhla rekonstrukce fasád a restaurátorské práce v prostorách prohlídkové trasy v prv-
ním patře. Prohlídka, která bude trvat cca 45 minut, bude zahrnovat hlavní schodiště, 
reprezentační sály a místnost pro sezónní výstavy a skončí na nádvoří paláce. Otevírací 
doba pro rok 2011 je tato: v období květen – září denně kromě pondělí od 10 do 17 hod., 
v říjnu o sobotách, nedělích a svátcích taktéž od 10 do 17 hod.

Bohdana Heidenreichová
vedoucí turistického provozu

Xi. Pochod pro život
XI. Pochod pro  život  se uskuteční  v Praze  v  sobotu 26.  března. Za poslední  rok  
zemřelo  kvůli  umělému  potratu  25  tisíc  dětí.  Zůstali  zde  jejich  zranění  rodiče.  
Nastal čas na změnu.
Dopoledne před pochodem je možnost seznámit se s činností občanských sdružení, 
která se věnují obnově kultury života, podpoře předmanželské a manželské čistoty 
a podpoře rodiny. Setkání proběhne v pražském dominikánském klášteře (Husova 8, 
Praha 1). Ve 13 hod. bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá obětovaná za děti zabité 
při umělých potratech, za uzdravení a obrácení rodičů a lékařů. Po 14. hodině začne již  
XI. Pochod pro život.  (prolife)
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Výročí založení a zahájení činnosti sekulárního institutu  
dílo blažené Zdislavy

Náš sekulární institut Dílo blažené Zdislavy je součástí dominikánské rodiny. Jeho 
zakladatel PhDr. Jan Bernardin Skácel, OP, před pětašedesáti lety založil společně 
s MUDr. Marií Veselou společenství sester, jejichž posláním bylo pomáhat bisku-
pům a kněžím v pastoraci zvláště v pohraničních farnostech, oslabených odsunem 
německého obyvatelstva. 
Dne 15. ledna 1946 složila doživotní sliby v kostele v Holýšově v dnešní plzeňské diecézi 
zakladatelka a první sestra. Oficiální činnost zahájilo společenství 19. března 1946 ote-
vřením kurzu pro laické katechetky. Později se sestry usadily také na faře v Hradci u Sto-
du a na žádost biskupa Štěpána Trochty pracovaly na různých místech v litoměřické di-
ecézi. Veřejně mohly sestry pracovat jen do roku 1950, pak přešly do ilegality a působily 
tajně. Pracovaly jako pomocnice na farách nebo v civilních zaměstnáních, většinou ve 
zdravotnictví. V šedesátých letech se společenství rozšířilo také na Moravu. 
K oficiálnímu církevnímu schválení institutu došlo až 26. prosince 1990. V této době 
mělo Dílo blažené Zdislavy 35 sester a kandidátek. Sestry otevřely v Litoměřicích Cha-
ritní domov Zdislava pro přestárlé kněze a věřící laiky a dále působily podle svých sil ve 
farnostech. Nyní jádro institutu, které tvoří staré sestry, žije společně v Charitním do-
mově na Moravci, dvě sestry působí v Praze a jedna v olomoucké arcidiecézi. Celé spole-
čenství má 12 sester s doživotními sliby. Jeho spirituálem je P. Antonín Krasucki, OP.
Jubileum našeho společenství chceme oslavit především duchovně. Každý měsíc jubi-
lejního roku chceme společně rozjímat nad jedním rysem spirituality našeho společen-
ství a modlit se za jeho další směřování a apoštolát. K tomu vydáváme Jubilejní sešitek 
s úmysly modliteb. 
Na 19. března plánujeme děkovnou mši svatou na Moravci s obnovením slibů. Dílo se 
také oficiálně zúčastní pouti ke hrobu sv. Zdislavy v Jablonném 28. května a pouti v Kři-
žanově 29. května.
U příležitosti jubilea chceme vydat knihu o našem společenství, vytvořit informační le-
ták pro případné zájemce a informovat o možnostech zasvěceného života v našem spo-
lečenství v katolickém tisku. V tomto roce plánujeme uskutečnit ve spolupráci s P. Anto-
nínem Krasuckim tyto akce:
 25. – 27. března – duchovní obnovu pro mladé v dominikánském klášteře v Praze
 10. – 14. července – duchovní obnovu pro mladé na Olšanských horách v Rudě nad 

Moravou
 15. července – Den seniorů v Rudě nad Moravou
 17. – 20. listopadu – Exercicie pro sestry sekulárních institutů v klášteře dominikánů 

v Praze
Prosíme všechny členy dominikánské rodiny o modlitbu za naše společenství a děkuje-
me všem bratrům dominikánům, kteří nám jakkoliv pomáhali a pomáhají. Rádi mezi 
sebou přivítáme ženy, které mají velkou lásku k církvi, chtějí žít zasvěceným životem 
uprostřed světa a vnášet do něj hodnoty evangelia.
Bližší informace: e-mail: Nezlenka@seznam.cz, tel.: 607 593 950 

Lenka Bernadetta Nezbedová
Zemřel český misionář P. Jan med

Takřka v předvečer svých 95. narozenin zemřel 25. ledna 2011 v indickém Imphalu 
v Don Bosco School známý český misionář, salesiánský kněz P. Jan Med.
P. Jan Med se narodil 13. dubna 1916 v Jihlavě. Ve svých třinácti letech odešel k sale- 
siánům do Fryštáku. Noviciát konal ve Svatém Beňadiku na Slovensku. První sliby 

složil 31. července 1934. V roce 1935 se 
vydal do Indie, kde byl 7. ledna 1943 vy-
svěcen na kněze. 
Byl učitelem, formátorem, šest let provin-
ciálem, milovníkem hudby, pět let působil 
jako novicmistr a misionář – průkopník. 
Byl mnohostranně činný, významně utvá-
řel salesiánskou kongregaci v Indii.
Za téměř 70 let svého působení v Indii 
P. Jan Med zde byl provinciálem v Chen-
nai, stál u mnoha duchovních povolání, 
byl misijním průkopníkem v horách dvou 
indických států, Nagalandu a Manipuru 
v severovýchodní Indii. Byl známý jako 

horlivý a velkodušný muž. Ke konci svého života byl dlouhý čas nemocný. Jeho zdravot-
ní stav se v poslední době zhoršil.  P. Jan Stuchlík

Zemřela sestra  
Jeanne marie cardin

Ve  věku  83  let  zemřela  19.  listopadu 
2010  francouzská  řeholnice  Jeanne 
Marie  Cardin,  známá  i  v  olomoucké  
arcidiecézi.
V roce 1950 se připojila k dominikán-
ským misionářům, věčné sliby složila  
3. září 1958. Pro poustevnické povolá-
ní v diecézi Versailles byla vyslána v říj-
nu 1966 a za několik měsíců se usadila 
v poustevně zasvěcené sv. Leonardu 
(poustevník a patron uvězněných, pous-
tevna existuje přes 900 let, od roku 1154). 
Poté, co byla v biskupské kapli přijata jako 
poustevnice, po veřejné změně jejího za-
svěcení, zde žila 43 let v naprosté samotě 
a dovedla zde svoji pouť až do konce. 

Povolání, kterému zůstávala pozoruhod-
ně věrná, je jasně vyjádřeno v její závě-
ti: Dar života církvi, územní zakotvení  
v Ile de France, pro diecézi Versailles a od 
90. let také pro partnerskou olomouckou 
arcidiecézi. Modlitbou a pozorností pro-
vázela a podporovala život diecézí posled-
ních čtyřicet let. Byla stálou podporou pro 
biskupy a stejně tak pro kněze, řeholníky, 
řeholnice, věřící laiky a také seminaristy, 
kteří měli tu vzácnou příležitost ji poznat, 
a také i pro všechny věřící, kteří ji neznali. 
Byla velkou podporou také pro církev 
v olomoucké arcidiecézi. V rámci navá-
zaného partnerství přislíbila stálou mod-
litbu za církev v olomoucké arcidiecézi 
a zvláště pak za laické aktivity a za rodiny. 
Znamením jejího přislíbení byla soška 
Panny Marie (viz snímek), kterou sestra 
vlastnoručně vyřezala pro naši arcidiecézi 
a kterou předala v roce 1991 Centru laic-
kých aktivit v Olomouci. V loňském roce 
tato soška putovala v rámci oslav 20 let 
Centra pro rodinný život po děkanátech 
a ve společenstvích rodin, které se kolem 
ní scházely k modlitbě, byla symbolem 
lásky, pokoje a jednoty. Pavel Mléčka 

(S použitím textu 
Informátoru diecéze Versailles)

Snímek Josef Pala
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Zemřel P. Vojtěch Jan marek
Ve  věku  86  let  zemřel  16.  února  2011 
v  Uherském  Hradišti  františkánský 
kněz P. Vojtěch Jan Marek. 
Narodil se 9. října 1924 ve Štramberku. 
Hned po škole se rozhodl vstoupit k fran-
tiškánům a jako kandidát byl poslán do 
kláštera ve Voticích, krátce poté odešel do 
Prahy a od roku 1940 studoval gymnázi-
um v Kroměříži. Ve františkánském novi-
ciátě byl od roku 1944. V roce 1948 začal 
studovat na teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, studia však nemohl do-
končit – 13. dubna 1950 zrušil komu-
nistický režim všechny mužské kláštery 
a bratry internoval v Hejnicích. V září pak 
bratr Vojtěch musel nastoupit na vojnu 
k Pomocným technickým praporům. Bě-
hem vojenské služby přijal v roce 1952 
z rukou pražského světícího biskupa Ka-
jetána Matouška tajně kněžské svěcení.
Ještě před koncem vojenské služby, v květ-
nu roku 1953, byl zatčen za „protistátní 
činnost“ a odsouzen ke čtyřem rokům 
vězení, z nichž část strávil nucenou prací 
v uhelném dole. V roce 1955 byl propuš-
těn na amnestii a nastoupil nejprve na rok 
jako dělník do vápencového lomu v rod-
ném Štramberku. Až do roku 1968 pak 
pracoval v Tatře Kopřivnice.

V roce 1968 nastoupil jako topič do domo-
va důchodců v Novém Jičíně, zde mohl ale 
také – poprvé veřejně – sloužit mše svaté 
pro komunitu řeholních sester, která do-
mov spravovala. Další dva roky strávil 
v Opavě a poté v Charvátech u Olomou-
ce, odkud však musel odejít. Až do roku 
1989 působil na několika dalších vesni-
cích Opavska a Bruntálska. Od roku 1991 
žil v Uherském Hradišti a v roce 1994 byl 
poslán do Starého Města u Uherského 
Hradiště, kde – přestože mu bylo přes 70 
let – se pustil do stavby nového kostela. 
Svůj život dožil v konventu v Uherském 
Hradišti, kde také zemřel. (aco)

nová představená kláštera
Dne 7. 2. 2011 byla znovuzvolena v kláš-
teře klarisek - kapucínek ve Šternberku 
pod předsednictvím P. Jozefa Timka. 
OFM Cap., provinčního ministra Provin-
cie kapucínů v ČR, pro úřad abatyše sest-
ra Miroslava Miriam Šašinková. (aco)

úmrtí české misionářky
Ve věku 92  let zemřela 23.  ledna 2011 v rakouském Frastanz významná postava 
české církve,  řeholní  sestra Ludmila Hrabcová, která prožila 40  let  svého života 
v misiích v Kolumbii. Od roku 1989 žila v Rakousku, kde pečovala o starší a nemoc-
né sestry. Současně se podílela na obnově české církve v porevoluční době, zejména 
předáváním zkušeností z misijní práce. 
Sestra Ludmila Hrabcová pocházela z Neda-
konic u Uherského Hradiště, kde se narodila 
21. června 1918. Po maturitě chtěla studovat 
medicínu, ovšem vysoké školy už byly uzavře-
ny nacisty. V prosinci 1940 se rozhodla pro 
tajný útěk do Rakouska k sestrám františkán-
kám do kláštera v Gaissau na Bodamském 
jezeře. Chtěla jít pomáhat do misií. Ale cesta 
k tomuto povolání byla delší, než si předsta-
vovala. 
Dva válečné roky musela sloužit ve vojenské nemocnici ve Feldkirchu jako ošetřovatel-
ka. Teprve v roce 1948 dostala rakouské občanství a tak v květnu 1949 konečně mohla 
odjet do vytoužených misií. V Cartageně v Kolumbii se stala učitelkou francouzštiny 
a dalších jazyků (francouzštinu, latinu a němčinu uměla už z gymnázia), sama se učila 
španělsky a později ještě přibyla italština. Časem byla poslána do Bogoty, kde se sta-
la ředitelkou dívčí koleje San José. Současně si musela na Bogotské univerzitě doplnit 
vzdělání na středoškolskou profesorku v oboru chemie, filozofie a náboženské vědy.
V roce 1970 byla zvolena generální představenou řádu, ve kterém žila – řeholní spole-
čenství Franziskaner Missionsschwestern von Maria Hilf – Františkánské misijní sestry 
od Marie Pomocnice. (Toto řeholní společenství je pro nás neznámé, protože jeho sestry 
působí především v Jižní Americe. V Evropě mají jen v okolí Bodamského jezera několik 
domů – jako zázemí pro americké misie.) Nastalo pro ni nové období života – nekoneč-
né cestování všemi dostupnými dopravními prostředky (autobus, letadlo, osel v horách, 
indiánské loďky na řekách). Dvě funkční období – plných dvanáct let vykonávala sestra 
Ludmila poctivě tuto službu.Navštívila postupně všech 127 středisek rozesetých při po-
břeží Tichého oceánu, v povodí Amazonky a v severovýchodní Brazílii.
O práci „svých“ misijních sester vyprávěla: „Chudoba nejchudších lidí na tomto území 
je nepředstavitelná. Mnohdy žijí jen pod plachtou se čtyřmi kůly. Sestry učí tyto lidi zá-
kladní věci, především ženy a matky, aby se řádně staraly o své děti a o domácnost, při-
tom se jedná o zcela obyčejné věci, jako je vaření, praní a dodržování základní hygieny. 
Učí je i číst a psát a snaží se mezi chudými obnovit i náboženský život. I když devadesát 
procent obyvatel je pokřtěných, pro mnohé tím náboženský život skončil. Dodnes misie 
nekončí; tito lidé potřebují stálou péči a pomoc.“ 
Sestra Ludmila strávila v těchto tvrdých podmínkách čtyřicet let. Od roku 1989, po sva-
tořečení Anežky České, kterého se v Římě zúčastnila, žila v provinčním domě Bernar-
daheim ve Frastanz u Feldkirchu v Rakousku a stále ještě pečovala o staré a nemocné 
spolusestry. Kdysi s malým kufříkem v ruce prchla z tehdejšího protektorátu. Stejně tak 
chudě se pak vrátila do Rakouska. Po pádu „železné opony“ se aktivně zapojila i do ob-
novy církve v naší vlasti. 
V olomoucké arcidiecézi pomáhala v laických aktivitách při vzniku a formaci naší misij-
ní pomoci, a to jak přednáškami, tak i vlastní prací a předáváním zkušeností při misijní 
a evangelizační práci. Sehnala nám i starší tiskařský stroj, na kterém jsme několik let 
tiskli první ročníky Katechetického věstníku.
I přes svůj vysoký věk a mnohé zdravotní potíže byla do posledních chvil duševně stále 
čilá a chtěla být stále užitečná: pomáhala v prádelně, v kuchyni i v zahradě, starala se 
s láskou o starší a nemocné sestry. Nikdy nenaříkala, byla stále radostná a spokojená. 
A ještě jedna zajímavost. Skoro 70 let neměla možnost mluvit česky, a přesto vyprávěla 
své zážitky krásnou češtinou a české dopisy psala úhledně a bez gramatických chyb! 
A jak je to možné, prozradila sama: „Kromě společných modliteb jsem s Pánem Bohem 
mluvila vždycky jen česky.“ 
Zde je dobré připomenout, že sestra Ludmila byla pravidelnou čtenářkou našeho  
arcidiecézního časopisu. OLDIN odebírala od samotného začátku jeho vydávání – tedy 
téměř 20 let.
Pohřeb se uskutečnil 27. ledna 2011 v mateřském klášteře Bernardaheim ve Frastanz. 
Děkujeme sestře Ludmile za její celoživotní příkladnou práci pro chudé a za příkladnou 
pokoru, věrnost a lásku k lidem.  Pavel Mléčka
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cEntRum PRo mládEž
arcidiecézní setkání mládeže olomoucké arcidiecéze – 16. dubna

Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře. (srov. Kol 2, 7)
U příležitosti Světového dne mládeže, který je ustanoven Janem Pavlem II. již od roku 1985 na Květnou neděli, se mladí olomoucké 
arcidiecéze opět setkají se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové církvi. Mottem XXVI. Světového dne mládeže, ke kterému 
Benedikt XVI. napsal poselství, je: V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. 
Samotné setkání proběhne v sobotu 16. dubna. Zahájení a katecheze otce arcibiskupa Jana Graubnera proběhne v katedrále  
sv. Václava v Olomouci. Poté se účastníci vydají na pouť do baziliky Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, kde na ně bude 
čekat zajímavá nabídka různých workshopů a přednášek. Vrcholem programu bude zá-
věrečná mše svatá s otci biskupy. Oproti setkáním v minulých letech také Centrum pro 
mládež Olomouc chystá předprogram v pátek 15. dubna večer. V jednání jsou muzikálo-
vé pašije nebo křížová cesta městem. 
Distribuce plakátů a bližších informací bude především přes kaplany pro mládež jednot-
livých děkanátů. Aktuality naleznete také na www.ado.cz/mladez 
Pozvěte prosím mladé z vašich farností!  Jan Váňa

Arcidiecézní centrum pro mládež
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 244
e-mail: mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez

aktuality
Z pastoračního kalendáře arcidiecéze na rok 2011

Kněžské  dny: na Velehradě: pondělí 21. až středa 23. března; v Olomouci: úterý  
17. května v 9.30 hod. v Arcibiskupském kněžském semináři

Přijetí mezi čekatele křtu – všech, kteří budou letos o Velikonocích pokřtěni ve farnos-
tech: sobota 12. března v 10 hod. v olomoucké katedrále

Setkání kněžské rady: čtvrtek 28. dubna v 9.30 hod.; ve 14 hod. Sbor konzultorů na 
Arcibiskupství

Pastorační rada: čtvrtek 26. května v 9.30 hod. na Arcibiskupství
Setkání kněží jubilantů: čtvrtek 9. června v 9.30 hod. v Arcibiskupském kněžském se-

mináři
Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi: sobota 7. května v 10 hod. v olomoucké 

katedrále 
Noc kostelů: pátek 27. května ve farnostech zapojených do projektu
Svátost  biřmování  o Letnicích: neděle 12. června v 10 hod. v katedrále sv. Václava 

v Olomouci
Jáhenské svěcení: neděle 19. června v 15 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci
Kněžské svěcení: sobota 25. června v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci
Pouť za vlastní posvěcení kněží: úterý 28. června v 9 hod. na Svatém Hostýně
Svátek Výročí posvěcení katedrály (880 let): čtvrtek 30. června v 18 hod.
Pouť  k  sv.  Václavovi,  hlavnímu  patronovi  arcidiecéze: středa 28. září v 10 hod.  

v olomoucké katedrále   (aco)
Postní almužna

 Postní almužna není v pravém slova smyslu almužnou; není ani  sbírkou. V prvé 
řadě  jde  o  pastorační  akci,  způsob  duchovní  formace  života  věřících.  V  době,  
ve které více než jindy vnímáme Kristovo utrpení z lásky k nám, chceme více vnímat 
ty, kteří také trpí. Co si odřekneme v postní době, pomůže potřebným. Jde o to po-
dělit se o dary, které od Boha dostáváme, s těmi, kteří jich mají méně. Duch Postní 
almužny pomáhá i nám dospělým v prožívání postní doby a může ukázat i dětem 
smysl odříkání. K této akci nebude žádný dopis k přečtení věřícím; k jejich pozvání 
můžete použít těchto myšlenek i úvah z letáčku, který dostanete zároveň s papíro-
vými schránkami od příslušné místní Charity.
 Postní almužna – průběh plateb a rozdělení obnosu Postní almužna se po odevzdání 
schránek spočítá stejně jako kostelní sbírka. Vybraný finanční obnos projde farním účet-
nictvím. Farnost vystaví písemný doklad a předá obnos místní Charitě. Místní Charita 
se postará, po dohodě s knězem, o rozdělení výnosu na charitativní účely; vede k tomu 
potřebná šetření, doklady a informuje farnost, jak s finančními prostředky naložila. 

P. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

den modliteb za úctu k životu
Z rozhodnutí ČBK již v roce 1991 sla-
víme 25. březen jako „Den modliteb za 
úctu k počatému životu a za nenarozené 
děti“. Žádám všechny kněze, aby na slav-
nost Zvěstování Páně zařadili do přímluv 
vhodnou modlitbu a toto téma také zmí-
nili v homilii. V naší arcidiecézi se v ten 
den už řadu let scházíme k bohoslužbě 
v Napajedlech, kde Anička Zelíková kdy-
si obětovala svůj život Bohu na smír za 
potraty. Prosím, aby  na tuto bohoslužbu 
přišli věřící z blízkého okolí. V 17.15 hod. 
začíná adorace, po mši svaté půjdeme na 
hřbitov, kde se modlíme růženec. 

arcibiskup Jan
Putovní ministrantský tábor

O letošních prázdninách opět připravu-
jeme putovní tábor pro ministranty z naší 
arcidiecéze. Tábor se bude konat od pon-
dělí 25. do čtvrtka 28. července. Ubyto-
vání máme zajištěné v klášteře kapucínů 
u Pražského hradu, tedy přímo v centru 
města. Celý tábor bude mít název Dobývá-
ní Prahy aneb putování po pražských svět-
cích. Denně bude v programu i mše svatá. 
Jeden den nás čeká malý výlet na hrad  
Karlštejn a z hradu pak pěšky do Svatého 
Jana pod Skalou.
Cena tábora je 1500 Kč.
Přihlášky posílejte P. Martinovi Vévodovi 
do 12. června na adresu: Římskokatolic-
ká farnost, 763 07 Velký Ořechov 9 nebo 
podepsanou a naskenovanou na e-mail: 
herzog@email.cz , tel.: 739 245 937.
Přihlašujte chlapce od 4. třídy.

P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda,
P. Pavel Hödl
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Postní rekolekce pro katechety
Postní doba nám nabízí možnost se na chvíli zastavit 
a „srovnat krok“ s Ježíšem. O tom, že je křest nejvýznam-
nější událostí mého života a jak žít z křestní milosti, se 
budeme pod vedením otce biskupa Pavla Posáda (na 
snímku) zamýšlet na postní rekolekci (nejen) pro kate-
chety ve dnech 25. až 27. března. Jste na ni srdečně zváni.  
Na setkání s vámi na společném víkendu s Pánem 
se těší pracovníci centra pro katechezi. Přihlášky:  
velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 531. Bližší informace 
o této rekolekci najdete na stránkách: www.ado.cz/kate-
chete v rubrice „Aktuality“.                            Anna Skočovská

V. arcidiecézní setkání 
katechetů

Od pátku 4.  února do neděle 6.  února 
proběhlo na Velehradě setkání kateche-
tů, kterého se zúčastnilo šest desítek ka-
techetů olomoucké arcidiecéze. Setká-
ní začalo mší svatou, kterou celebroval 
biskup Josef Hrdlička. Ten v následující 
přednášce  hovořil  o  poslání  křesťana 
vyplývající  ze  křtu  a  také  o  předávání 
víry  prostřednictvím  umění.  Druhou 
část  doplnil  biskup  Josef  konkrétními 
ukázkami  z  výtvarného  umění  a  hud-
by. Páteční den jsme společně zakončili 
adorací.
Sobotní dopoledne se neslo ve znamení 
vyučování. Nejprve hovořila Mgr. Eva 
Čermáková o identitě, účelu a cíli, pak tyto 
aspekty vyučování aplikovala na vyučová-
ní náboženství Mgr. Martina Orlovská. 
Poté následovala práce v menších skupin-
kách, kdy jsme měli možnost se společně 
zamýšlet nad didaktickými principy.
Během sobotního odpoledne se ve 
své přednášce Mgr. Martina Hladká 
a P. Mgr. Jiří Kopřiva zmínili o animaci, 
o rozdílech mezi vyučováním náboženství 
a vedením farních společenství a také nám 
přiblížili osobnost animátora. Po před-
nášce jsme si ve skupinkách mohli předat 
své zkušenosti z našich společenství.

Večer nás pak Mgr. Tomáš Chytka a ředi-
tel Mgr. Michal Hegr provedli Stojanovým 
gymnáziem Velehrad (SGV) i Domovem 
mládeže SGV a během prohlídky nám 
pověděli něco o studiu i životě na tomto 
gymnáziu. 
V neděli dopoledne jsme se pod vedením 
P. doc. Ludvíka Dřímala věnovali kate-
chetické službě, jejím limitům, postupům 
i přístupům. Na příkladu těch událostí 
v Písmu, v nichž figuruje Ježíš a apoštol 
Petr, jsme se také zabývali tématem cesty 
víry v katechezi. Setkání jsme zakončili 
mší svatou, již celebroval Mons. Josef Nu-
zík, který také povede duchovní cvičení 
pro katechety a animátory na Velehradě 
ve dnech 31. července až 4. srpna 2011.
V. arcidiecézní setkání katechetů bylo ví-
kendem, který jsme mohli prožít ve spo-
lečné modlitbě, adoraci, slavení mše sva-
té. Také jsme se mohli povzbudit v naší 
katechetické službě a rozšířit si svůj obzor 
prostřednictvím zajímavých přednášek.

Jana Kuběnová 

cestou dvou bratří – výtvarná soutěž pro děti
V rámci Dnů lidí dobré vůle proběhne již šestý ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 
11 let. Letos se bude soutěžit ve čtyřech kategoriích. Za dva roky si připomeneme 1150 
let od příchodu sv. Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Moravu. Děti mohou prostřed-
nictvím této soutěže proniknout do života obou světců, kteří vynikali ctnostmi, jako je 
statečnost a víra v Boha. Vyhlášení výsledků a vernisáž proběhne během červencové ná-
rodní poutě na Velehradě za přítomnosti významných hostů. Martina Hladká

cEntRum PRo katEchEZi
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komunita Blahoslavenství
Pravidelná sobotní odpoledne – Už ne-
mají víno…
12. března – 4.30 – 20.00 hod.
Jak dál, když nám v životě něco zásadního 
chybí?
Duchovní  obnova  v  postní  době  –  pro 
všechny
Neboť patříš ke Kristu navěky!
23. – 27. března 
Pozvání žít hlouběji svůj křest jako stálé 
ponoření do Ježíšovy smrti a vzkříšení.
Součástí setkání jsou přednášky, společná 
liturgie, modlitební večery, svátost smíře-
ní a možnost duchovních rozhovorů.
Přihlášky: Komunita Blahoslavenství, 
783 16 Dolany u Olomouce 24, e-mail: 
dolanykom@seznam.cz, tel.: 585 396 638 
www.blahoslavenstvi.cz

Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@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 Olomou-
ci. Nejbližší setkání bude 1. března od 
15.30 hod. se sestrou Lucií z Komunity 
Blahoslavenství na téma: Ať chválí jeho 
jméno tancem. Další setkání je 5. dub-
na s MUDr. Jitkou Krausovou na téma:  
Postit – pustit?
Bližší informace získáte na naší adrese.

Jednodenní duchovní obnova 
pro manžele

na téma Jak nás děti naučili víře, na kterou 
zveme všechny manžele, ale i jednotlivce, 
se uskuteční v budově kurie na Biskup-
ském náměstí 2 v Olomouci 12. března od 
9 hod. Přednášky povedou manželé Svo-
bodovi z brněnské komunity Emmanuel. 
Je třeba přihlásit se předem.
Bližší informace: Marie Mléčková, e-mail: 
mleckova@arcibol.cz, tel.: 587 405 240,  
731 604 119

časopis Rodinný život
V únoru vyšlo letošní první číslo časopisu Rodinný život. Věnuje se svatebnímu veselí, 
svatbám uskutečněným i připravovaným. Prof. Jan Sokol v rozhovoru promlouvá o pro-
měnách a kořenech svatebního rituálu a společenském významu manželství. P. Fran-
tišek 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 Kulišťáko-
vé je o svatební výslužce a o tom, že darování obdarovává. Anselm Grün zve manžele 
ve svých úvahách o svátosti manželství k vytváření archy – symbolického bezpečného 
úkrytu v nelehkých chvílích manželství. V pravidelných rubrikách týkajících se výcho-
vy a vztahů se seznámíte s aktivitou Kurzů efektivního rodičovství v Brně, dočtete se 
o úskalích předmanželského soužití. Stejně jako v předchozích číslech nechybí čtení na 
dobrou noc, které můžete tentokrát s dětmi dovyprávět sami, recept pana Nágla, setká-
ní s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.
Předplatné lze objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.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

Víkend pro seniory
Koná se ve dnech 18. až 20. března na Velehradě. Víkend je určen pro ty, kteří prožívají 
„třetí věk“ svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na „radosti a sta-
rosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během ví-
kendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti 
smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. 
Přihlášky: 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 manželství. Další 
setkání budou v pátek 29. dubna, 27. května, 10. června, 24. června a v sobotu 25. červ-
na. Příprava probíhá v podvečerních hodinách od 17 do 19.30 hod. v budově kurie na 
Biskupském náměstí 2 v Olomouci.
Přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz, tel.: 587 405 251

moravskoslezská křesťanská akademie
Zábřeh – Katolický dům v Zábřehu, Sušilova 38 – středa 2. března – 18 hod.
 Ing. František Valdštýn – Zdislava z Lemberka a její doba 
Strážnice – kostel Panny Marie – pátek 4. března – 19 hod. 
 Biblická přednáška
Kyjov – Dům pečovatelské služby – neděle 6. března – 15 hod. 
 Ing. Ludvík Hovorka – Kde mizí peníze v českém zdravotnictví? 
Zlín – posluchárna A, budova FAME UTB, Mostní ulici – úterý 8. března – 17 hod.
 PhDr.Miluše Juříčková – Katolická církev ve Skandinávii 
Otrokovice (Kvítkovice) – kavárna Klipora, středa 16. března – 18 hod.
 Ing. Pavel Jajtner – Zkušenosti z diplomacie 
Kyjov – Dům pečovatelské služby – neděle 27. března – 15 hod. 
 Beseda s Pavlem Hejcmanem z Bystřice pod Hostýnem – Vzpomínky úspěšného 

spisovatele 
Olomouc – Arcidiecézní muzeum – Mozarteum – úterý 29. března – 17 hod.
 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (FF MU Brno) – Rémi Brague a jeho pojetí nábožen-

ského dialogu 

manželská setkání – Jarní obnova ms 2011
Termín: 25. až 27. března v Kroměříži, Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 2 
Příjezd: 25. března do 19 hod., ukončení: 27. března 13 hod. (obědem)
Ubytování: je zajištěno na internátu AG
Uzávěrka přihlášek pro absolventy MS 2010 je 10. března, pro absolventy starších roč-
níků MS je 18. března, přihlášky posílejte co nejdříve – nejlépe elektronicky na adresu: 
e-mail: ludmila.lnenickova@setkani.org, nebo poštou: L. Lněničková, YMCA Setkání, 
Lánská 14, 568 02 Svitavy

cEntRum PRo Rodinný žiVot

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

cEntRum laických aktiVit
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o jednom exponátu na výstavě 
olomoucké baroko

Když jsem před deseti lety navrhoval spo-
lečníkům nové pojmenování pro mešní 
víno, do té doby označované jako Natural, 
chtěl jsem tak uctít zakladatele kromě-
řížských sklepů, olomouckého biskupa 
Bruna ze Schaumburgu (olomouckým 
biskupem v letech 1245 až 1281). Jme-
novaný biskup povýšil ve 13. století osa-
du Kroměříž na město a učinil ho rezi-
denčním městem olomouckých biskupů.  
Vybudoval tam ranně gotický hrad. Město 
nechal obehnat hradbami, postavil chrám 
sv. Mořice, kde je pohřben. Při tomto kos-
tele založil kolegiátní kapitulu. V roce 
1266 založil v Kroměříži vinné sklepy, 
které v roce 1345 dostaly od českého 
krále a římského císaře Karla IV. výsadu 
vyrábět mešní víno. Jde o nejstarší vinné  
sklepy v republice.
Vznikla potřeba najít podobiznu zakla-
datele sklepů k využití pro novou etiketu. 
V roce 2001 jsem nalezl v našich fondech 
v depozitářích olomouckého pracoviště 
Zemského archivu v Opavě tři tabla olo-
mouckých biskupů. Dvě z nich mají ob-
délníkový tvar o rozměrech přibližně 100 
x 60 cm, třetí tablo z pozdější doby má tvar 
čtverce asi 60 x 60 cm. Jsou na nich por-
tréty olomouckých biskupů v čtvercových 
rámečcích označených římskými čísli-
cemi a jejich stručnou, latinsky psanou 
charakteristikou. Biskupové jsou znázor-
něni na bílém pozadí v polopostavách. Jde 
o olejomalby na plátně v dřevěných, zlace-
ných rámech. Na prvních dvou tablech je 
po 28 portrétech, počínaje arcibiskupem 
sv. Metodějem. Portrét biskupa Bruna je 
na prvním table označen číslicí XIX. (viz 
obrázek). Tuto jeho ideální podobu jsme 
od roku 2001 použili na všech etiketách 
mešního vína nesoucích jeho jméno.
První tabla mají v horní části latinský 
nápis: Series Antistitum et Episcopo-
rum Moraviae Prouti in Aula Episcopali 
Olomutii Efficiata Asservatur. Posled-
ním biskupem na nich vyobrazeným je 
Karel III. Lotrinský (olomoucký biskup  

v letech 1695 až 1710), který tabla ob-
jednal. Autorem je neznámý moravský 
malíř z počátku 18. století. Tabla vznikla 
kolem roku 1710. 
Na třetím, nedokončeném tablu s šesti 
volnými poli, navazujícím na předchozí je 
nápis: Continuatio Ulterior Archiepisco-
porum Olomucensium ab Anno 1711. Toto 
tablo si zřejmě objednal biskup Wolfgang 
Hannibal, hrabě ze Schrattenbachu (olo-
moucký biskup v letech 1711 až 1738). 
Obsahuje deset portrétů olomouckých 
biskupů, z nichž druhá polovina jsou již 
portréty prvních olomouckých arcibisku-
pů. Celá řada končí rokem 1853 portré-
tem arcibiskupa a kardinála Maxmiliána 
Sommerau Beckha (olomoucký arcibis-
kup v letech 1837 až 1853). Tato tabla 
připomínají obdobnou sbírku portrétů, 
kterou si objednal biskup Karel z Lichten-
steinu-Castelcornu (olomoucký biskup 

v letech 1664 až 1695) pro svou rezidenci 
v kroměřížském zámku kolem roku 1670. 
Jde o 55 samostatných obrazů.
Na závěr celé práce s tably jsme dohodli 
v roce 2001 jejich dlouhodobou zápůjčku 
a umístili je do předsálí audienční síně 
v arcibiskupské rezidenci. Shodou okol-
ností zde již byly z dřívější doby obrazy 
s portréty olomouckých arcibiskupů, kte-
ré plynule navázaly na posloupnost bis-
kupů na popisovaných tablech. Vznikla 
tak ucelená galerie olomouckých biskupů 
počínaje sv. Metodějem až do současnos-
ti, která není nikde jinde k vidění.
Při návštěvě výstavy  v Arcidiecézním mu-
zeu v Olomouci jsem byl mile překvapen, 
že první dvě tabla byla vybrána mezi její 
exponáty. Může si je tak prohlédnout kaž-
dý návštěvník tohoto unikátního výstav-
ního projektu.  PhDr. Karel Kavička

Olomouc

Bible a my – celostátní kolo
V aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži proběhlo 1. února celostátní kolo  
XVIII. ročníku soutěže pro děti a mládež nazvané Bible a my. Jak už název napovídá, 
všichni přítomní soutěžili ve znalostech a dovednostech vycházejících z obsahu nejčte-
nější knihy světa, která je také jedním ze základních kamenů naší kultury. XVIII. ročník 
vyhlásila ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici a její vlastní průběh organizovalo Arcibiskup-
ské gymnázium v Kroměříži. 
Jak celostátní kolo soutěže probíhalo? Nejprve všichni soutěžící, kteří postoupili ze 
školních a okresních kol, obdrželi ve své kategorii biblický test. Nejlepší postoupili do 

veřejného finále, kde před po-
rotou a ostatními soutěžícími 
v hledišti odpovídali na další 
otázky. Správnost, úplnost, 
samostatnost a také v případě 
rovnosti bodů rychlost rozhod-
ly o konečných vítězích, kteří 
obdrželi hodnotné knižní ceny. 
Drobné dárky obdrželi všichni 
finalisté.
V celé republice se různých ka-
tegorií soutěže zúčastnilo téměř 

4500 žáků a studentů a zapojilo se do ní 173 základních nebo středních škol.
Do celostátního kola v Kroměříži přijelo 129 nejlepších soutěžících, kteří postoupili ze 
školních a okresních kol konaných v 15 okresech ve čtyřech věkových kategoriích. 
V nejmladší 1. kategorii určené pro žáky 4. a 5. tříd základních škol zvítězila Anežka 
Procházková ze ZŠ Křepice před Magdalenou Žeravíkovou ze ZŠ Ústí a Annou Med-
kovou z Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou. Celkem se v této kategorii do 
soutěže zapojilo 1617 dětí.
Ve 2. kategorii mezi 1392 soutěžícími z 6. nebo 7. tříd skončil na 1. místě Jakub Slavík 
z Gymnázia Hustopeče před Josefem Kvapilíkem z Gymnázia v Kroměříži a Ludmilou 
Tomšejovou ze Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici.
V 3. kategorii určené pro 8. a 9. třídy nejlepšího výsledku mezi 1044 dětmi dosáhl Jonáš 
Boruta z Klvaňova gymnázia Kyjov, za ním skončil Jan Kříž z Gymnázia v Moravských 
Budějovicích a Alžběta Lekešová z Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě.
A v nejstarší 4. kategorii se mezi zúčastněnými studenty středních škol nejvíce radoval 
František Hodinka z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, na druhém místě skončila 
Lenka Borutová z Klvaňova gymnázia v Kyjově a na třetím místě Michla Lévy z Gym-
názia v Přerově.
Další podrobnosti o soutěži je možno vyhledat na webových stránkách soutěže  
(www.bibleamy.cz). 
Organizátoři soutěže děkují všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu letoš-
ního ročníku soutěže a byli by jim vděčni za to, kdyby této soutěži zachovali přízeň i do 
budoucna.  Mgr. Petr Tomeček

a Ing. Mgr. Věra Minaříková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Snímek Věra Minaříková

hlasy a ohlasy
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Před 25 lety, 28. února 1986, zemřel 
ThDr. Josef Bradáč, kněz brněnské die-
céze, docent liturgiky a rektor kněžského 
semináře. Narodil se ve Velkém Meziříčí, 
po kněžském svěcení, které přijal v Brně 
29. 7. 1945, byl ustanoven kaplanem 
v Troubsku, pak v Brně-Komíně, dále pů-
sobil jako farář ve Zbýšově. V té době stále 
studoval a v roce 1965 získal doktorát te-
ologie na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích. V letech 1968 až 
1969 absolvoval liturgický kurs v Treví-
ru jako přípravu na své působení učitele 
liturgiky, neboť byl povolán do Olomou-
ce, kde se v roce 1968 podařilo obnovit 
činnost Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakulty. Na fakultu nastoupil v letním se-
mestru ruku 1970, zároveň byl jmenován 
rektorem zdejšího kněžského semináře, 
který byl spolu s fakultou také obnoven. 
Po nuceném ukončení činnosti obou 
těchto institucí v roce 1974 odešel do du-
chovní správy do Vrchoslavic na Hané, 
kdy spravoval také farnosti Hruška a Pav-
lovice u Kojetína. Zde se však již ohlásilo 
těžké onemocnění, v roce 1981 se proto 
přestěhoval do svého rodiště, kde ještě dle 
svých možností vypomáhal ve farnosti, 
konal exercicie pro kněze, stále se zajímal 
o liturgické dění a vědecky pracoval. Po 
dlouhém utrpení umírá doma ve Velkém 
Meziříčí a 11. března 1986 je zde pocho-

ván do rodinného 
hrobu. 
Josef Bradáč bě-
hem své pouhé 
pětileté činnosti 
na fakultě a v se-
mináři vychoval 
celou jednu gene-
raci kněží, z nichž 
většina dodnes v moravských diecézích 
působí. Liturgie, do které jako vysoko-
školský učitel uváděl, byla jeho láskou 
už od studentských let. V alumnátu byl 
členem liturgického kroužku, sledoval 
snahy o liturgickou reformu, snažil se ji 
pochopit v širších souvislostech a už od 
počátku svého kněžského působení se ji 
v rámci tehdejších možností snažil usku-
tečňovat. Vzorem mu byl P. Pius Parsch 
(1884 – 1954), rodák z Olomouce-No-
vých Sadů (ve zdejším kostele je pamětní 
deska připomínající jeho křest), pozdější 
augustiniánský mnich v Klosterneubur-
gu u Vídně, jehož tzv. liturgický apošto-
lát s požadavky většího zapojení věřících 
do slavení liturgie přijal za svůj. Mohl jej 
mimo jiné konkrétně realizovat jako mla-
dý kaplan v Brně-Komíně, kdy mu po nu-
ceném odchodu salesiánů ze Žabovřesk 
byly svěřeny bohoslužby ve zdejší oratoři 
(dnes na tomto místě stojí nový kostel 
Panny Marie Pomocnice). Zde zaváděl 
tzv. sborové chorální mše, kde kromě 
funkce lektora využíval i službu mystago-
ga. Kromě toho stále sledoval dění a vývoj 
v liturgické oblasti, kdy už i z celocírkev-
ního hlediska vzrůstaly snahy o její refor-
mu. V pokoncilním období se za ně jedno-
značně postavil a věnoval všechny své síly 
jejich realizaci. Byla to právě jeho celková 
teologická erudovanost, znalost historic-
kého vývoje liturgie a jejích teologických 
a antropologických principů, která ho 
vedla k poznání, že tento reformní krok 
je správný a nevyhnutelný, a že neexistuje 
žádná cesta zpět. V tomto duchu formoval 
své studenty a budoucí kněze. Pokud se 
dnes někdy ozývají hlasy – jsou však oje-
dinělé – zpochybňující současnou litur-
gickou reformu, příklad Josefa Bradáče 
může být orientací a řešením: modlitba, 
důkladné studium, kontakt s živým spo-
lečenstvím věřících, radostné a živoucí 
slavení liturgie jako vrcholného projevu 
jejich křesťanského života, to vše je zdro-
jem autentické zkušenosti, která pak vede 
k vyváženému hodnocení a správnému 
směřování. 
Odkaz Josefa Bradáče, kněze, vychova-
tele a teologa i po čtvrtině století zůstává 
stále živý a aktuální. Jeho žáci a pamětníci 
jsou mu za něj dodnes vděčni. 

Prof. František Kunetka, Th.D.
vedoucí Katedry liturgické 

teologie na CMTF UP Olomouc

Josef Bradáč (1920 – 1986) – kněz, vychovatel, vědec a učitel

hlasy a ohlasy

deset let klubu salesiánského hnutí mládeže
Velká oslava 10 let od založení Klubu Salesiánského hnutí mládeže (SHM) v Prostějově 
proběhla 29. ledna v místním kostele Povýšení svatého Kříže. Klub SHM je nezisková 
organizace pracující s dětmi a mládeží a patří pod celostátní občanské sdružení SHM. 
Naším hlavním cílem je zaujmout co nejširší spektrum dětí a mládeže, hlavně z více-
četných rodin a sociálně znevýhodněných skupin a nabídnout jim smysluplné prožití 
volného času a nenásilnou formou přiblížit dětem i mladým lidem cestu k Bohu.
Za 10 let prošlo akcemi klubu kolem 3000 dětí a mladých lidí, ať již to byli animátoři - 
tedy ti, kteří vedou, připravují a zajišťují akce, nebo děti, které se pestrého programu 
účastní. Nelze opomenout také pomocníky, kuchařky a kuchaře, všechny obětavé lidi, 
kteří ví, že čas věnovaný mladým lidem nyní, se nám v příštích generacích vrátí. Kolo-
běh života je neúprosný, z některý účastníků se postupně stali vedoucí animátoři a ti po 
absolvování škol či přípravy na zaměstnaní založili v našem městě a okolí rodiny. Začali 
animovat doma a jejich potomci se nyní účastní aktivit klubu jako před lety jejich rodi-
če. Dvě turistické základny salesiánů v Jeseníkách - Stará Voda a Annaberg - přijímají 
účastníky i organizátory všech akcí 
v kterémkoliv ročním období s ote-
vřenou horskou náručí.
Při oslavě vzniku prostějovské-
ho Klubu SHM jeho předseda 
P. Ing. Jaroslav Němec, SDB, při-
pomněl hlavní zásady práce animá-
torů, jejich duchovní a fyzický růst. 
Promítl nám část filmu Život a dílo 
sv. Jana Boska. Nebylo lehké na-
dchnout lidi pro dobrou společnou 
věc, pro lásku a víru v Boží milost 
v době Dona Boska a není to mnoh-
dy jednoduché ani nyní. 
Po obědě a po rozdělení úkolů jsme dokončili přípravy na slavnostní bohoslužbu. Ještě 
jsme docvičili písně k liturgii, naladili nástroje i hlasivky, instalovali nástěnky, občer-
stvení, připravili vše k promítání prezentace pro veřejnost a pak již nastala 16. hodina 
a s ní i začátek mše svaté, kterou sloužil P. František Blaha, bývalý provinciál českých 
salesiánů, společně s ostatními salesiány prostějovské komunity. I slzička ukápla a do-
jetí mnohých bylo neskrývané, vždyť bylo na co vzpomínat. Gratulovat přišli i prostějov-
ský starosta Miroslav Pišťák a ředitel Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy 
v Prostějově Mgr.Jaroslav Fidrmuc, kteří nešetřili slovy chvály a díků a přáli hodně sil 
na další cestu.
A pak už dostatečně prokřehlí jsme spěchali do tepla sálku nad sakristií, kde už nás 
čekaly dobroty a teplé nápoje pro zahřátí. Byla to příležitost k neformálnímu setkání.  
V 19 hodin začal ples animátorů, který měl vše, co takový ples má mít: předtančení, 
tombolu, soutěžní tance a skvělou atmosféru.
Závěrem chceme poděkovat všem nejen za přípravu celého dne oslav, ale za celých těch 
10 let, ve kterých jakýmkoliv způsobem přispěli či stále přispívají k činnosti Klubu SHM 
v Prostějově, díky za důvěru, za modlitby, za porozumění a kamarádství, za jistotu, že 
s pomocí Boží pokračujeme dál v započatém díle. Zuzka Bartošová

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

Využití nových písní v době postní a velikonoční
V loňském roce při arcidiecézním setkání varhaníků byly představeny nové písně pro 
Kancionál v malém souboru nazvaném Písně k Boží chvále. 
Upozorňujeme na velmi vhodné písně pro dobu postní: Můj kříži a Želivská křížová ces-
ta, jejichž texty napsali naši kandidáti na svatořečení, arcibiskup Antonín Cyril Stojan 
a P. Antonín Šuránek.
Další písně, které chceme doporučit vaší přízni, jsou pro období Velikonoc: Zpívej, círk-
vi a Jako vítěz. Jsou určeny k pobožnosti Velikonoční cesta světla, kterou zpracoval otec 
arcibiskup Jan Graubner (brožurka Cesta světla 2010).
Během celého liturgického roku je možné zkušebně zpívat z tohoto zpěvníčku všechny 
další písně, aby mohly být po uplynutí jednoho roku vyhodnoceny na základě zkušenos-
tí z farností a navrženy k doplnění Kancionálu.
Využívání tohoto zpěvníčku (k dostání v knihkupectví Matice cyrilometodějské) vám 
vřele doporučujeme.                             MgA. František Macek a Mgr. Zdislava Vyvozilová

Katedrální vzdělávací středisko 
liturgické hudby a zpěvu v Olomouci

Pozvánka pro varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny 
zájemce o liturgii a hudbu

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zve varhaníky, 
sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na setkání s dirigen-
tem, sbormistrem, hudebním vědcem a pedagogem PhDr. Tomášem Slavickým Ph.D.,  
pocházejícím ze sedmé generace hudebního rodu Slavických, chrámovým sbormistrem 
a varhaníkem pedagogicky činným na Týnské škole Univerzity Karlovy v Praze, pra-
cujícím pro Akademii věd ČR a odborníkem v oblasti liturgické hudby, na téma vývoje 
liturgické hudby v českých zemích – Liturgická hudba před a po Druhém vatikánském 
koncilu. 
Setkání se uskuteční v sobotu 19. března od 10 do 14 hod.
Program: 10.00–12.30 Přednáška v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální 

Olomouc, Křížkovského 6
 13.00 Mše svatá, celebruje ji Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, 

děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, v ka-
tedrále sv. Václava (tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka „U dómu“)

Na setkání s vámi se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu v Olo-
mouci. Srdečně zveme všechny zájemce.
Bližší informace: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz

PŘEčEtli JsmE Za Vás
oslavy v arcibiskupském gymnáziu v kroměříži

Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži se chystá letos na podzim oslavit dvě významná jubilea: 
100 roků od získání státního práva veřejnosti i s právem maturit (za arcibiskupa Františka Saleské-
ho Bauera) a 20 roků od obnovení AG v roce 1991 (za arcibiskupa Františka Vaňáka). Už roku 2004 
bylo oslaveno 150. výročí založení ústavu „malého semináře“ v Kroměříži, ze kterého mělo později 
vzniknout dnešní Arcibiskupské gymnázium.
V roce 2007 škola vydala publikaci Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Nyní 
k nastávajícím dvěma výročím byla tato publikace vydána ve druhém podstatně rozšířeném vydání. 
Jejím autorem je P. Mgr. Arnošt Červinka, dlouholetý pedagog gymnázia (od roku 1994).
Ke 26 delším i kratším životopisným medailonkům bývalých pedagogů i studentů přibylo 20 dal-
ších: mezi nimi je např. pozdější světící biskup olomoucký Vilém Blažek, dále kněží – vědci (zde bez 
titulů): Alois Musil, Josef Vašica, Jan Strakoš, Bartoloměj Kutal, Antonín Kleveta, Vojtěch Tkadlčík, 
Jaroslav Studený, kněz – čínský misionář Josef Zeman, kněží – umělci: Ludvík Holain, Josef Veselý 
i absolventi – oběti obou totalitních režimů. Připomenuta jsou i další jména kněží i laiků.
Pozornost je věnována i vztahu prvního salesiánského ústavu v ČSR ve Fryštáku u Zlína k AG v Kro-
měříži v letech 1931 až 1941. Doplněním je i úplný seznam ředitelů ústavu (semináře) i gymnázia.
Vydání publikace je dobrou praktickou přípravou k oslavě podzimního jubilea jedné z nejstarších církevních středních škol na Mo-
ravě. Po čtyřicetileté vynucené přestávce nastala před 20 roky nová a dosti odlišná kapitola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.  
 Ta už v publikaci zahrnuta není, ale je ponechána s odstupem času budoucím kronikářům a historikům. Je to však stále církevní 
střední škola, i když už nikoliv jen pro chlapce, ale i pro dívky.  Josef Pala 

Pozvánka na seminář 
s tématem Velikonoce

Centrum pro školy zve všechny zájemce 
na seminář „Vstupy do škol s náboženský-
mi tématy“ s tématem Křesťanské tradi-
ce v okruhu velikonoční doby a Poselství 
křesťanských Velikonoc. Tento seminář je 
opakováním semináře z loňského roku. 
Uskuteční se v sobotu 2. dubna v Olo-
mouci ve velkém sále kurie, Biskupské 
nám. 2 v době od 9 do 13 hod. 
Seminář je určen všem zájemcům o tuto 
službu, školám z řad učitelů, katechetů, 
pastoračních asistentů a kněží. Na pro-
gramu bude předvedení velikonočních 
témat z minulých let a diskuze k těmto 
programům. Všichni účastníci obdrží CD 
s předvedenými materiály. Malé občerst-
vení zajištěno, svačinu si vezměte, pro-
sím, s sebou.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci 
Dalšího vzdělávání pedagogů. Na požá-
dání bude účastníkům vystaveno osvěd-
čení o absolvování semináře. 
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději 
dva dny před termínem semináře na naši 
adresu.  Helena Polcrová

cEntRum PRo školy
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Biskupství královéhradecké  
– diecézní centrum pro seniory 
nabízí:

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

27.  dubna  až  2.  května – šestidenní 
duchovní obnovu pro seniory a lidi 
středního věku – s P. Ing. Miloslavem 
Fialou, OPraem. – Marianum, Janské 
Lázně

9. až 12. května – duchovní obnovu pro 
seniory a osamělé seniory – s Mons. 
ThLic. Bohumilem Kolářem – Maria-
num, Janské Lázně

6. až 9. května – prodloužený tématický 
víkend pro animátory seniorů a zá-
jemce o pastorační práci se seniory 
s formačně-vzdělávacím programem, 
Marianum – Janské Lázně

9.  až  16.  července – pobyt pro prarodi-
če s vnoučaty – I. turnus, Marianum  
– Janské Lázně

16. až 23. července – pobyt pro prarodi-
če s vnoučaty – II. turnus, Marianum  
– Janské Lázně

20.  až  27.  srpna – pobyt pro prarodi-
če s vnoučaty a třígenerační pobyt  
– III. turnus, Marianum – 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, web: www.dcshk.cz 
nebo www.animatori.cz

Vzpomínková mše svatá  
za kardinála tomáše špidlíka 

Ve velehradské bazilice bude v pátek  
8. dubna v 18 hod. slavena pontifikální 
mše svatá u příležitosti 1. výročí úmrtí 
kardinála Tomáše Špidlíka, SJ (zemřel  
16. 4. 2010). Mši svatou bude slavit olo-
moucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 
spolu s brněnským biskupem Mons. Voj-
těchem Cikrlem. Petr Hudec

studium na tf Ju české 
Budějovice

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích je možné  stu-
dovat teologii, teologii služby, učitelství 
náboženství a etiky, filozofii, charitativní 
a sociální práci a volnočasovou pedago-
giku, a to v bakalářských a magisterských 
– v oblasti teologie také v doktorských – 
studijních programech.
Pro zájemce z řad již pracujících jsou 
nabízeny studijní programy vyučované 
v kombinované (dálkové) formě studia. 
Kromě bakalářského, magisterského a 
doktorského studia nabízí fakulta také 
řadu zajímavých kurzů celoživotního 
vzdělávání. Více informací: www.tf.jcu.cz 

(aco)

Pozvání na „moravskou compostelu“  
ve dnech 30. června až 4. července 2011

Letos poprvé chceme uskutečnit putování po obou moravských poutních cestách na 
sebe navazujících, tedy ze Svatého Kopečku u Olomouce přes Svatý Hostýn na Vele-
hrad, a to v průběhu 5 dnů s pěším překonáním vzdálenosti cca 109 km (analogie ob-
vyklých pěších poutí do Santiaga de Compostely, odtud použitý název naší pouti). 
Vyjdeme ve čtvrtek 30. června v 8 hod. od svatokopecké baziliky. První nocleh – po 
překonání 30 km – strávíme v Pavlovicích v Centru pro rodinu Ráj – zde je možnost 
přespání na vlastních karimatkách a ve spacácích v učebnách s koberci, k dispozici je 
cca 5 lůžek. Možnost osobní hygieny včetně osprchování, k dispozici kuchyně, obvykle 
zařizujeme i teplou večeři a snídani. V pátek 1. července vyrazíme mezi 7. až 8. hodinou, 
ujdeme zbývajících 20 km a v odpoledních hodinách dorazíme na Svatý Hostýn, kde se 
zúčastníme mše svaté sloužené i za nás. Přespání bude v poutním domě, pokusíme se 
zajistit i levnější spacákové. Jídlo by mělo být k zakoupení v některé z místních restaura-
cí v poutních domech.
Ze Svatého Hostýna půjdeme 
už společně s dalšími poutníky, 
v sobotu 2. července se začíná na 
Svatém Hostýně v 9.15 hod. mší 
svatou, jde se do Štípy, kde pře-
spíme ve vlastních spacácích v tě-
locvičně a ve třídách, dle minulých 
zkušeností by mělo být k dispozici 
za mírný poplatek i jídlo. V neděli  
3. července pokračujeme a po do-
jití asi 20 km přespíme v Napajed-
lech v bývalém klášteře, případně 
tělocvičně – obdobně jako před-
chozí noc. V pondělí 4. července dorazíme v odpoledních hodinách do cíle putování – na 
Velehrad. Kdo se nebude chtít účastnit večerního programu na Velehradě a následující 
národní pouti 5. července, odjede sám, jinak pro ostatní, kteří se včas přihlásí, zajistíme 
nocleh spacákový na faře.
Po celou cestu nás bude doprovázet vozidlo, které nám poveze zavazadla, minerálky 
k zakoupení a případně převeze unavené poutníky (v úseku Svatý Kopeček u Olomouce 
– Svatý Hostýn s výjimkou posledních dvou úseků kopíruje naši cestu, v úseku Svatý 
Hostýn – Velehrad domluvíme předem místa, kde nás bude čekat).
Zveme všechny na tuto pouť, která každého účastníka nepochybně silně duchovně obo-
hatí a společně strávené chvíle na cestě při modlitbách, zpěvu a rozjímání, nově navá-
zaná přátelství a vzpomínky bohatě vynahradí drobné strasti s pěším putováním nutně 
spojené. 
Přihlaste se proto co nejdříve na tel. 585 385 033 nebo 733 386 135. Pro ty, kteří se 
rozhodnou vydat bez předchozího včasného přihlášení, platí, že si ubytování a stravu 
v Pavlovicích zajistí sami na tel. 731 604 120 u paní Škaloudové, na Svatém Hostýně 
a na Velehradě na telefonních číslech dle webových stránek Matice svatohostýnské 
a Matice velehradské. Poplatky za ubytování a stravu v jednotlivých místech budou vy-
bírány přímo na místě. 
Těší se na vás Matice svatokopecká.  Zora Krejčí

jednatelka Matice svatokopecké 

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě
Matice velehradská pořádá na Velehradě ve dnech 1. až 3. dubna již IV. ročník Víkendu 
gregoriánského chorálu. Akce těží z odkazu cisterciáckých mnichů, kteří na Velehra-
dě působili v letech 1205 až 1784. Tato „západní“ tradice Velehradu je stejně bohatá 
a pravdivá jako jeho nasměrování „tváří k Východu.“ Kurz je určen všem amatérským 
zájemcům o tento druh liturgického 
zpěvu. V přátelském prostředí je možné 
osvojit si základy gregoriánského cho-
rálu pod vedením sympatických a em-
patických lektorů Jiřího Hodiny a Vla-
dimíra Richtera, který se bude věnovat 
hlasovému poradenství. Vyvrcholením 
setkání je zpěv nešpor v chórových lavi-
cích a doprovod liturgie 4. neděle post-
ní. Více informací lze získat na webu  
www.maticevelehradska.cz     Petr Hudec Snímek Františk Ingr
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Z diáŘE aRciBiskuPstVí

4. 3. pátek až 6. 3. neděle
 Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – arcidiecézní 

fórum mládeže • arcibiskup Jan
5. 3. sobota
 10.00 hod. • Všemina – žehnání nových varhan • biskup 

Josef
6. 3. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
9. 3. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
12. 3. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí mezi 

čekatele křtu • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (děkanát Uherský Brod)  • biskup Josef
13. 3. neděle až 19. 3. sobota
 Vranov u Brna • exercicie pro biskupy • arcibiskup Jan 

a biskup Josef
19. 3. sobota
 13.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti 

setkání varhaníků • biskup Josef
 15.00 hod. • Zábřeh – pouť za obnovu rodin a kněžská-

povolání (děkanát Zábřeh) – mše svatá • arcibiskup 
Jan

 18.00 hod. • Moravská Třebová – slavnost sv. Josefa  
• biskup Josef

 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa  
• generální vikář Josef Nuzík

20. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – udělení lektorátu – Arci-

biskupský kněžský seminář • brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle

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

21. 3. pondělí až 23. 3. středa
 Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravských diecézí  

• arcibiskup Jan
24. 3. čtvrtek
 11.00 hod. • Litovel – slavnostní ukončení projek-

tu a žehnání zrekonstruované gotické kaple sv. Jiří  
• arcibiskup Jan

25. 3. pátek
 11.00 hod. • Šternberk – slavnostní ukončení projek-

tu Obnova interiéru chrámu Zvěstování Panny Marie  
• arcibiskup Jan

 17.00 hod. • Šternberk – patrocinium kostela • biskup 
Josef

 17.15 hod. • Napajedla – eucharistická adorace, mše 
svatá a průvod k hrobu Aničky Zelíkové • arcibiskup 
Jan

25. 3. pátek až 27. 3. neděle
 Rychtářov u Vyškova – víkend s bohoslovci • arcibis-

kup Jan
29. 3. úterý
 9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan


