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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

Setkání 
dopisovatelů

Srdečně zveme na vý-
roční setkání dopisova-
telů OLDINu, které se 
koná v sobotu 16. dub-
na 2011 od 10 hod. ve 
velkém sále arcibiskup-
ské kurie v Olomouci, 
Biskupské náměstí 2. 
Jako host vystoupí Re-
verend Jaroslav Kratka, 
redaktor Radia Proglas 
a TV Noe.

znovuotevření 
baziliky na 
Svatém Hostýně

Po pětiměsíčních opra-
vách bazilika Nanebe-
vzetí Panny Marie na 
Svatém Hostýně opět 
přivítala poutníky. V ne-
děli 20. března 2011 
při slavné mši svaté ji 
požehnal olomoucký 
arcibiskup a protektor 
Matice svatohostýnské 
Mons. Jan Graubner.

Při noci kostelů 
se v arcidiecézi 
otevře téměř sto 
dvacet chrámů

Druhým rokem se olo-
moucká arcidiecéze 
zapojuje do meziná-
rodního projektu Noc 
kostelů, jehož smyslem 
je otevřít kostel netra-
dičním způsobem a pro 
všechny lidi, tedy i pro 
ty, kteří by do něj jinak 
nepřišli.

Velikonoční 
pastýřský list 
olomouckého 
arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
naplnila nás velikonoč-
ní radost, protože jsme 
spolu s Kristem přešli ze 
smrti do života. V postní 
době jsme se letos zvlášť 
připravovali na obnovu 
křtu, který má pro člově-
ka zásadní význam, pro-
tože mění jeho hodnotu.
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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 poselství, řídíme se jím ve svém 
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni 
spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

Drazí bratři a sestry,
naplnila nás velikonoční radost, protože 
jsme spolu s Kristem přešli ze smrti do 
života. V postní době jsme se letos zvlášť 
připravovali na obnovu křtu, který má pro 
člověka zásadní význam, protože mění 
jeho hodnotu. Ve křtu jsme dostali po-
klad, který nám Pán Ježíš získal svou smr-
tí na kříži. Dostali jsme Boží život a jsme 
Božími dětmi. Nesmíme se povyšovat 
nad druhé lidi, ale kdybychom nebyli hrdí 
na svého Otce, kterým je Bůh, byla by to 
nejen nevděčnost, ale i hloupost. Kdo má 
Ducha Svatého, nežije už jako člověk tě-
lesný, ale duchovní, protože má Ducha.
Člověk tělesný se soustřeďuje na tělo.  
Důležité je pro něho to, co jí, vidí, slyší, 
cítí. Převládá smyslnost. Když city pomi-
nou a člověk se snaží dostat do nitra, aby 
sebe či druhého opravdu poznal, naráží na 
jakousi vnitřní hradbu způsobenou dědič-
ným hříchem. Všechno intelektuální bá-
dání skončí na této hradbě v nitru člověka, 
na níž se prožitky promítají jako film, ale 
to není výpověď o lidském nitru. Jiní hle-
dají ke vstupu do tajemství lidského srdce 
cestu různých pohanských přístupů, ale 
do opravdového nitra nevstoupí. 
Kdo přijal ve křtu Ducha Svatého, má 
nitro naplněné Boží láskou, která proza-
řuje jeho duši i tělo, pokud má nitro čisté. 
Křtem byla zbourána ona hradba dědič-
ného hříchu. Pokud člověk nestaví svými 
hříchy novou hradbu, není v něm překáž-
ka pro vyzařování Boží lásky. Křesťan také 
vnímá tělesnými smysly, ale díky křestní 
milosti se dívá i duchovním zrakem, do-
vede vidět ve světle víry víc, dovede vidět 
a poznávat Boží věci.
Křesťanská moudrost se ukazuje, když 
necháme působit Boha v nás, když on je 
náš život. Proto se náš život liší od života 
světa. Svět se nám může sice smát, jako se 
posmíval Kristu, ale on nakonec zvítězil. 
A my, i když musíme podstoupit ještě něja-
ký boj, už dnes jsme na straně vítěze, když 
jsme s ním. První křesťané v řadě zemí žili 
mezi pohany, ale sami budovali novou 
kulturu, protože jejich hlavním zákonem 
bylo vyzařování lásky Ducha Svatého. 
Láska hledá dobro druhého. Proto mezi 
nimi nebylo nuzných, protože všichni se 
uměli rozdělit a pomáhat si. Časem vzni-
kl i jakýsi seznam milosrdných skutků, 
kterým dnes říkáme skutky milosrden-
ství duchovního: učit, radit, těšit, posilo-
vat, odpouštět a trpělivě snášet. A skutky 

m i l o s r d e n s t v í 
tělesného: sytit 
hladové, přijí-
mat ty, kdo ne-
mají střechu nad 
hlavou, odívat 
ty, kdo nemají co 
na sebe, navště-
vovat nemocné 
a vězně, pohřbí-
vat zesnulé. Lidé 
světa si toho za-
čali všímat a za-
čali o křesťanech 
říkat: to jsou ti, 
kteří se milují. 
A mnozí se zača-
li přidávat.
Dnes to konkrétně pro nás znamená: 
S láskou přijmout každý počatý život. 
Jestli je křesťanským skutkem pohřbívat 
mrtvé z lásky ke Kristu, na jehož pohřbu 
jsme nemohli být, pak by se mezi křesťa-
ny nemělo stát, že zemřelý bude spálen, 
aniž by měl důstojný křesťanský pohřeb. 
Nemá-li příbuzné, má sestry a bratry 
v Kristu. Starý a nemocný by neměl zůstat 
opuštěný a bez svátostí, když má farní 
rodinu. Je-li ve farnosti početná rodina, 
která se díky zvýšeným daním a omeze-
ním dětských přídavků dostává do větších 
problémů než ostatní, láska věřících na-
jde cestu k pomoci. Jsou-li kolem nás lidé 
nábožensky nevzdělaní – a těch je mnoho, 
třebas jsou i pokřtění, pak se máme s kým 
dělit o radost z poznání Krista. 
Abychom však dovedli jednat jako lidé 
duchovní, nesmí naše myšlení řídit 
svět prostřednictvím veřejného mínění.  

Nemůžeme být ve všem jako nevěřící 
a k pohanskému způsobu života pouze 
přidat nějakou modlitbu. Tak to často 
dopadá v rodině, kde je centrem televize. 
Jako jediná autorita je pak uznáváno ve-
řejné mínění světa a už ne Bůh. Víra tako-
vých lidí časem zanikne.
První křesťané po setkání se Vzkříšeným 
začali slavit každou neděli jako jeho svá-
tek. Vezměme slavení neděle za základ ro-
dinného života. Dejme nedělní mši svaté 
přednost před vším ostatním a pak uka-
zujme svou lásku zvláště tím, že budeme 
mít čas jeden na druhého, že si budeme 
naslouchat, že se spolu budeme i modlit. 
Pak budeme moci zažívat radost z přítom-
nosti vzkříšeného Krista i v našem domá-
cím společenství. 
Každému z vás přeji, aby radost z Boha 
byla vaší silou. K tomu vám ze srdce žeh-
nám. arcibiskup Jan

Velikonoční pastýřský list  
olomouckého arcibiskupa
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liSt z kalendáře

úmySly aPoštolátu modlitby

P. Jakub Deml

duben 2011

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy 
– výročí narození H. Ch. Andersena 
v roce 1805

18. duben – Mezinárodní den ochrany 
památek a historických sídel – vy-
hlášen na zasedání UNESCO  v roce 
1983 

24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova 
P. Jan Krist, emeritní farář v Trnavě 
u Zlína a emeritní kanovník Metro-
politní kapituly u sv. Václava v Olo-
mouci (91. narozeniny)                   (jpa)

duben 2011
Úmysl všeobecný 
Aby se manželství a rodina těšily všeobecné váž-
nosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný pří-
nos celé společnosti.

Úmysl misijní 
Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště 
postižených nemocemi přinášela trpícím 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.

kVěten 2011

Úmysl všeobecný 
Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.

Úmysl misijní 
Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.

Úmysl národní 
Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby na-
lezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí.

Setkání dopisovatelů
Srdečně zveme na výroční setkání dopisovatelů OLDINu,  
které se koná v sobotu 16. dubna 2011 od 10 hod. ve velkém sále  
arcibiskupské kurie v Olomouci, Biskupské náměstí 2. 
Jako host vystoupí Reverend Jaroslav Kratka, redaktor Radia 
Proglas a TV Noe. Bude hovořit na téma: Křesťanské zprávy  
věrohodné a hodné křesťanství; věrohodné zprávy předpokládají 
věrohodného redaktora. 

P. Jan Krist
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arcibiskup požehnal depozitáře
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal 8. března jeden nový a jeden 
nově zrekonstruovaný depozitář Arcibiskupského archivu. Slavnostního aktu se 
zúčastnil také generální vikář Mons. Josef Nuzík. 
V nově zrekonstruovaném depozitáři č. 4, nyní vybaveném vzduchotechnickým zaří-
zením udržujícím stálou teplotu a vlhkost vzduchu, jsou uloženy opisy matrik od roku 
1950 z více než 700 farností. V nově vybudovaném depozitáři č. 5 bude po instalaci re-
gálů a dalšího mobiliáře uložena kompletní dokumentace z ekonomického úseku. 
Arcibiskupský archiv prodělal v posledních deseti letech významný rozvoj. Během to-
hoto období došlo k uspořádání všech archiválií a dokumentů, často uložených na růz-
ným místech. Archiv byl vzhledem ke stále rostoucím přírůstkům rozšiřován. Průběžně 
byly vyhotovovány archivní pomůcky, které usnadňují rychlé vyhledávání. V roce 2001 
měl archiv jen dva depozitáře, v současné době jich má pět. Obsahují 1.100 bm doku-
mentů s přibližně dvěma miliony listin. V archivu jsou uchovávány dokumenty patřící 
do kategorie fondů ACO, tj. úřední spisy a korespondence Arcibiskupské kurie, dále 
fond AO, soustřeďující listinný materiál arcibiskupství, včetně pozůstalosti biskupů 
a významných kněží, směrnice, zápisy, výkazy, majetkové záležitosti, inventury a další. 
Své místo má v archivu i depozit Církevního soudu, právního a dalších oddělení, včetně 
Ordinariátu. Významnou součástí je již zmíněný depozitář Opisů matrik.
Osudy archiválií v posledních desetiletích, zvláště pak za vlády komunismu, byly dra-
matické. Arcibiskupství mělo 
své archiválie uloženy v kanov-
nickém domě na Wurmově uli-
ci č. 11 (fond AO, ACO). Část 
archiválií, týkající se Metropo-
litní kapituly sv. Václava, byla 
uložena v samostatném de-
pozitáři v budově kapitulního 
proboštství (MCO) a další část 
byla na Arcibiskupském zám-
ku v Kroměříži (AO, ÚŘAS 
a Lenní dvůr Kroměříž).
Po komunistickém puči se cír-
kevní archivy staly středem zá-
jmu Státní bezpečnosti a brzy 
také došlo k jejich zabrání 
a převedení pod kontrolu státu. V roce 1950 byl zřízen Státní archiv v Janovicích u Rý-
mařova sloužící pro Olomoucký kraj v budově zabraného janovického zámku. Tento 
archiv převzal do své správy již v roce 1951 celý archiv olomoucké kapituly u sv. Václava 
(MCO) a jeho olomoucká pobočka přestěhovala fondy do depozitářů na Wurmově ulici. 
V roce 1954 převzala pak tato pobočka pod svou kontrolu veškeré církevní fondy, ulože-
né nejen v Olomouci na Wurmově ulici, ale také v archivu na zámku v Kroměříži. V roce 
1960 došlo k reorganizaci krajů a Státní archiv v Janovicích byl i se svým olomouckým 
pracovištěm připojen ke Státnímu archivu v Opavě. V roce 1964 byla část fondů AO 
a ÚŘAS Kroměříž převezena do Olomouce, ale větší část zůstala nadále v Kroměříži. 
Tento stav trval dalších 30 let.
V roce 1992 byl Státní archiv v Opavě přejmenován na Zemský archiv. Koncem roku 
1995 byla dokončena stavba nové budovy pro olomouckou pobočku Zemského archivu 
v Opavě na Husově ulici č. 10 v Olomouci. Byly tam postupně převáženy veškeré fondy, 
včetně církevních, jak z depozitářů na Wurmově ulici č. 11, tak ze zámku v Kroměříži. 
To trvalo několik let. Nakonec byly převezeny do nové budovy i fondy ze zámku v Jano-
vicích. Tato pobočka ZA byla definitivně zrušena v roce 2000.
Po pádu režimu v roce 1989 se začaly poměry v oblasti archivů postupně měnit a došlo 
k jejich navrácení do majetku římskokatolické církve. V roce 1995 byla podepsána mezi 
Arcibiskupstvím olomouckým a Ministerstvem vnitra ČR, jako zřizovatelem Zemského 
archivu v Opavě, první depozitní smlouva, která stanovuje jednak, že vlastníkem fondů 
je církev a jednak pravidla pro péči o svěřené archiválie. V roce 2006 došlo k podpisu 
druhé depozitní smlouvy, kde již Zemský archiv v Opavě vystupuje jako samostatný 
právní subjekt. Obě smlouvy upravily vzájemné vztahy, péče o svěřené fondy. Spoluprá-
ce je na velmi dobré úrovni.  Karel Kavička

olomoucká univerzita spustila nové webové stránky
Od pondělí 7. března mohou studenti, akademičtí pracovníci, ale i široká veřejnost 
využívat nové webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Na tradiční adrese  
www.upol.cz jsou k dispozici stránky s novým designem a přehledným menu. (jpa)

arcibiskupství olomoucké 
vyhlašuje fotografickou soutěž

V roce 2013 oslaví olomoucká arcidie-
céze 950 let od obnovení moravského 
biskupství v Olomouci roku 1063. K to-
muto jubileu arcibiskupství připravuje 
reprezentativní knihu o dnešní arcidie-
cézi, jejích dějinách i současném životě. 
Nosnou část knihy mohou tvořit i vaše 
fotografie, vybrané v soutěži.
Soutěžit může každý, kdo do 31. pro-
since 2011 odevzdá fotografie formátu 
minimálně 15x18 cm. Fotky do soutěže 
je možné odevzdat buď v papírové podo-
bě kancléři kurie na adrese: Biskupské 
nám. 2, 771 01 Olomouc, nebo e-mailem 
na adresu: kancler@arcibol.cz ve formátu 
jpg. Součástí musí být i zpětný kontakt, 
jméno autora fotografie a popis fotogra-
fovaného místa. Hodnotit se bude umě-
lecké a tematické zpracování.
Okruhy témat:
1. Historie arcidiecéze: sem patří památ-

ky, osobnosti nebo události
2. Posvěcená krajina: sochy, kříže, kap-

ličky, kostely, místa spojená s životem a 
působením světců či kandidátů blahoře-
čení

3. Současný život církve: liturgie, pas-
torace dětí, mládeže, rodin, seniorů a 
nemocných, život církevních hnutí a 
společenství, řeholí, semináře a kněží, 
církevní školy, církevní nemocnice, práce 
charity, církevní umění, hudba a zpěv

Mimo soutěž je možné pro knihu nabíd-
nout mimořádně zajímavé historické fo-
tografie. P. Antonín Basler

nová kniha  
o P. ferdinandu chýlkovi

V těchto dnech se dostává na veřejnost 
kniha P. Ferdinand Chýlek, vůdčí osob-
nost katolického hnutí na střední Moravě 
v letech 1919 – 1939. 
Pojednává o katolic-
kém knězi, který se 
narodil v Kozlovicích 
u Frenštátu, studoval 
na Matičním gymná-
ziu v Místku a který 
celý svůj život zasvě-
til práci pro katolické 
hnutí na Přerovsku. 
V této postavě může-
me nejen vidět kněze 
angažujícího se pro Boží království, ale 
– byť trochu zjednodušeně – i získat jistý 
dějinný vhled do života katolické církve 
na Moravě v době první republiky. 
Publikace vychází při příležitosti 70. výro-
čí smrti tohoto kněze – mučedníka, který 
zemřel 25. února 1941 v koncentračním 
táboře Buchenwald jako první oběť nacis-
mu z řad českých katolických kněží. 

Jan Larisch
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nový biskup v Hradci králové převezme svůj úřad v polovině května
Nově jmenovaný královéhradecký sídelní biskup Mons. Jan Vokál, kterého papež 
Benedikt XVI. jmenoval 3.března 2011, se svého úřadu v Hradci Králové ujme  

14. května. Královéhradecká diecéze čekala na jmenování 
nového biskupa 11 měsíců. Biskupské svěcení přijme v Římě 
7. května z rukou vatikánského státního sekretáře kardinála 
Tarsicia Bertoneho. 
Nový královéhradecký biskup se narodil 25. září 1958 v Hlinsku. 
V roce 1983 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Pra-
ze, obor technická kybernetika, v témže roce emigroval do Říma, 
kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval zde 
filozofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Kněžské 
svěcení přijal v květnu 1989 ve Vatikánu z rukou tehdejšího pa-

peže Jana Pavla II. Od října 1991 pracoval ve službách Svatého stolce. Hovoří anglicky 
a italsky, německy, polsky a rusky.  (jpa)

Jubilejní Svatohostýnský kalendář 2012
V souvislosti s přípravou jubilejních oslav 100. výročí korunovace sochy Panny  
Marie Svatohostýnské připravila redakce Listů svatohostýnských se značným 
předstihem Jubilejní Svatohostýnský kalendář na rok 2012. Poutníci, kteří přije-
dou na valnou hromadu Matice svatohostýnské na Svatý Hostýn v neděli 1. května, 
už si tento kalendář zde budou moci koupit.
Kalendář s církevním i občanským kalendáriem bude mít kromě tradičního přehledu 
všech poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2012 také myšlenky na každý tý-
den. Připravil je olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan 
Graubner, který v úvodním slovu v jubilejním kalendáři píše: V roce 2012 slavíme 100. 
jubileum největší události v moderních dějinách Svatého Hostýna. V devatenáctém století 
se podařilo nejen obnovit poutní chrám a založit zde stálou duchovní správu, ale stále při-
bývalo i poutníků, které sem Matka Boží přitahovala. Láska poutníků k ní rostla, protože 
zakoušeli její přízeň a ochranu. Přibývalo důvodů k vděčnosti. Už nestačilo Marii oslavo-
vat jako Vítěznou ochranu Moravy. Chtěli ji prohlásit svou Paní a Královnou. To vyvrcholi-
lo při slavné korunovaci její 
sochy v roce 1912. Jubilejní 
kalendář nám mnoha ob-
rázky tyto události připo-
mene.
Nebudeme však žít jen ve 
vzpomínkách. Maria nás 
bude provázet po celý rok 
jako ta, která byla nejlepší 
Ježíšovou učednicí. Ucho-
vávala všechna jeho slova 
ve svém srdci a rozvažovala 
o nich. Proto nám letošní kalendář každý týden připomene Ježíšova slova jako ozvěnu ne-
dělního evangelia, abychom je jako Matka uchovávali ve svém srdci, rozvažovali o nich 
a řídili se podle nich v životě. Je to příležitost učit se jednat jako Matka a dělat jí radost. 
Každou matku přeci těší, když děti vidí její dobrý příklad a chtějí jít její cestou. Tak se letos 
budeme nejen těšit na krásné chvíle v její bazilice, ale i denně zakoušet její blízkost jako 
tiché Průvodkyně, moudré Učitelky a milé Přítelkyně. Josef Pala

Ve zlínském kraji bude více církevních památek s průvodcem
Zlínský kraj v letošním roce zvýšil počet církevních památek v regionu, které budou 
mít vlastního průvodce, na jednadvacet. Nově se do projektu Otevřené brány za-
pojí farní kostel Svaté Rodiny v Luhačovicích, kostel Všech svatých v Rožnově pod 
Radhoštěm a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. V tomto roce tak bude 
zpřístupněno jednadvacet sakrálních památek ve Zlínském kraji. 
Projekt Otevřené brány funguje ve Zlínském kraji již třetím rokem. V roce 2009 do něj 
bylo zapojeno devět církevních objektů, loni to byl již dvojnásobek. Cílem projektu je 
konkrétním a zajímavým způsobem přiblížit význam křesťanského sakrálního prostoru 
a zpřístupnit v pravidelném režimu církevní památky, zejména umělecky a historicky 
cenné kostely a jejich mobiliáře. Během turistické sezony v roce 2009 nabídky využilo 
kolem pětadvaceti tisíc lidí, loni o tisícovku více. Celý projekt je výsledkem spolupráce 
Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností i měst a obcí. 
Kostely budou přístupné od 1. května do 30. září, a to zpravidla od úterý do soboty 
od 9 do 17 hod. a v neděli od 13 do 17 hod. Josef Pala

Prázdninová škola  
na Velehradě

Se zajímavým programem na letní 
měsíce přichází letos Středisko vol-
ného času při Stojanově gymnáziu na 
Velehradě ve spolupráci s Centrem 
pro školy Arcidiecéze olomoucké – na 
moravském poutním místě uspořádá 
Prázdninovou školu. Zájemci si mohou 
vybrat ze čtyř kurzů: škola pro scholy, 
škola médií a filmu, jazyková škola a vý-
tvarná škola.
První ze čtyř nabízených programů – 
Škola pro scholy – proběhne už počátkem 
prázdnin. Za účasti olomouckého arci-
biskupa Jana Graubnera bude zahájena 
5. července v 18 hod. ve Slovanském sále 
Stojanova gymnázia a ukončena bude mší 
svatou ve velehradské bazilice v neděli 10. 
července v 10 hod. Program je určen pro 
mladé nadšence pro zpěv ve farnosti. 
Na přelomu července a srpna se pro zá-
jemce otevírá Škola médií a filmu. Kurz, 
který probíhá ve spolupráci s Vyšší odbor-
nou školou publicistiky v Praze, je určen 
pro zájemce o média, film či komunikační 
profese. Obsahem setkání, které probíhá 
od 31. července do 5. srpna, bude prá-
ce v ateliérech – animace, režie, kamera 
a střih, foto a audio.
V polovině srpna na Velehrad přijedou 
zájemci o cizí jazyky – mírně až středně 
pokročilé budoucí i současné středoško-
láky, kteří se učí angličtinu, němčinu nebo 
francouzštinu, zde přivítá Jazyková škola. 
V průběhu pěti dnů, od 14. do 19. srpna, 
je čeká celkem 30 hodin výuky vedené od-
bornými pedagogy a lektory. Výuka bude 
probíhat v malých skupinách (maximál-
ně 12 osob) rozdělených podle jazykové 
úrovně uchazečů. 
Ve stejném termínu se ve Stojanově gym-
náziu sejdou i zájemci o kresbu a malbu 
při Výtvarné škole. V ateliérech se účast-
níci budou věnovat zátiším či krajině, vy-
zkouší si také koláž a další výtvarné tech-
niky. 
Všechny kurzy budou doprovázeny spor-
tovními a relaxačními aktivitami a du-
chovním programem.
Prázdninovou školu pořádá Středisko 
volného času při Stojanově gymná-
ziu Velehrad, e-mail: stredisko@sgv.cz 
Další informace o jednotlivých kurzech 
naleznete na internetových stránkách:  
www.SGV.cz  Eva Všetulová
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Vizuální styl noci kostelů
Noc kostelů se blíží a rádi bychom vám 
představili nový vizuální styl tohoto 
projektu pro rok 2011, který je společ-
ný pro tři evropské země – Rakousko, 
Českou republiku a Slovensko – ve kte-
rých se Noc kostelů bude konat v pátek  
27. května 2011.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská 
grafička Vera Rieder a jeho součástí je 
biblický verš 77,7 z knihy Žalmů: „Připo-
mínám si noc co noc, jak jsem na struny 
hrával, v srdci přemítám a duch můj hlou-
bá.“
Na přípravě programu Noci kostelů nyní 
pracuje více než 500 chrámů a modlite-
ben v celé České republice. Programy jed-
notlivých kostelů najdou návštěvníci na 
stránkách www.nockostelu.cz

Monika Vývodová

čka v zábřehu zve  
na akademický týden

Ve dnech 3. až 10. dubna 2011 proběhne 
v Zábřehu Akademický týden s mottem 
Zábřežáci sobě. Na programu akcí, kte-
ré pořádá místní skupina České křesťan-
ské akademie, se objeví několik předná-
šek a také koncert barokní hudby.
Akademický týden v Zábřehu otevře v ne-
děli 3. dubna koncert Perly barokní hud-
by v podání souboru Ars lyrica. Koncert 
v kostele sv. Barbory začíná v 15 hod.  
Následujícího dne v 18 hod. vystoupí 
v Katolickém domě Jan Koblížek s před-
náškou Úloha scholastiky při tvorbě 
moderního státu a demokratické Evro-
py. Další přednáška je v pátek 8. dubna  
na téma Svatý Albert Veliký a bobři. K pro-
měnám vztahu křesťanství a přírodních 
věd. Hovořit bude v Katolickém domě  
od 17 hod. František John.
Akademický týden zakončí v neděli  
10. dubna vernisáž výstavy Kříže křesťan-
ského Východu ve farním muzeu v kostele 
sv. Bartoloměje od 10 hod.
Česká křesťanská akademie, místní sku-
pina Zábřeh, zve všechny zájemce nejen 
na akce v rámci Akademického týdne, 
ale také na přednášku Jany Škubalové, 
která bude v pondělí 2. května od 18 hod.  
v Katolickém domě hovořit na téma  
Jak se žije křesťanům v muslimské zemi 
v západní Africe. Jiří Gračka

Při noci kostelů se v arcidiecézi otevře téměř sto dvacet chrámů
Druhým rokem se olomoucká arcidiecéze zapojuje do mezinárodního projektu 
Noc kostelů, jehož smyslem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všech-
ny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli. Loni se akce zúčastnilo celkem  
65 kostelů a modliteben několika křesťanských církví, pro letošní Noc kostelů, kte-
rá proběhne v pátek 27. května, je již nyní počet přihlášených téměř dvojnásobný.
Farnosti a sbory zapojené do Noci kostelů budou v pátek 27. května od 18 do 24 hod. 
podle svých možností nabízet poutavé aktivity pro všechny věkové kategorie. Ať to bude 
třeba hra na varhany, koncert, přednáška, vystoupení dětí či mládeže, program pro děti, 
prohlídka kostela s průvodcem, osobní setkání s knězem, návštěvy jinak nepřístupných 
prostor (půda, věž, zvony, kůr s varhanami, sakristie, krypta), prohlídka ztemnělého 
kostela netradičním způsobem, promítání a mnoho dalších možností, nebo třeba jen 
otevřou kostel pro tichou návštěvu a modlitbu. Program se může opakovat vhodným 
způsobem několikrát za večer a sami organizátoři si určí, co připraví a na jaký čas.
V loňském roce se k Noci kostelů na území olomoucké arcidiecéze přihlásilo celkem  
65 kostelů, kaplí, sborů či modliteben, jen v samotné Olomouci to bylo celkem 14 pro-
stor patřících pěti církvím. Arcibiskupství olomoucké jako koordinační centrum vydalo 
na pořádání Noci kostelů více než 100 tisíc Kč, celkové náklady farností dosáhly téměř 
80 tisíc (ne všechny ovšem své náklady udaly). Zapojilo se celkem 520 pořadatelů, 
z toho 25 na Arcibiskupství olomouckém, a odpracováno bylo zdarma přibližně 15 tisíc 
hodin.
Možná i tyto zkušenosti vedly k tomu, že počet přihlášených na letošní ročník Noci kos-
telů je k dnešnímu datu téměř dvojnásobný – již se připojilo 116 kostelů, kaplí a mod-
liteben. Nově se například přihlásily hned tři kostely v Přerově – katolický kostel sv. 
Vavřince, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje a kostel Českobratrské církve evan-
gelické. V Kroměříži se nově přidávají dvě kaple Arcibiskupského gymnázia, v Olomou-
ci se zase otevře i kaple Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity, domi-
nikánský kostel a kostel v Hejčíně. Seznam všech přihlášených kostelů je dostupný na 
adrese: www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely
Ačkoliv již proběhlo první setkání těch, kdo se podílejí na zajištění programu v jednot-
livých místech, stále je možné se k účasti přihlásit. V takovém případě je potřeba určit 
kontaktní osobu (znalost práce na počítači podmínkou) a její jméno, e-mail a telefon 
spolu s titulem přihlašovaného kostela zaslat do 15. dubna na Arcibiskupství olomouc-
ké, kde je arcidiecézním koordinátorem Ing. Pavel Mléčka (tel.: 587 405 245, e-mail 
mlecka@arcibol.cz). Přihlašovat se lze i potom, arcibiskupství však již nezaručuje, že 
bude schopno zabezpečit v požadovaném množství propagační materiály. Jiří Gračka

charita čR vyhlásila sbírku pro oběti zemětřesení v Japonsku
Charita ČR ve spolupráci s japonskou charitou (Caritas Japan) a mezinárod-
ní organizací Caritas Internationalis připravuje pomoc Japonsku, které v pátek  
11. března 2011 zasáhlo silné zemětřesení a následná vlna tsunami. Přírodní kata-
strofa způsobila značné oběti na životech a velké množství lidí se dosud pohřešu-
je. Materiální ztráty jsou nedozírné. Podle posledních zpráv se 275 700 lidí ocitlo  
bez domova a nejméně 34 miliónů lidí bylo dočasně evakuováno.
Ředitel japonské charity Daisuke Narui říká: „Vedoucí roli v okamžité pomoci hraje ar-
máda, která je pro tento účel dobře vybavena. Charita Japonsko soustředí svoje úsilí do 
následné fáze rekonstrukce a obnovy.“ Charita v Tokiu poskytuje ubytování lidem, kteří 
se ocitli bez přístřeší, a v prefektuře Saitama začala registrace dobrovolníků.
Japonská charita bude svoje úsilí směřovat do následné dlouhodobé pomoci (psycho-
logická a psychosociální, pomoc těm obyvatelům, kteří nedosáhnou na státní pomoc, 
rekonstrukce obydlí atd.), a to zejména v okolí Sendai, které bylo katastrofou velmi silně 
zasaženo.
Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita ČR sbír-
kové konto, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135. 
Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 
87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 27 Kč). 
Charita ČR uvolnila v pondělí 14. března ze svého krizového fondu na pomoc obětem 
katastrofy částku 150 tisíc Kč.
Čeští a moravští biskupové vyzvali v neděli 13. března věřící k solidaritě a k modlitbě za 
oběti katastrofy v Japonsku. „Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi pátečního 
zemětřesení a tsunami projevit kromě finanční pomoci také modlitbou,“ řekl předseda 
České biskupské konference, pražský arcibiskup Dominik Duka.  
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zemřel mons. oto mádr
Krátce po svých 94. narozeninách zemřel 27. února 2011 v Praze přední český  
teolog Mons. profesor Oto Mádr. 
Narodil se v Praze 15. 2. 1917, kde také studoval na Arcibiskupském gymnáziu a na 
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1942 byl vysvěcen na kněze.  

Po válce se věnoval skautingu, zahájil svoji publikač-
ní činnost a působil v duchovní správě. V letech 1948 až 
1949 studoval morální teologii na Gregoriánské univerzi-
tě v Římě. Následujícího roku dosáhl doktorátu teologie.  
Ve školním roce 1950 až 1951vedl studentské bohoslužby 
u sv. Salvátora v Praze a podílel se na programu kroužků 
Katolické akce. 
V květnu 1951 byl zatčen a o rok později odsouzen za údaj-

nou špionáž na doživotí. V roce 1966 byl podmínečně propuštěn. V letech 1966 až 1969 
pracoval jako sanitář, skladník a správce depozitáře Muzea hlavního města Prahy. 
Teprve Pražské jaro 1968 mu otevřelo cestu k veřejné kněžské službě. Stal se osobním 
spolupracovníkem biskupa – apoštolského administrátora pražského ThDr. Františka 
Tomáška, stál u zrodu Díla koncilové obnovy, plně se zapojil do nové pokoncilní organi-
zace náboženského života u nás. V letech 1969 až 1970 přednášel na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 
Po nástupu husákovské normalizace v roce 1970 se stal předním aktivistou neveřejné 
církve a samizdatu. Od roku 1978 byl vydavatel a redaktor samizdatových Teologických 
textů (zpočátku Teologický sborník), publicistické řady Orientace a edice Duch a život.
Teprve listopadové události roku 1989 mu znovu otevřely cestu k aktivní práci v církev-
ním životě (šéfredaktor Teologických textů, člen komise pro sdělovací prostředky při 
České biskupské konferenci). V roce 1991 mu byl udělen čestný doktorát Katolickou 
teologickou fakultou v Bonnu a titul čestného papežského preláta papežem Janem Pav-
lem II. a roku 1997 byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. V roce 1999 byl jmenován 
kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Profesor Oto Madr byl autorem několika odborných vědeckých prací: Morální studie 
o umělém oplodnění (1947), Církev dnes a zítra (1970), Slovo o této době (1993),  
Wie Kirche nicht stirbt (1993). 
Poslední rozloučení s Mons. Oto Mádrem se uskutečnilo 5. března v pražské katedrále, 
pak byla rakev s ostatky zesnulého teologa uložena podle jeho přání na Vyšehradském 
hřbitově.   Josef Pala

znovuotevření baziliky na Svatém Hostýně
Po pětiměsíčních opravách bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně 
opět přivítala poutníky. V neděli 20. března 2011 při slavné mši svaté ji požehnal 
olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner.
V bazilice bylo nainstalováno podlahové topení, které i v době trvajících silných mrazů 
ji vytopí na příjemných a plánovaných osm až devět stupňů Celsia. V této souvislosti 
zde byla také položena nová, ručně vyráběná dlažba, která je podobná původní podlaze. 
Zároveň byly také zatepleny klenby a prostory nad varhanami a oratořemi. Tento krok 
jistě velmi přispěje k tomu, že 
se uspoří náklady na vytápění, 
ale také že se podstatně méně 
vodních par srazí v kopuli zdi-
va, což má příznivý vliv na její 
životnost. Za svatostánkem 
byl udělán skleněný průzor do 
podlahy, kde budou návštěv-
níci kostela moci vidět konec 
základu původní kapličky 
a také jednotlivé typy dlažby, 
které byly v průběhu staletí 
v presbytáři použity. 
Na své místo se také vrátila 
zrenovovaná dřevěná socha 
Panny Marie Svatohostýnské. Vytvořil ji brněnský sochař a řezbář Benedikt Edele v roce 
1845. Její pozlacení a malbu provedl brněnský malíř Josef Haman. Vzácné umělecké ko-
runky Panny Marie i Ježíška zhotovil prof. Fanta z Prahy (1912). Dělníci vrátili sochu na 
původní místo do několikametrové výšky k hlavnímu oltáři 15. března.
Půlroční rekonstrukce baziliky stála osm milionů korun a bude zcela hrazena z darů 
poutníků a příznivců Svatého Hostýna.  Josef Pala

duchovní obnova pro dívky
Sestry karmelitky zvou dívky od 17 do 30 
let na duchovní obnovu ve třech termí-
nech (8. – 10. dubna, 6. – 8. května, 10. – 
12. června), která se koná v klášteře sester 
karmelitánek ve Štípě – Institut Naší Paní 
z Karmelu, Mariánské nám. 56, 763 14 
Zlín-Štípa, tel.: 577 914 262, e-mail:  
karmel@volny.cz
S sebou: Písmo svaté, osobní věci
Doprava: vlakem nebo autobusem do Zlí-
na. Ze Zlína – autobusem MHD č. 34, 35, 
36, vystoupíte na zastávce „Štípa Škola“ 
– nebo z autobusového nádraží ve Zlíně  
– stanoviště č. 5 do Štípy (směr Drž- 
ková)

zemřel P. ing. Stanislav Weigel
Ve věku 84 let zemřel 12. března 2011 
P. Ing. Stanislav Weigel, v široké veřej-
nosti známý jako autor meditativních 
obrazů.
Narodil se 15. února 1927 v Hranicích 
na Moravě. Po studiích na Vysoké škole 
technické v Brně pracoval jako letecký 
inženýr ve Výzkumném ústavu letectví 
v Praze. V roce 1956 se oženil, má tři děti. 
Poté, co byl v roce 1958 pro víru z ústavu 
vyloučen, pracoval nejprve jako stavební 
dělník, později jako projektant ekologic-
kých zařízení. Po smrti manželky v roce 
1975 studoval teologii u františkánů 
v Praze a v roce 1985 byl tajně vysvěcen 
na kněze. Po odchodu do důchodu v roce 
1987 se soustavně věnoval meditativní 
tvorbě a pořádal kurzy a výstavy na téma 
Cestou krásy k pravdě. Svou výtvarnou 
činnost začínal pod vlivem přátelství 
s Janem Zrzavým. Osvojil si jeho tech-
niku i umělecký směr poetického sym-
bolismu. Věnoval se také terapii pomocí 
meditativních obrazů, zvláště mentálně 
postižených a narkomanů, nemocných 
a postižených v nemocnicích, domovech 
důchodců i v hospicích. (jpa)

Snímek Petr Janek
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dopis z arcibiskupského kněžského semináře v olomouci
Drazí věřící olomoucké arcidiecéze!
Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněž-
ského semináře v Olomouci Vám posílají své  
srdečné pozdravy. 
Tímto listem vám chceme vyjádřit svoji vděčnost 
za vaši podporu duchovní, jako jsou modlitby, 
mše svaté a dny vzájemných modliteb, kdy se ve 
farnostech modlíte za kněžský seminář a my za 
vaši farnost, ale chceme také poděkovat za Vaši 
hmotnou podporu, jakou bude o Velikonocích 
sbírka na kněžský seminář i za vaše osobní dary. 
Jelikož kněžský seminář nedostává od státu žád-
nou finanční pomoc, je odkázán jen na kostelní 
sbírky věřících a dary dobrodinců.
Jako každá jiná budova tak i kněžský seminář 
vyžaduje stálou údržbu. Všechny nutné opravy 
nebylo možné realizovat ani z časových, ani fi-
nančních důvodů v roce 1990, tedy před obno-
vením činnosti kněžského semináře. Byli jsme 
proto okolnostmi nuceni přistoupit k stavebním úpravám ubytovací části semináře pro 
studenty, Leopoldina (nevyhovující prostory podle zákonných norem pro ubytování 
studentů, havarijní stav kanalizační přípojky a sociálních zařízení, špatná okna a dve-
ře). V loňském roce jsme uskutečnili I. etapu oprav v hodnotě 9 miliónů korun. Letos 
plánujeme II. etapu v hodnotě 12 miliónů korun.
Plně chápeme a vnímáme starosti rodičů i všech ostatních, jaké mají dnes při hmotném 
zabezpečení každodenního života. Přesto se s důvěrou a prosbou o hmotnou pomoc ob-
racíme na ty z vás, pro něž to je možné, abychom mohli zajistit potřebné opravy a provoz 
kněžského semináře v Olomouci.
Rádi na Vás, naše dobrodince, pamatujeme ve svých modlitbách i v úmyslech mší sva-
tých. Přejeme a vyprošujeme Vám i všem našim dobrodincům Boží požehnání na pří-
mluvu svatých Cyrila a Metoděje, nebeských ochránců kněžského semináře.
Za bohoslovce a představené kněžského semináře v Olomouci  P. Antonín Štefek

rektor 
Kromě velikonoční sbírky je možné přispět na kněžský seminář přímo na účet  
Arcibiskupského kněžského semináře.
Číslo účtu: 1804793389/0800, variabilní symbol: 2011
nebo poštovní poukázkou, kterou jste dostali prostřednictvím děkanů opět s varia-
bilním symbolem 2011

Vzdělávání dobrovolníků v nemocnicích zajistí maltézská pomoc  
ve spolupráci s duchovní službou ve fn

Kurz trvá jeden a půl dne: pátek odpoledne a sobotu. Dobrovolnickou službu, které se 
už v nemocnicích děje, bude možno na základě tohoto kurzu smluvně zakotvit a roz-
vinout. Bude potřeba, aby všichni, kdo se nějakým způsobem v duchovní oblasti v ne-
mocnicích i sociálních zařízeních angažují, byli postupně proškoleni. Současné dob-
rovolníky i další zájemce nahlaste laskavě P. Bohumíru Vitáskovi, tel.: 731 402 051,  
e-mail: vitasekb@volny.cz 
Přednášky budou uspořádány ve více oblastech podle projeveného zájmu. Další kroky 
budou postupně upřesněny. Dalším počinem nejen pro dobrovolníky a zájemce o po-
skytování duchovní služby (klinické pastorační péče), ale pro všechny, kdo již v této 
oblasti ve zdravotnictví nebo sociálních zařízeních pracují (nemocniční kaplani, kněží, 
trvalí jáhnové, pastorační asistenti, akolyté) je setkání, které se uskuteční v úterý 5. dub-
na v prostorách Arcidiecézní charity (Křížkovského 6, Olomouc). 
Program: 14.00 úvodní slovo Mons. Josefa Hrdličky
 14.15 přednáška Dr. Marty Hošťálkové na téma poskytování duchovní 

služby (klinické pastorační péče)
 15.00 představení se účastníků a jejich zkušeností
 16.00 občerstvení
 16.30 informační servis a diskuze
 17.30 adorace v kapli Božího milosrdenství
Zájemci ať laskavě oznámí svou účast Dr. Martě Hošťálkové, tel.: 733 789 731, e-mail: 
Hostalkova.marta@seznam.cz   P. Bohumír Vitásek

koordinátor duchovní péče 
v olomoucké arcidiecézi 

V brně proběhlo  
Valné shromáždění mSka

Zástupci regionálních poboček Morav-
sko-slezské křesťanské akademie se 
sešli v sobotu 12. března v sále Biskup-
ství brněnského na Petrově na  Valném 
shromáždění MSKA. Na programu 
jednání bylo schválení zprávy o činnos-
ti MSKA a hospodářské zprávy za rok 
2010. Dále se hovořilo o přednáškových 
projektech v jednotlivých pobočkách, 
především v Olomouci, Brně, Zlíně,  
Ostravě, Prostějově a v Uherském 
Brodě. Ve všech těchto městech jsou 
naše pobočky velmi aktivní a snaží se 
rozšiřovat svoji působnost i do dalších 
děkanátů a farností. Jednání modero-
val nový předseda brněnské pobočky  
P. ThLic. Petr Šikula.
V další části programu Valného shromáž-
dění se vzpomínalo na počátky MSKA 
před 20 lety. Toto výročí se týká rovněž 
i časopisu Dialog Evropa XXI., jehož 
nové číslo 3–4/2010 bylo při této příle-
žitosti uvedeno. Ocenění za dlouholetý 
přínos MSKA a titul čestný člen  získali 
tři osobnosti. Za Olomouckou arcidiecézi 
byli oceněni doc. PhDr. Vojtěch Cekota, 
historik, archivář a dlouholetý pedagog 
olomoucké CMTF, a Prof. MUDr.  Jiří Ehr-
mann, Csc. , profesor II. interní kliniky  
LF a FN Olomouc. Za diecézi brněnskou 
byl oceněn Prof. MUDr. Augustin Svo-
boda, Csc., profesor biologického ústavu  
LF MU Brno.

Valné shromáždění MSKA nakonec zvo-
lilo nové předsednictvo na další tři roky. 
Ve funkci předsedkyně byla potvrzena 
PhDr. Jiřina Štouračová, místopřed-
sedou za Olomouckou arcidiecézi byl 
zvolen Prof. Ladislav Tichý ThD., za Br-
něnskou diecézi Prof. MUDr. Augustin 
Svoboda a za Ostravsko-opavskou diecézi  
PaedDr. ThLic. Marcel Puvák.
V závěrečném usnesení se konstatuje vůle 
k pokračující spolupráci s organizacemi 
katolických akademiků v sousedních ze-
mích, spolupráce v rámci Federace evrop-
ského katolického vzdělávání dospělých 
a také s partnerskými organizacemi ČKA 
a Vysokoškolským katolickým hnutím.

Petr Cekota
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duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2011
6. až 10. dubna – Postní duchovní obnova pro všechny – vede P. Stanislav Peroutka, SJ
14. až 18. června – Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
15. až 19. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, na téma Pociťovat 

zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
25. až 27. listopadu – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (I. skupina) 

– vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
2. až 4. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (II. skupina)  

– vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
6. až 10. prosince – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, na téma Pociťovat vel-

kou radost s Kristem vzkříšeným
13. až 17. prosince – Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
Přihlášky podávejte na adresu: 
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  
tel.: 573 381 693, 573 381 694, www.hostyn.cz, e-mail: matice@hostyn.cz

biskupství královéhradecké – diecézní centrum pro seniory nabízí:
27. dubna až 2. května – šestidenní duchovní obnovu pro seniory a lidi středního věku 

– s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem.
9. až 12. května – duchovní obnovu pro seniory a osamělé seniory – s Mons. ThLic. 

Bohumilem Kolářem
6. až 9. května – prodloužený tématický víkend pro animátory seniorů a zájemce o pas-

torační práci se seniory s formačně-vzdělávacím programem
9. až 16. července – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – I. turnus
16. až 23. července – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – II. turnus
20. až 27. srpna – pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt – III. turnus, 
Akce se konají v Marianum – Janské Lázně.
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory,  
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328, e-mail:  
dcs@diecezehk.cz, web: www.dcshk.cz nebo www.animatori.cz

uchazeči o studium na caRitaS – Vošs olomouc se mohu stále hlásit 
Zájemci o kvalitní vzdělání potřebné pro sociální, humanitární či charitativní práci, 
jimž není lhostejné dění kolem nich doma i ve světě, a kteří chtějí umět dobře pomáhat 
potřebným, se stále mohou hlásit do přijímacího řízení na CARITAS – Vyšší odbornou 
školu sociální Olomouc.
Nabízíme studium dvou atraktivních vzdělávacích programů: 
• Charitativní a sociální práce 
Velmi kvalitní dobře zavedený obor s téměř stoprocentním uplatněním absolventů 
a nadstandardním podílem praxe (tuzemská i zahraniční) na celkovém objemu výuky. 
Lze si vybrat mezi denní a dálkovou formou studia.
• Sociální a humanitární práce 
Jediný program svého druhu u nás – jistota bezmála stoprocentní uplatnitelnosti v obo-
ru. Studenti jezdí na povinnou zahraniční praxi (výběr z bezmála třiceti zemí). Také zde 
absolvent následně může vykonávat smysluplnou a velmi potřebnou práci – viz součas-
ná situace v Japonsku, povodně v ČR apod. 
Délka studia je tři roky; absolventi získají titul DiS., nebo mohou absolvovat velmi vý-
hodné souběžné studium na CARITAS-VOŠs i Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci a získat vysokoškolský titul Bc. (bakalář).
Uzávěrka pro podání přihlášek na oba obory a všechny formy studia (denní, dálkové, 
souběžné) je 29. 4. 2011. I ti, kteří by se chtěli ještě přihlásit později, mají možnost 
poslat potřebné dokumenty do druhého dodatečného kola; zde je potom uzávěrka  
29. 7. 2011. Více informací o přijímacím řízení získají zájemci na: 
www.caritas-vos.cz nebo telefonicky na studijním oddělení: 585 209 025. 
Uchazeči o studium mohou CARITAS-VOŠs Olomouc navštívit po předchozí telefo-
nické dohodě. 
Škola je umístěna v krásném historickém centru města, má vlastní kolej, menzu 
i knihovnu. Má výborné jméno a dobré renomé u zaměstnavatelů, profesních sdružení 
či vysokých škol. Funguje na křesťanských principech ve spojení s využitím nejnověj-
ších vědeckých poznatků.
Kontakt: Mgr. František Jemelka, oddělení komunikace, tel.: 585 209 031, 777 713 450, 
fax: 585 209 021, www.caritas-vos.cz

Pouť Rodiny neposkvrněné
Rodina Neposkvrněné zve všechny na pout-
ní setkání, které se uskuteční na Velehradě 
v sobotu 4. června. V 10 hod. bude promlu-
va, v 10.30 hod. pontifikální mše svatá,  
ve 14 hod. modlitba rozjímavého růžence 
a ve 14.30 hod. svátostné požehnání.

mše svaté na Svatém Hostýně 
v letním období

ve všední dny 7.00 9.15 11.00
v neděle 7.15 9.00 10.15 11.30 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné 
požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako 
v neděli. 

nabídka akcí střediska eljon  
ve špindlerově mlýně 

MIŠKA – MIsijní ŠKola Animátorů
Termín: 1. až 3. dubna., 30. září až 2. říj-
na, lektor: P. Jiří Šlégr, národní ředitel pro 
Papežská misijní díla v ČR
Přijeďte všichni, kdo máte rádi misie 
a chcete se tvůrčím způsobem zapojit do 
misijní pomoci potřebným. Zážitky z mi-
sijních cest, misijní videodokumenty, pře-
hled misijní činnosti u nás i v zahraničí, 
praktický návod na pořádání misijních 
besed a setkání, velký výběr misijních ma-
teriálů.
Duchovní obnova pro manželské páry 
Termín: 8. až 11. září, 15. až 18. září, 3. až 
6. listopadu, 10. až 13. listopadu
Lektor: září – P. Jiří Šlégr, listopad  
– Mons. Pavel Rousek
Právě pro vás, kdo se chcete vydat na pu-
tování krajinou svého bytí a objevovat po-
klady s tím spojené, je určena tato akce. 
Krása našich nejvyšších hor a ticho pod-
krovní kaple jako obvykle nebude chybět.
Adventní víkend ticha 
Termín: 25. až 27. listopadu, 2. až 4. pro-
since
Lektor: P. Jiří Šlégr
Adventní čas je plný tajemství a očekává-
ní. Vydejme se společně na cestu za tajem-
stvím, které s sebou přinesl a stále přináší 
sám Ježíš Kristus.
Přihlášky a další informace: www.eljon.cz,  
e-mail: info@eljon.cz nebo na telefonech: 
499 523 852, 732 580 154

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.
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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

cesta světla
V minulém roce byla vybudována na pout-
ním místě Svatý Hostýn pro naši republi-
ku ojedinělá meditační Cesta světla. Jde 
o pobožnost, která navazuje na tradiční 
pobožnost křížové cesty. Ve 14 zastave-
ních se rozjímají velikonoční události, 
kdy se Ježíš zjevuje apoštolům – až po 
seslání Ducha 
Svatého. Stezka 
vede upraveným 
chodníčkem od 
sochy Nejsvětěj-
šího Srdce Ježí-
šova až po starou 
křížovou cestu. 
Doporučujeme 
se tuto pobož-
nost pomodlit 
s celou farností, 
skupinou či jed-
notlivci, kteří navštíví Svatý Hostýn. Pout-
níci mohou využít brožurku Cesta světla, 
která je k dispozici na Svatém Hostýně, jak 
v kostele, tak v poutním domě. Brožurka 
obsahuje texty Písma svatého ke každé-
mu obrazu, krátké rozjímání a modlitbu. 
Na konci jsou dvě písně, které se mohou 
vkládat mezi jednotlivá zastavení. Cestu 
světla si můžete projít i s dětmi z nábožen-

ství a na jednot-
livých obrazech 
si ukázat, že 
Pán Ježíš vstal 
z mrtvých, uká-
zal se apoštolům 
a aby měli odva-
hu jít do světa 
a říkat druhým 
o Božím králov-
ství, poslal jim 
svého Svatého 
Ducha. Rozjí-
mání událostí se 

Zmrtvýchvstalým nás učí žít každodenně 
evangelium a naplňovat misijního poslá-
ní: „Získávejte mi učedníky…“ Pokud ne-
budete mít cestu na Svatý Hostýn, můžete 
obohatit vaše farní katecheze třeba tím, že 
se Cestu světla pomodlíte ve vašem spole-
čenství. Obrazy si naskenujte a promít-
něte na plátno. Přejeme vám upřímnou 
radost z toho, že Pán Ježíš skutečně vstal 
z mrtvých. Anna Skočovská 

doporučujeme k přečtení – deset slov o víře
V letošním roce vyšla v nakladatelství Portál kniha Deset slov o víře, jejímž autorem je 
Bruno Ferrero, známý svými příběhy, zejména „pro potěchu duše“. Tentokrát se ovšem 
nejedná o soubor příběhů, jak jsme u autora zvyklí, ale celá 
kniha je rozčleněna do deseti kapitol, v kterých se Ferrero  
věnuje důvodům, proč má smysl být křesťanem.
Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny citátem z Písma, následně 
autor dané téma rozebírá a text vhodně prokládá příběhy, kte-
ré nám mohou pomoci k lepšímu pochopení tématu. Ferrero 
se ve své knize věnuje např. modlitbě, osobě Ježíše z Nazare-
ta, církvi nebo také svobodě. 
Např. první kapitola je věnována smyslu pro čas; po úvodním 
úryvku z Žalmu 121 následují příběhy a autorův komentář, 
ve kterém nám nejprve připomíná konečnost našeho pozem-
ského života, dále navazuje připomínkou, ať využíváme čas, 
který máme, ať opravdu žijeme a ne pouze živoříme. Jedna 
podkapitola první kapitoly je věnována liturgickému roku, jejž můžeme využít k pozná-
ní Krista, neboť během liturgického roku můžeme s Ježíšem projít jeho život a tím se 
mu přiblížit. 
Tato kniha může sloužit jako inspirace pro náš osobní život, stejně tak ji lze využít  
ve společenství mládeže a dospělých, kdy se lze během setkání věnovat jednotlivým  
tématům.  Jana Kuběnová 

dVd lazar žije
S velikonoční tématikou přichází další díl animované řady biblických příběhů Nového 
zákona. Díky tomuto dílu si děti mohou lépe uvědomit, co je to věčný život, vzkříšení, 
přátelství, co zmůže víra v Ježíšovu moc. Největší strach má člověk ze smrti, pokud ne-
uvěří, že Ježíš má moc i nad ní, proto život nekončí touto smutnou událostí. Pokud by-
chom si přečetli text o vzkříšení Lazara, napsaný podle evangelisty Jana v 11. kapitole, 

zjistili bychom, že zpracovaný ani-
movaný film se jej striktně nedrží. 
Film je obohacen o mnoho vymyš-
lených scén, které dotváří celkový 
děj. Je nutné je brát proto s velkou 
rezervou a děti o dodaných scénách 
informovat. Je zde například před-
stavena osobnost Lazara, který se 
snaží se svými sestrami pomáhat 
malomocným, mezi kterými je 
i jeho přítel Šimon s dcerou Sárou. 
Rozhovor ze známé scény, kdy 
Marta obsluhuje Ježíše, zatímco 

její sestra Marie mu naslouchá, také není zakotven v Písmu. Tématem rozhovoru v této 
části filmu je strach ze smrti. Kristus dává Marii naději, že smrt bude poražena. Ve filmu 
je pěkně vylíčeno Lazarovo vzkříšení propojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním, kterým 
je film ukončen. K filmu naleznete na stránkách: www.studionadej.sk/abp/lazar-zije/ 
další doplňkové materiály, např. omalovánky, osmisměrky aj. DVD je k dispozici na 
měsíční zapůjčení v katechetickém centru. Můžete si je také objednat za cenu 250 Kč na 
adrese: viera.macikova@maranatha.cz nebo tel.: 224 210 571 (případně v e-shopu na: 
www.maranatha.cz nebo www.paulinky.cz). Martina Hladká

novinka pro děti  
– „Svatý Prokop“ 

Po Velikonocích vyjde v edici Poznáváme 
naše světce třetí ilustrovaná brožurka pro 
děti, která se tentokrát bude vztahovat 
k sv. Prokopovi. Knížečku vydáváme opět 
ve spolupráci s redakcí časopisu Nezbe-
da ve Zlíně, autorkou ilustrací je Alena 
Urbánková. Formátově bude brožurka 
odpovídat předchozím výtiskům, které se 
týkaly sv. Vojtěcha a sv. Václava. Knížečky 
si můžete objednat u nás v katechetickém centru, stejně jako již dříve vydané brožury 
Svatý Václav a Svatý Vojtěch, které jsou stále k dispozici. Martina Hladká
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Viii. celoStátní konGReS katecHetŮ
Ve dnech 26. až 29. října 2011 se bude konat již VIII. CELOSTÁTNÍ KONGRES KATE-
CHETŮ, tentokrát na Velehradě s tématem Křesťanská iniciace. Kongresy jsou určeny 
všem katechetům, učitelům náboženství, pastoračním asistentům, laikům, zasvěceným 
osobám. Tato setkání patří do pastorační služby církve a slouží především ke vzdělává-
ní, formaci, předávání nových zkušeností, povzbuzení a setkání všech zájemců o kate-
chezi a výuku náboženství. 
V programu jsou zařazeny mše svaté s bis-
kupem Mons. Karlem Herbstem a Mons. 
Janem Graubnerem, práce ve skupinách, 
přednášky na téma: Proces křesťanské 
iniciace: identita, aktéři a jejich vzájemný 

vztah – doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., 
Katechumenát v současnosti a jeho his-
torické kořeny – Mons. doc. Aleš Opatr-
ný, Th.D., Liturgické obřady v katechu-
menátu – ThLic. Jan Kotas, Pedagogika 

Přečetli JSme za VáS

křesťanské iniciace (se zaměřením na děti 
a její podporu v rodině), Příprava k první-
mu svatému přijímání/biřmování a jako 
součást iniciačního procesu – ThLic. 
Ing. Marie Zimmermannová, Mystago-
gie – prof. Dr. František Kunetka, Th.D.,  
Teologie hlásání – David Bouma, Th.D.
Veškeré informace budou postupně 
zveřejňovány na webových stránkách:  
http://katechet.cirkev.cz v rubrice Kon-
gresy katechetů. (čbk)

Rubriku Naše téma tvoří příspěvky z květ-
nového mezinárodního setkání středoev-
ropských křesťanských akademií ve Vra-
nově u Brna, jehož téma znělo Darüber 
spricht man nicht – O tom se nemluví. 
Přední odborníci zde diskutovali o dosud 
nezahojených ranách zvláště v česko-ně-
meckých vztazích, ale také o fenoménu 
smíření a odpuštění v dějinách středoev-
ropského regionu. Zvláště cenný byl pří-
spěvek prof. Wolfganga Müllera Funka 
z Vídeňské univerzity s názvem Smíření 
– jeho dynamika, logika a obtížnost. V Di-
alogu Evropa nalezneme také bližší ko-
mentář zakladatele občanského sdružení 
Antikomplex Matěje Spurného k projektu 
putovní výstavy a knižní publikace Zmi-
zelé Sudety.
Druhé hlavní téma je pak opět exkursem 
do problematiky právních vztahů pozna-
menaných dědictvím po minulém režimu. 
V příspěvcích z konference Církev a stát 
– šedesát let církevních zákonů najdeme 
cenné rozbory našich předních odborníků 
Jiřího Koníčka, Mojmíra Kalného, Danie-
la Spratka a Marie Kolářové.
K současné problematice evropské inte-
grace a jejím historických počátkům se 
váže rubrika Studie. Přečíst si můžeme 
analýzu prvního slovenského euroko-

misaře a předsedy KDH Jána Figela, s níž 
vystoupil na zasedání prezidia Feeca v Olo-
mouci v květnu 2010. O pozapomenutých 
kořenech EU a zásadní úloze Roberta 
Schumana v tomto procesu píše Zdeněk 
Moravec. 
Zajímavou a cennou sondou do zaplevele-
ného „systému“ udělování titulů v Česku 
podniká Petr Šimůnek v článku Udělování 
titulu licenciát teologie v ČR. S překva-
pením zjistíme možné důvody toho, proč 
i mnozí katoličtí teologové v touze po titu-
lu běží raději na evangelickou či husitskou 
fakultu.
Ekumenické tematice je věnován profilový 
rozhovor s profesorem Jakubem S. Troja-
nem.
Nedílnou součástí každého čísla Dialogu 
Evropa XXI je rubrika recenzí nových knih 
(v aktuálním čísle Karla Vysloužila, Petera 
Hitchense a Zdeňka Demla) a také zprávy 
a komentáře. V nich zaujme např. detailní 
pohled na principy důchodové reformy, 
kterým se věnovala konference hnutí Křesťan a práce v září 2010 na Velehradě. 
Nechybí ani zprávy z regionálních poboček MSKA a zprávy ze zahraničních křesťan-
ských agentur. Tradičně precizní výtvarný doprovod čísla je dílem Karla Rechlíka, který 
se věnuje fotodokumentaci a architektuře nového vzdělávacího a exercičního domu ne-
daleko Řezna.
Dialog Evropa lze objednat na adrese mska@mska.biz, poštou na MSKA, Smetano- 
va 14, 602 00 Brno, telefonicky na čísle 537 021 342. Petr Cekota

nový dialog evropa XXi je i o tom, o čem se nemluví
Nové vydání časopisu Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA) Dialog Evropa XXI. uzavírá dvojčíslem 3–4 ještě jubi-
lejní 20. ročník 2010, kdy si časopis i MSKA připomněly dvacáté výročí od svého založení.
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iii. arcidiecézní fórum mládeže
Kroměříž se opět stala dějištěm již třetího Arcidiecézního fóra mládeže, které se usku-
tečnilo ve dnech 4. až 6. března. Na toto setkání pozval otec arcibiskup mladé zástupce 
farností, aby naslouchal jejich hlasu. Mottem bylo Křesťanské společenství mládeže. 
Delegáti se nad tímto tématem společně modlili, naslouchali si a diskutovali. Pozvání 
přijalo 127 zástupců farností z naší arcidiecéze a na 30 kněží a jáhnů. Bylo zastoupeno 
91 farností z celkového počtu 421.
V pátek po příjezdu čekala na účastníky fóra večeře a oficiální zahájení v aule gymnázia. 
Večer byli delegáti podle děkanátů, odkud pocházejí, rozděleni do skupinek, v nichž se 
zamýšleli nad současným stavem společenství mládeže. Ráno slavili s otcem arcibis-
kupem Janem mši svatou a vyslechli si přednášku P. Rudolfa Smahela, SDB. Sobotní 
den byl vyplněn další prací ve skupinkách, diskuzí s arcibiskupem Janem Graubnerem, 
P. Rudolfem Smahelem a P. Kamilem Obrem, biskupským delegátem pro mládež. Aby 
se účastníci mohli odreagovat, byla připravena večerní hra po Kroměříži. V neděli ráno 
účastníci schválili společné prohlášení, které bylo přečteno při slavnostní závěrečné mši 
svaté v kostele sv. Mořice.
Letošní setkání tedy hlavně mapovalo současný stav společenství mládeže v našich far-
nostech.
Co pomáhá společenství
Živá společenství staví na Kristu, společné modlitbě a Písmu svatém. Nezbytní pro ži-
vot společenství jsou mladí lidé, kteří nás dokážou motivovat a jít nám příkladem, jsou 
ochotni se podílet na vytváření pestrého programu. V současné nestabilní době vidíme 
jako důležité se pravidelně scházet, navazovat a prohlubovat osobní přátelství. Je pro 
nás důležité mít ve farním společenství své místo a vnímat podporu kněze. Cítíme se 
užiteční a potřební, když se můžeme konkrétně zapojit do života farnosti.
Co ohrožuje společenství
Uvědomujeme si také, že je mnoho skutečností, které naše společenství mládeže ohro-
žují. Je to mnohdy naše lenost, nechuť zapojit se a neochota vzít na sebe zodpovědnost. 
Někdy jsme přehlceni množstvím nabídek, uzavíráme se ve virtuálním počítačovém 
světě a nechce se nám vstupovat do reálných radostí a starostí lidí kolem nás. Občas 
se ztrácí z našich společenství modlitba a kvalitní duchovní program. Stále rychlejší 
střídání generací nás vyzývá, aby naše společenství věnovala pozornost aktuálním pro-
blémům a neuzavírala se vůči svému okolí. Pokud dlouhodobě necítíme podporu kněze 
a farnosti, naše společenství zanikají.  Jan Váňa

kurz animátor
Jako každý měsíc byl i březen nabitý akcemi pro mládež. Na faře v Rajnochovicích pro-
běhlo další setkání animátorského kurzu, jehož účastníci se připravují na vedení sku-
pinek mládeže ve svých farnostech. Tentokrát byl víkend zaměřený na význam svátosti 
smíření a na Písmo svaté. Animátoři se dozvěděli základní informace z biblických věd, 
rozjímali nad Božím slovem a vyzkoušeli si i netradiční formy práce s Biblí, třeba výtvar-
né ztvárňování příběhů nebo bibliodrama. Jan Pilar 

arcidiecézní setkání mládeže 
U příležitosti Světového dne mládeže, 
který je ustanoven Janem Pavlem II. již 
od roku 1985 na Květnou neděli, se mla-
dí olomoucké arcidiecéze setkají se svými 
biskupy, aby se tak připojili ke světové 
církvi. Mottem XXVI. Světového dne 
mládeže, ke kterému nám papež Benedikt 
XVI. napsal poselství, je: V Kristu zapusť-
te kořeny, na něm postavte základy, pevně 
se držte víry“ (srov. Kol 2,7).
Samotné setkání proběhne v sobotu  
16. dubna. Zahájení a katecheze otce 
arcibiskupa Jana Graubnera proběhne 
v katedrále sv. Václava v Olomouci. Poté 
se vydáme na pouť do baziliky Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku u Olo-
mouce, kde na nás bude čekat zajímavá 
nabídka různých workshopů a předná-
šek. Vrcholem programu bude závěrečná 
mše svatá s olomouckými biskupy.
Proti setkáním v minulých letech ADCM 
také chystá předprogram v pátek večer 
15. dubna. 
Na co se můžete těšit? 
Ve studentském kostele Panny Marie 
Sněžné v Olomouci se od 19.30 hod. ode-
hrají muzikálové pašije. Parta asi padesáti 
mladých lidí z východních Čech vytvořila 
hudební a dramatické zpracování posled-
ních hodin Ježíše Krista. Pokud Tě nabíd-
ka zaujala, podívej se na jejich stránky, 
nech se nalákat a přijeď už o den dříve. 
Ubytování bude zajištěno za 50 Kč v jedné 
z olomouckých škol, takže spacák a kari-
matku s sebou.
A abys věděl, na jaké přednášky se můžeš 
těšit, tady je předběžně několik z nich:  
Poznej Boha ve slabostech – Tomáš Řehák; 
Obchodování s lidmi, nucená prostituce 
v Itálii – sestra Klára Marie Stráníková; 
Křesťan a hudba – P. Pavel Šupol; Umíte 
se (správně) rozhodovat? – sestra Olga 
Zelená, SSJ; Sex, AIDS a vztahy – Franti-
šek Krampota. Jan Váňa

centRum PRo mládež

centRum PRo Rodinný žiVot
Setkání žen v obtížných 
životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či 
rozvedené ženy na pravidelná setkání ve 
Farním domě u sv. Václava v Olomouci. 
Nejbližší setkání bude 5. dubna od 15.30 
hod. s MUDr.Jitkou Krausovou na téma: 
Postit – pustit? Na další setkání 3. května 
si pro vás Alena Večeřová připravila jarní 
tvořivou dílnu.
Bližší informace:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, 
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Příprava snoubenců  
na manželství

Dne 15. dubna začne druhý letošní kurz 
přípravy snoubenců na manželství. Další 
setkání budou v pátek 29. 4., 27. 5., 10. 6., 
24. 6. a v sobotu 25. 6. Příprava probíhá 
od 17 do 19.30 hod.  na kurii arcibiskup-
ství, na Biskupském náměstí 2 v Olo- 
mouci.
Bližší informace a přihlášky:
Marcela Kořenková, tel.: 587 405 251,  
e-mail: korenkova@arcibol.cz

den pro seniory na Svatém 
kopečku u olomouce

Zveme animátory seniorů a seniory ve 
středu 4. května na Svatý Kopeček u Olo-
mouce. Na programu je seznámení se 
s historií poutního místa, představení  
aktivit pro seniory v olomoucké, ostrav-
sko-opavské, brněnské a královéhradec-
ké diecéze, mše svatá v bazilice (slouží 
biskup Josef Hrdlička).
Bližší informace:
Lucie Ševcová, tel.: 587 405 251, e-mail: 
olsenior@seznam.cz
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Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

centRum laickýcH aktiVit

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

Pozvěme děti k návštěvě domu božího
Možná jste si už také i vy, čtenáři OLDINu, všimli, že dnešní mladá generace zná mnohé daleké státy a exotické kraje, ale krása 
jejich farního kostela je jim utajena. Nemají často tušení, jaké bohatství kulturní, historické i duchovní se skrývá nedaleko 
jejich domova. Nebudeme zkoumat, čí je to vina, ale vnímáme možnost tuto situaci změnit. Příležitost k tomu budeme mít 
v květnu, kdy se již podruhé koná v naší arcidiecézi akce Noc kostelů. Vloni jsme viděli, že mnoho našich spoluobčanů využilo 
nabídky nejenom prohlídky kostelů, ale i bohatého kulturního a duchovního programu. Protože ten je ale tvořen především 
pro dospělé, sami organizátoři cítili, že dětem je potřeba zážitek z kostela zprostředkovat jinak. 

centRum PRo školy

Z těchto důvodů se v sobotu 5. března se-
šlo v Olomouci 15 lektorů z různých míst 
olomoucké arcidiecéze, aby se seznámilo 
s projektem „Den kostelů“. Jak už sám 
název napovídá, jedná se o doprovodný 
program akce Noc kostelů, který se letos 

bude konat v pátek 27. května. Centrum 
pro školy rozšířilo nabídku programu 
v kostelech o dopolední programy pro 
děti a mládež a nazvalo ji Den kostelů. 
Tato nabídka je speciálně určena základ-
ním a středním školám.
Pro všechny, kdo jsou ochotni nabídnout 
především svůj čas pro tuto aktivitu, jsme 
připravili program rozdělený pro žáky 
mladšího a staršího školního věku. Menší 
děti se formou prohlídky kostela budou 
snažit najít podobnosti s jejich domovem. 
Dozví se, kdo je patronem kostela a také 
se naučí jednoduchou ukazovací písničku 
nebo nakreslí místo, které se jim v kostele 
nejvíce líbí. 
Starší děti se pokusí pomocí pracovních 
listů zařadit stavbu kostela do správ-
ného architektonického stylu. Formou 

powerpointové prezentace se naučí názvy 
jednotlivých částí liturgického prostoru 
kostela. Na základě výkladu se také po-
kusí sami přijít na to, k čemu slouží kostel 
dnes. 
Pokud se cítíte osloveni tímto článkem 
a rádi byste tento program zorganizovali 
ve vaší farnosti, obraťte se na naše cent-
rum a my vám rádi nabídneme proškole-
ní a předáme námi připravené materiály. 
Těšíme se na setkání nejenom v Noci, ale 
také při Dni kostelů. Helena Polcrová

moravskoslezská křesťanská 
akademie

Region Kyjov
Místo a čas konání: Farní kostel, 18 hod., 
17. dubna
PhDr. Josef Pala:  Zápisky z cesty po Se-
verní Koreji, posledním skanzenu komu-
nismu 

Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum 
– Mozartem, 17 hod., 26. dubna
PhDr. Mgr. Marek Jakoubek, Ph.D.:  
Romové v historické a náboženské per-
spektivě 

Region Strážnice
Místo a čas konání: Kostel Panny Marie, 
19 hod., 1. dubna
Biblická přednáška

Region Šumperk
Místo a čas konání: Farní středisko Kos-
telní náměstí 4, 19 hod. 29. dubna
Luděk Štipl: Historie, kultura a tradice 
židovské obce 

Region Uherský Brod
Místo a čas konání: Farní sál Masarykovo 
nám. 68, 19.15 hod., 13. dubna
P. František Lízna: Od Atlantiku až na po-
břeží Černého moře 

komunita blahoslavenství
Sobotní duchovní odpoledne na téma: 
Otče můj, proč jsi mě opustil?
Tajemství Otcovy přítomnosti u Ježíšova 
kříže a u našich křížů.
9. dubna, začátek setkání od 14.30 hod.
Program začíná chválami, po nich násle-
duje přednáška a osobní svědectví. Sou-
částí programu je i společné agape.
Účast možná pro všechny zájemce.
Bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz, 
tel.: 585 396 638

manželská setkání
Víkend pro muže Život v manželství  ve 
dnech 8. až 10. dubna v Albeřicích.
Téma: Muži, milujte své ženy, jako si Kris-
tus zamiloval církev a sám se za ní oběto-
val, aby ji posvětil... Kdo miluje svou ženu, 
miluje sebe. (Ef 5, 25)
Program zahrnuje krátké přednášky na 
téma spirituality muže a života v manžel-
ství, osobní ztišení, společnou modlitbu, 
mše sv., sdílení ve skupinkách, chlapské 
rozhovory a další.
Je nutno přihlásit se předem.
Bližší informace: www.setkani.org

cursillo
14. až 17. dubna
Duchovní obnova pro muže 
CURSILLO je cesta, jak v dnešní době 
prožívat křesťanství jako radostný a osvo-
bozující způsob života a jak tento prožitek 
předávat dál. Prožít CURSILLO znamená 
učit se nasazovat svoje schopnosti v církvi 
a ve společnosti.
Setkání se uskuteční v Domě sv. Josefa na 
Gruni (Staré Hamry) v Beskydech.
Začátek ve čtvrtek večeří v 18 hod., konec 
v neděli po 16. hodině. 
Příjezd autem přímo až k domu, jinak 
vlakem do Ostravice a dále autobusem 
do stanice Staré Hamry – most a odtud 
budete odvezeni autem až k domu (nut-
no předem domluvit se správcem na tel.: 
737 374 819). 
Přihlášky: Zdena Labounková, Družební 
19, 779 00 Olomouc, tel.: 585 414 647, 
e-mail: zdenka.l@volny.cz
http://cursillo.hyperlink.cz
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Studentky cmG na stáži ve Vídni
Na přelomu ledna a února se dvě studentky septimy Cyrilometodějského gymnázia 
a mateřské školy v Prostějově zúčastnily čtrnáctidenního kurzu sociálních kompetencí 
ve Vídni. Smyslem těchto kurzů je seznámení se se školskými a sociálními zařízeními 
v zahraničí, prohloubení komunikačních schopností v cizím jazyce a rozšíření poznatků 
v oboru, který účastníky zajímá a kterému by se v budoucnu chtěli věnovat. Obě stu-
dentky zaznamenaly své dojmy a zážitky také pro naše čtenáře.
Ihned po příjezdu se nás ujala paní Domany, která náš pobyt ve Vídni vyřizovala a která 
je dobrou duší celého projektu. Začátky v německy mluvící zemi pro nás byly z jazyko-
vého hlediska občas krušné, ale za krátký čas jsme chytily tamní rytmus a docela dobře 

se domluvily. Na nádraží na nás čekal 
pan Kribbel, u kterého jsme celé dva 
týdny bydlely. Kurz sociálních kom-
petence probíhal v jedné vídeňské 
mateřské škole, kde jsme trávily s dět-
mi čas každý den do 14 hodin. Každá 
jsme byla v jiné třídě. Míša s menšími 
dětmi ve věku od tří do pěti let, Barča 
s předškoláky. Potěšilo nás, že nás děti 
bez problémů ihned přijaly mezi sebe. 
Když ovšem pochopily, že ne vždy jim 
dobře rozumíme (je těžké porozumět 
žádosti tříletého dítka), začaly toho 
patřičně využívat, především když 

chtěly povolit něco, co bylo paní učitelkou zakázáno. Musely jsme překonat i těžší chvil-
ky – např. co dělat, když máme v zahradě dvě houpačky, houpat se chtějí tři děti a paní 
učitelka v nedohlednu? 
Postupem času jsme si vydobyly alespoň poloviční autoritu a naučily se podobné zátěžo-
vé situace zvládat.
Děti nás nejednou opravdu poba-
vily: „Míšo, pojď si s námi hrát na 
maminku a tatínka.“ 
„Ne, já na vás jen dohlídnu.“ 
Mezitím si děti začaly dělit role. 
„Ty budeš maminka, ty budeš tatí-
nek… a Míšo, co budeš ty?“ 
Zopakovala jsem: „Já se na vás 
budu jen dívat.“ 
Ale když si děti chtějí hrát, nic pro-
ti tomu nenaděláte: 
„Ty budeš maminka, ty budeš tatí-
nek, a ty,“ ukázali na mě „ty budeš 
naše babička.“ 
Bára měla zase jiný zážitek: „Pojď si s námi zahrát tuhle hru,“ volaly děti. 
„A jak se hraje?“ ptám se. 
Odpověď byla velmi trefná: „My nevíme, ještě jsme ji nehráli, vysvětli nám to.“ 
A s těmito slovy jsem obdržela návod ke hře, samozřejmě v němčině.
Samozřejmě, že nás také potěšily: „Mary, já už zítra nepřijdu,“ zkoušela jsem jedno 
z dětí, do jaké míry ho můj odchod mrzí. 
Mary mi odpověděla: „Ale příští týden přijdeš, že?“ 
Nedokázala jsem jí říci, že ne, doufám jen, že jsem jí dobře rozuměla. Báru zase při lou-
čení nechtělo jedno z děvčátek pustit. Na některé momenty se prostě nezapomíná, a to 
je snad také smysl kompetencí.
Několikrát za dobu pobytu jsme se v odpoledních hodinách vydaly do centra města.  
Návštěva přírodovědného a historického muzea nám rozšířila znalosti v těchto oblas-
tech. Byly jsme se podívat také ve Stephansdomu, z jehož věže jsme měly výhled na ce-
lou Vídeň. Asi největší zážitek v nás zanechala návštěva muzea císařovny Sisi, která byla 
nesmírně zajímavá. 
Neocenitelnou službu nám kurz dal v komunikaci v cizím jazyce, tady v německém 
jazyce. Nejednou se nám stalo, že jsme v rozhovoru něco nepochytily, což mělo někdy 
patřičné následky, kterým jsme se každý večer smály. Kribbelovi byli velmi milí, vstříc-
ní a ochotní. Každodenní společné večeře byly příjemným zakončením dne, u kterého 
jsme si ve velké míře procvičily němčinu a dozvěděly se zajímavé informace nejen o Ra-
kousku. Pobyt v Rakousku nám přinesl spoustu zkušeností a neopakovatelných zážitků, 
na které budeme s úsměvem na tváři dlouho vzpomínat.

Michaela Žondrová a Barbora Zelinková
Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově

mSka zlín si připomněla  
20. výročí

Zcela zaplněný sál klášterní budovy Regi-
na přivítal v neděli 6. února senátora PČR 
Jiřího Čunka, hlavního hosta besedy na 
téma Křesťan a politika aneb Život jako 
detektivka. Regionální pobočka Morav-
skoslezské křesťanské akademie (MSKA) 
ve Zlíně si touto akcí chtěla připomenout 
výročí 20 let od svého vzniku.
Jiří Čunek pronesl úvodní slovo, v němž 
připomněl, že není důležité, zda slovo 
křesťanství je v názvu té které strany, ale 
to, zda křesťanské hodnoty její představi-
telé a členové skutečně žijí. Důležité také 
je, aby křesťané v politice byli pracovití, 
protože jen tak si mohou získat důvěru vo-
ličů na komunální a později i na celostátní 
úrovni. Negativním rysem naší společ-
nosti ovšem je, že se politikové neřídí etic-
kými hodnotami, ale průzkumy veřejného 
mínění, a to často velmi spornými. Uká-
zalo se to v případě zákona povolujícího 
registrované partnerství, kdy mnoho po-
litiků najednou „změnilo názor“. Dalším 
faktorem, který ohrožuje důvěryhodnost, 
jsou skupinové zájmy, nečestné a korupč-
ní jednání. To se např. projevilo i v pří-
pravě zákonů, které nahrávají provozo-
vatelům hazardu a jež podpořili i někteří 
bývalí členové KDU-ČSL. Období, kdy 
tato strana není v Poslanecké sněmovně, 
může být dobou potřebné očisty.
Následovala řada dotazů, na něž Jiří  
Čunek reagoval velmi bezprostředně, 
upřímně a s nadhledem. Věnoval se mimo 
jiné koncepci romské problematiky a také 
otázkám rozvoje zlínského regionu. 
Závěr besedy opět patřil hlavnímu tématu 
Křesťan a politika. V den, kdy nám evan-
gelium sv. Matouše připomíná Ježíšova 
slova: „Vy jste sůl země, vy jste světlo svě-
ta...“ vyzval Jiří Čunek přítomné, aby se 
nebáli hájit křesťanské zásady, principy 
spravedlnosti a pravdy, protože jen tak lze 
čelit postupujícím tlakům sekularizace 
a relativismu. Mgr. Petr Cekota

Zlín
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Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
Sobota 12. března byla pro všechny katechumeny a jejich kmotry nejen z naší farnosti 
ale z celé olomoucké arcidiecéze slavnostním dnem. Na mši svaté v katedrále sv. Václa-
va v Olomouci, která byla slavena ve společenství otce arcibiskupa Jana Graubnera, byli 
všichni katechumeni slavnostně 
přijati mezi čekatele křtu. Kázání 
otce arcibiskupa rozechvělo srd-
ce přítomných a zahřálo na duši.  
Každý si mohl uvědomit význam 
tohoto jedinečného okamžiku, 
který zůstane v paměti na dlouhou 
dobu. Tato událost tak posunula 
katechumeny blíže k očekávanému 
křtu. Po mši svaté přijali kmotři 
i katechumeni pozvání otce arci-
biskupa Jana do překrásných
historických prostor arcibiskup-
ství k pohoštění, po němž následovalo seznámení se s bohatou nabídkou programů pro 
mládež a pro rodiny, jež fungují v rámci farností a děkanátů. Zazněla slova povzbuzení 
ze strany kněží a od řádových sester jejich vyznání víry a praktických zkušeností ze živo-
ta s Bohem. Setkání bylo ukončeno požehnáním otce arcibiskupa. Monika Přibylová

Zlín 

aidfest 
V únoru proběhl v Arcibiskupském gym-
náziu v Kroměříži netradiční týden pro 
rozvojovou spolupráci neboli Aidfest.  
Byl pořádán z iniciativy několika studen-
tek. Náplní akce bylo informovat spo-
lužáky o problémech rozvojových zemí. 
Základem Aidfestu bylo osm rozvojových 
cílů, jako například dosažení základního 
vzdělání pro všechny nebo snížení dětské 
úmrtnosti.
Studenti se mohli zúčastnit mnoha zají-
mavých přednášek. Například Petr Kou-
řil ze Společnosti pro Fair Trade na úvod 
své přednášky zapojil všechny studenty 
do „brainstormingu“ o světovém obcho-
du. V prezentaci poté všem přítomným 
vysvětlil, že pojem „Fair Trade“ je kon-
cept snažící se o dodržování spravedli-
vých podmínek obchodu s rozvojovými  
zeměmi.
Jiří Pavelec se s námi podělil o zkušenosti 
ze svého pobytu v Zambii, kde vyučoval. 
Svou přednášku obohatil ochutnáv-
kou smažených červů. Další přednášky 
nás informovaly o rozvojové spolupráci  
Čechů v Mongolsku nebo v Moldavsku. 
Velmi úspěšným se stal prodej Fair Tra-
de výrobků a ochutnávka kávy a čaje. 
Studenti měli také možnost zhlédnout 

zajímavé spoty a videa týkající se dané 
problematiky, během přestávek si mohli 
přečíst jednotlivé rozvojové cíle tisíciletí 
z nástěnek nebo „chodících billboardů“ 
a vše bylo zakončeno koncertem rockové 
hudby studentů gymnázia v klubu. Naším 

cílem nebylo tyto problémy vyřešit, ale 
přivést studenty nejen k ohleduplnějšímu, 
ale i odpovědnějšímu přístupu ke světu. 
Celá akce byla velmi zdařilá a věříme, že 
se bude opakovat i v příštích letech. 

Mgr. M. Hořáková a E. Knirschová 
Kroměříž

minifor
Ve dnech 25. až 27. února se v Arcibiskupském kněžském semi-
náři v Olomouci uskutečnilo v tomto školním roce druhé víken-
dové setkání olomouckého MiniForu. MiniFor (Ministranský 
formátor) je kurz, který pořádají bohoslovci. Je určen ministran-
tům starším 15 let, kteří by rádi prohloubili svůj duchovní život, 
svoje znalosti z liturgie a prožili společenství se svými vrstevníky.
Hlavním tématem tohoto víkendu byla liturgie a součástí progra-
mu tak byl i nácvik ministrování při slavnostní mši svaté. Kromě 
toho byla součástí programu i společná modlitba, adorace, sdíle-
ní a nechyběly i pohybové aktivity v podobě sportu a velké hry ve 
městě Olomouci.                                                                        Ondřej Dědič

kněžSký Seminář
Postní ViR

O víkendu březnovém víkendu se uskutečnila v prostorách Arci-
biskupského kněžského semináře v Olomouci již tradiční (ten-
tokráte postní) duchovní obnova pod názvem VIR. Už název 
naznačuje, že se jednalo o duchovní obnovu určenou pro muže, 
a to ve věku od 17 do 40 let, která měla tentokrát jako podtitul 
citát sv. Pavla: „Hlavou každého muže je Kristus.“ (1 Kor 11,3) 
Duchovní obnovy, kterou vedl P. Bogdan Stępień, se zúčastnilo 
43 mladých mužů a součástí programu, který prožili, byla kromě 
promluv i adorace a přímluvná modlitba.                    Ondřej Dědič
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z diáře aRcibiSkuPStVí

1. 4. pátek až 3. 4. neděle
 Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Orla 

• arcibiskup Jan
2. 4. sobota
 16.00 hod. • Králíky – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (děkanát Šumperk) • biskup Josef
3. 4. neděle
 9.00 hod. • Brodek u Prostějova – mše svatá na zakon-

čení lidových misií • biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
5. 4. úterý až 7. 4. čtvrtek
 Velehrad – Stojanov – rekolekce pro kostelníky, I. sku-

pina • arcibiskup Jan
8. 4. pátek až 10. 4. neděle
 Velehrad – Stojanov – rekolekce pro kostelníky, II. sku-

pina • arcibiskup Jan
8. 4. pátek
 18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k prvnímu výročí 

úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka • arcibiskup Jan
9. 4. sobota
 15.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium  

– rekolekční promluva a mše svatá • biskup Josef
 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (děkanát Valašské Klobouky) • arcibiskup 
Jan

10. 4. neděle
 10.00 hod. • Vysoké Pole – 750. výročí obce – mše svatá 

a žehnání křížové cesty • biskup Josef
10. 4. neděle až 11. 4. pondělí
 Špindlerův Mlýn – zasedání Misijní rady • arcibiskup 

Jan
11. 4. pondělí až 13. 4. středa
 Hejnice – Plenární zasedání České biskupské konferen-

ce • arcibiskup Jan a biskup Josef
15. 4. pátek
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – pouť k Panně Ma-

rii Bolestné • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – přehlídka chrámových 

sborů a mše svatá • arcibiskup Jan

16. 4. sobota
 9.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní setkání mlá-

deže před Květnou nedělí, zahájení, katecheze, pouť  
• arcibiskup Jan

 12.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pokračová-
ní arcidiecézního setkání mládeže, workshopy, mše 
svatá • biskup Josef

17. 4. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
18. 4. pondělí až 20. 4. středa
 Svatý Hostýn – duchovní obnova pro pastorační pra-

covníky rodinných center • biskup Josef
21. 4. čtvrtek
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku 

Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 4. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Umučení Páně – velko-

páteční obřady • arcibiskup Jan a biskup Josef
23. 4. sobota
 20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční 

vigilie, křest dospělých • biskup Josef
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie, křest 

dospělých • arcibiskup Jan
24. 4. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstá-

ní Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
30. 4. sobota
 10.00 hod. • Velký Ořechov – žehnání kaple v obci 

Doubravy • biskup Josef
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – 18. celostátní pouť hasičů  

• arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Štípa – děkovná mše svatá za opravy koste-

la • generální vikář Josef Nuzík
30. 4. sobota až 3. 5. úterý
 Řím – blahořečení papeže Jana Pavla II. • arcibiskup 

Jan


