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Sarkofág 
kardinála Špidlíka 
vyzdobili umělci 
z celého světa

P a t n á c t i  u m ě l c ů m 
z různých zemí světa se 
na Velehradě na začát-
ku dubna podařilo do 
konečné podoby vyzdo-
bit sarkofág umístěný 
za hlavním oltářem vele-
hradské baziliky, v němž 
jsou uloženy ostatky vlo-
ni zesnulého kardinála 
Tomáše Špidlíka. 

iX. celostátní 
misijní pouť  
a vi. misijní den 

Papežská misijní díla 
a Táborský vikariát čes-
kobudějovické diecéze 
zvou na již tradiční Mi-
sijní pouť a Misijní den 
dětí s letošním mottem: 
„Pane, dej mi tu živou 
vodu!“ 

Jedna z mnoha mezinárodních mariánských mozaik (ukrajinská),
které se nacházejí v ambitech Baziliky Zvěstování v Nazaretu

Pochod pro život 
2011

V sobotu 26. března pro-
šel Prahou již jedenáctý 
Pochod pro život orga-
nizovaný Hnutím Pro 
život ČR. Jeho účastníci 
svou přítomností vyjá-
dřili touhu po změně 
současného stavu legis-
lativy, která umožňuje 
zabíjení počatých dětí.

v olomoucké 
arcidiecézi se 
při noci kostelů 
otevře 130 kostelů

Do Noci kostelů, která 
letos připadá na 27. květ-
na a jejímž cílem je ote-
vřít kostel netradičním 
způsobem a pro všechny 
lidi, tedy i pro ty, kteří by 
do něj jinak nepřišli, se 
v olomoucké arcidiecézi 
zapojí celkem šest církví 
a otevřeno bude celkem 
130 kostelů...

Snímek Josef Pala
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zemřel herec ladislav lakomý
Jeden z předních divadelních a filmových herců, vynikající recitátor a dabér La-
dislav Lakomý zemřel v Brně dne 11. dubna 2011 ve věku 79 let.
O Ladislavu Lakomém byla napsána  řada odborných  textů,  zamyšlení,  rozhovorů. 
Jeho umělecké nadání zachycují desítky televizních inscenací, seriálů, filmů či doku-
mentárních cyklů (byl např. průvodcem v nedávném cyklu České televize Poutní mís-
ta). Zapsal se do povědomí diváků, rozhlasových posluchačů, kolegů. 
Jak na pana Lakomého dnes zavzpomínal jeho jediný vnuk Zdeněk Drštka, který je 
bohoslovcem brněnské diecéze v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci?
„Dědeček byl vzácný a výjimečný člověk. Odmalinka mě brával do divadla – na svoje 
představení i na ostatní. A jemu taky vděčím za to, že mám rád divadlo a kulturu vůbec. Byl vynikajícím houslistou, hrál i na tahací 
harmoniku, na klavír, na basu… A taky dobře a rád zpíval. Znal se výborně s největšími brněnskými básníky – Skácelem, Mikuláškem, 
Kainarem… Hlavně Skácela měl rád, často recitoval z jeho díla; a všichni, kdo ho znali, tvrdili, že nikdo nedokáže Skácelovy verše tak 
interpretovat jako dědeček…. Dědeček byl také neuvěřitelně skromný a ochotný člověk. Vůbec si nepotrpěl na nějaké veřejné gratu-
lace nebo oslavy. Kromě toho, že vystupoval v divadlech, natáčel v rozhlase a daboval, vystupoval také na vernisážích řady výtvar-
ných výstav, recitoval nebo předčítal v knihovnách a na autogramiádách, doprovázel mluveným slovem různé pěvecké soubory, od 
profesionálních (jako např. Ondráš aj.) po amatérské… Řada lidí vzpomíná především na inscenaci „Komedie o umučení a slavném 
vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista“, která měla premiéru 28. listopadu 1965. Dědeček v ní ztvárnil postavu označenou 
jako „Persona Ježíš“. Představení mělo obrovský ohlas, uprostřed šedesátých let se z jeviště hlásalo evangelium! Když dědeček začal 
tuto inscenaci zkoušet, měl právě „Kristova léta“; narodil se 14. listopadu 1931.
Do „Komedie o umučení…“ se dědeček vrátil v roce 2000, tentokrát v roli Piláta. Stýskal si, že už to není ono. Samozřejmě, doba je 
jiná, ale přesto viděl značný rozdíl v publiku, které už bralo tyto pašijové hry spíše jako kuriozitu. A často vzpomínal, že v pětašedesá-
tém roce, když tzv. „Opovědník“ na samém začátku představení pozdravil publikum slovy: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus,“ snad 
všichni diváci jednohlasně odpověděli: „Až na věky, amen.“ Tím ovšem pašije pro dědečka neskončily. Dvakrát přednesl part evange-
listy v pašijích na Velký pátek v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla – v letech 2006 a 2007. A moc dobře si pamatuji, jak pečlivě se na 
to chystal, jak se připravoval.
O Pánu Bohu jsme s dědečkem skoro nemluvili. Myslím, že měl příliš velký ostych před tak velikým tématem. Přesto mohu zmínit  
aspoň tři osobní drobné postřehy: Byl mým křestním kmotrem. Když mě čekaly přijímačky na střední školu, vzal mě s sebou do koste-
la a řekl: Pojď, půjdeme se za to pomodlit. A v nemocnici byl před smrtí zaopatřen...  Prosím vás o modlitbu za dědečka…“

Martina Jandlová

vzPomínka na velkého heRce

úmySly aPoŠtolátu modlitby
květen 2011

Úmysl všeobecný 
Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solida-
ritu 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.

čeRven 2011

Úmysl všeobecný 
Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o starostlivé a milo-
srdné Boží lásce.

Úmysl misijní 
Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským povo-
láním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království. 

Úmysl národní 
Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a katechety, 
aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky 
Bohem nabízené milosti.
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obSah

liSt z kalendáře

P. Jakub Deml

květen 2011
1. květen – Mezinárodní den rodiny

8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, 
zakladatele ČK v roce 1828

11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha,  teolog a filozof,  jezuitský 
kněz – důchodce žijící na Svatém Hostýně (88. narozeniny)

28. 5. 1918 se narodil v Ústí u Vsetína P. Jaroslav Kašpar,  jeden z nejstarších kněží 
olomoucké arcidiecéze žijící na odpočinku v Kroměříži (93. narozeniny)   (jpa)

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.

domovino 
epos 

v zimě dva tisíce deset sněží
a mrzne a přibývá chladu
i kořistníků bez jména
v srdcích pak studena

teď v naší domovině stačí
i na dálku kývat malíčky
vystrčenými z plných žoků
a samohráči mění zemi v hřiště
sudí od lajny píská lid k zemi
vyvolení přidat v kroku

a člověk ten jenž vládl léta
cení vlčí geny a vytrubuje
svoboda pravá je ta
v černých ponožkách
mafi–pánů a jejich miliardy
v plné stračí budce
a také muži co jsou a nejsou
v národě i před ženami
hrají borce hrají trubce

a jsou tu ženy jež chtějí lásku
všechny ženy lásku chceme
a cítíme jak svět ubližuje nám
ženám i kráse již nesem z ráje
a něze a poezii jež vychází
dlouhá léta z obětí i z nitra
zašlápnutého básníka

co zbývá srdcím dosud tlukoucím
jež se táží zda vězeňské výslužky
uchovávané z doby utrpení
se mohou už jen holou rukou vzít
z českého národního kamene
a v hrobě neznámého vězně tlít

my zbylí živí dosud zdobíme
zahrady nepopravených vidin
a tichounce mizíme i se ctí
jež byla kdysi i u nás veliká veliká

Karel Vysloužil
básník, vězeň 50. let
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na velehradě se setkali kněží tří 
moravských diecézí

Ve dnech 21. až 23. března se na Vele-
hradě setkali kněží a jáhni tří morav-
ských diecézí – arcidiecéze olomoucké, 
diecéze brněnské a diecéze ostravsko-
opavské. Téměř 150 účastníků pozdra-
vili nejen sídelní biskupové všech die-
cézí – arcibiskup Jan Graubner, biskup 
Vojtěch Cikrle a biskup František Lob-
kowicz, ale také olomoucký světící bis-
kup Josef Hrdlička a jako host trnavský 
arcibiskup Róbert Bezák ze Slovenska.
S ohledem na probíhající Rok křtu, první 
zastavení  v  tříleté  přípravě  na  jubileum 
1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu, jehož oslavy vyvrcholí 
roku 2013 právě na Velehradě,  se účast-
níci  setkání  věnovali  právě  této  svátosti. 
Zamýšlet se nad ní mohli hned z několika 
hledisek: z pohledu teologického či prak-
tického, nebo např. v ekumenických sou-
vislostech.  V  jednotlivých  přednáškách 
bylo zdůrazněno, že křest není jen jedním 
z mnoha životních okamžiků, ale je počát-
kem celoživotní cesty každého křesťana.
Jedna z přednášek byla věnována i samot-
nému Velehradu. Historik Jaroslav Šebek 
při ní zmínil posledních sto let dějin pout-
ního místa  a  zvláštní  pozornost  věnoval 
například  roku  1985,  kdy  u  příležitosti 
1100. výročí úmrtí sv. Metoděje právě na 
Velehradě  zazněl  z  úst  věřících  poprvé 
hlasitý odpor  vůči  komunistickému  reži-
mu.  Jiří Gračka

Poselství nemocným k postní 
době a velikonocům 2011

Tradiční poselství,  které  vždy  v době  ad-
ventní a postní zasílají olomoucký arcibis-
kup  Jan Graubner  a  světící  biskup  Josef 
Hrdlička  nemocným  ve  své  diecézi,  při-
pomíná  probíhající  přípravu  na  jubilejní 
rok 2013, kdy budeme slavit 1150. výročí 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Součástí jsou také dopisy prezi-
denta Arcidiecézní charity a biskupského 
vikáře pro mládež. 
V uplynulých dnech bylo zveřejněno vyšlo 
nové vydání „Poselství nemocným“. Toto 
poselství  vychází  již  patnáctý  rok  vždy 
v době postní a adventní v počtu 6200 ks. 
Je  přílohou  diecézního  zpravodaje  Acta 
curiae a dále  je rozesláno na farní úřady, 
do  nemocnic  a  do  dalších  zařízení.  Jeho 
obsahem  je  dopis  našich  biskupů,  dopis 
Arcidiecézní  charity  a  dopis  Centra  pro 
mládež.   Jiří Gračka

Sarkandrovská pouť
Pouť  města  Olomouce  k  hrobu  sv.  Jana 
Sarkandra  se  koná  v  pátek  6.  květ-
na  v  Olomouci.  Mše  svatá  v  katedrále  
sv. Václava začíná v 18 hod. před ní budou 
litanie u světcova hrobu.  (aco)

youcat – katechismus pro mladé vychází v češtině
Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské 
konference uvádí v těchto dnech na trh knižní novinku – Katechismus katolické 
církve pro mladé – YouCat. Katechismus byl představen na oficiální tiskové konfe-
renci 11. dubna za účasti arcibiskupa Dominika Duky, předsedy České biskupské 
konference (ČBK), P. Jana Fatky, ředitele Karmelitánského nakladatelství, a P. Víta 
Zatloukala, ředitele Sekce pro mládež ČBK.
Iniciativa  k  vydání  této  publikace  vzešla  od  kardinála 
Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa. Právě 
v německém jazyce byla tato kniha sepsána, ale postupně 
bude  přeložena  do  celkem 25  světových  jazyků. Vydání 
katechismu zaštítil papež Benedikt XVI., který k této pu-
blikaci napsal předmluvu. Poprvé byl YouCat představen 
na tiskové konferenci v německé Mohuči 5. dubna 2011. 
V České republice byl na trh uveden jen o několik dní poz-
ději 7. dubna.
„Vysvětlit křesťanskou víru v jazyce mladých lidí je velmi 
významný počin, protože právě to  jim může ukázat ces-
tu k víře a církvi, anebo jejich víru posílit a upevnit,“ říká 
k vydání katechismu pro mladé pražský arcibiskup Do-
minik Duka, předseda České biskupské konference. Ka-
techismus pro mladé – YouCat vychází před letošními srpnovými oslavami 26. světové-
ho dne mládeže, které se budou konat ve španělském Madridu (16. až 21. srpna 2011) 
a všichni mladí lidé, kteří se do Madridu rozjedou, jej obdrží zdarma jako součást tzv. 
"balíčku poutníka“. Karmelitánské nakladatelství vydává YouCat v češtině v nákladu 
2500 kusů a z toho 1600 kusů obdrží Sekce pro mládež ČBK, která katechismus bude 
účastníkům madridského setkání distribuovat prostřednictvím Diecézních center pro 

mládež. Další zájemci si 
YouCat  budou  moci 
zakoupit  v  prodejnách 
nebo  prostřednictvím 
internetového  obcho-
du  Karmelitánského 
nakladatelství, které na 
výběru fotografií v čes-
ké  verzi  katechismu 
spolupracovalo se Sek-
cí pro mládež ČBK. 
Katechismus  pro  mla-
dé  zprostředkovává 
úhrn katolické víry tak, 
jak  byl  předložen  Ka-
techismem  katolické 
církve,  ovšem  jazykem 

přiměřeným mladému člověku, a nemá v úmyslu ani se nesnaží bezpodmínečně vyčer-
pat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, které kladli mladí 
lidé. Následný  komentář má  čtenářům poskytnout  dodatečnou  pomoc,  aby  dokázali 
lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé na-
víc nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující texty, jako jsou shrnující defini-
ce, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru 
najdeme věcný a jmenný rejstřík, který umožňuje snadno si vyhledat konkrétní místa 
v textu.    Monika Vývodová

iX. celostátní misijní pouť a vi. misijní den 
Papežská misijní díla a Táborský vikariát českobudějovické diecéze zvou na již 
tradiční Misijní pouť a Misijní den dětí s letošním mottem: „Pane, dej mi tu živou 
vodu!“ 
Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, kde nebude chybět mše svatá za účas-
ti  hostů  z  misií,  tradiční  Misijní  jarmark,  hry,  soutěže  a  putování  po  kontinentech,  
Misijní koláč, misijní scénka a další překvapení. Přijeďte a vezměte s sebou i své blízké. 
Těšíme se na vás. Více informací: PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel.: 499 433 058, 
604 838 882, www.misijnidila.cz  P. Jiří Šlégr

Snímek čbk
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Sarkofág kardinála Špidlíka 
vyzdobili umělci z celého světa

Patnácti umělcům z různých zemí svě-
ta se na Velehradě na začátku dubna 
podařilo do konečné podoby vyzdobit 
sarkofág umístěný za hlavním oltářem 
velehradské baziliky, v němž jsou ulo-
ženy ostatky vloni zesnulého kardinála 
Tomáše Špidlíka. U příležitosti prvního 
výročí úmrtí tohoto mezinárodně uzná-
vaného duchovního a významného čes-
kého teologa zde za něho sloužil 8. dub-
na mši svatou olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. 
Události,  při  níž  arcibiskup  požehnal 
zbrusu novou mozaiku na Špidlíkově ná-
hrobku,  která  se  stala  dílem  architekta 
Paolo  Marcianiho  a  P.  Marka  Rupnika, 
bylo přítomno mnoho významných hostů, 
mezi nimiž byli např. apoštolský nuncius 
v České republice Diego Causero, brněn-
ský biskup Vojtěch Cikrle, členové římské-
ho a olomouckého Centra Aletti a patnáct 
výtvarných umělců  z mezinárodně obsa-
zeného Ateliéru duchovního umění v čele 
s Markem Rupnikem, kteří na dokončení 
náhrobku  pracovali.  Náhrobek  lemuje 
osm miniaturních biblických výjevů.
„Tyto  výjevy  kardinál  Špidlík  považoval 
za  klíčové  teologické  výpovědi  a  sám  se 
k  těmto  tématům ve  svém díle  s  oblibou 
vracel,“  popsala  mozaiku  na  sarkofágu 
vedoucí  Tiskového  střediska  České  bis-
kupské  konference  Monika  Vývodová.  
Na podlouhlých stranách sarkofágu jsou 
to motivy s názvy: Zvěstování, Ukřižová-
ní,  Vzkříšení,  Boží  Moudrost,  Povolání 
apoštolů,  Josef  Egyptský  a  jeho  bratři. 
V  čelech  náhrobku  je  Kristus  ve  slávě 
a Nebeský Jeruzalém. Mozaiky jsou umě-
lecky výjimečné  i  z hlediska  techniky vy-
hotovení a náročnosti miniaturního pro-
vedení.
Kardinál  Tomáš  Špidlík  byl  nejvýznam-
nějším  českým  teologem  žijícím  v  za-
hraničí.  Narodil  se  17.  prosince  1919 
v  Boskovicích,  v  roce  1940  vstoupil  do 
jezuitského  noviciátu  a  kněžské  svěcení 
přijal  v  holandském  Maastrichtu  v  roce 
1949. Většinu svého života strávil v Římě, 
kde vyučoval na místních univerzitách.
Byl  uznáván  jako  světově  proslulý  zna-
lec  spirituality  křesťanského  Východu 
a  významný  představitel  ekumenického 
úsilí a  také  jako reprezentant a propagá-
tor české kultury. Celý svůj život zasvětil 
badatelskému úsilí  ve  studiu  a  praktické 
službě  pro  jednotu  křesťanů.  Papež  Jan 
Pavel II. ho v roce 2003 jmenoval kardiná-
lem. Zemřel v Římě 16. dubna 2010.

Pavel Skála

výročí mSka v olomouci
V těchto dnech si Moravskoslezská křesťanská akademie (MSKA) připomíná 
20 let od zahájení své činnosti v Olomouci. U zrodu regionální pobočky toho-
to občanského sdružení, které tehdy již aktivně pracovalo v Brně pod vedením 
prof. MUDr. Bohumíra Langa, CSc., byli především prof. MUDr. Jiří Ehrmann, 
CSc., prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc., a dnes již zesnulí prof. PhDr. Eduard 
Petrů, DrSc., doc. MUDr. et RNDr. Milan Černý, CSc., a MUDr. Olga Tělupilová.
Na otázku proč se začal angažovat v MSKA, říká profesor Ehrmann: „Jako lékař a vyso-
koškolský učitel klinického oboru na lékařské fakultě a současně věřící člověk jsem celá 
ta léta cítil, jak chybná je představa, vehementně celé společnosti vnucovaná, že věda 
a víra musí ze své podstaty jít proti sobě. Marxistická filozofie, politická ekonomie a vě-
decký komunismus tvořily tři základní pilíře marxismu-leninismu, ideologické platfor-
my komunismu. Vědecký ateismus pak představoval fundament marxistické filosofie. 
Při vysokoškolském studiu všichni a pokud někdo po jeho ukončení začal pracovat na 
vysoké škole i on, museli absolvovat, a to často opakovaně, výuku marxismu-leninismu 
se všemi zkouškami, včetně státní zkoušky závěrečné. Poněvadž jsem to všechno prodě-
lal, mohu z této zkušenosti říci, že téměř všichni se na výuku dívali s obrovských despek-
tem a jejich přáním bylo, pokud možno příslušné zkoušky absolvovat bez větší námahy 
a problémů, ale  také s vědomím, že například dobré známky, a  to bylo často, mohou 
vylepšit  skóre  k  přiznání  prospěchového  stipendia.  Rozumět  marxismu-leninismu 
však nechtěl téměř nikdo, a také si myslím, že většina pokud o tom vůbec přemýšlela, 
toto učení pochopila až po roce 1989. Je ale zajímavé, že zatím co zrůdnost vědeckého 
komunismu se stala zjevná téměř všem, vědecký ateismus zůstal v mysli mnoha, jako  
exkluzivní,  vědecký  ověřený důvod,  že  věřit  v Boha není  potřeba,  že  je  to  nevědecké 
a zcela proti duchu rozumné společnosti. 
Mým hlavním motivem aktivity v MSKA tedy bylo a je participovat se na takové edukaci, 
která by společenské, vědecké, kulturní a další otázky presentovala veřejnosti skutečně 
pravdivě, bez jakéhokoli ideologického podtextu. Od vzniku MSKA se mnoho změnilo. 
Původně spíše amatérská organizace  se proměnila v profesionálně  řízenou. Dnes na 
Olomoucku je pojem MSKA všeobecně znám. Přednášky, často ve velkém množství na-
vštěvují lidé nejrůznějších kategorií.“
A jak na dobu vzniku MSKA a práci v ní vzpomíná paní profesorka Hauftová. „Záhy 
jsme zahájili přednáškovou činnost s etickými a křesťanskými tématy. Cílem naší práce 
bylo informovat veřejnost o různých tématech v křesťanském podtextu. Oslovili  jsme 
řadu přednášejících z teologické, filozofické a lékařské fakulty. Pamatuji se na přednáš-
ku profesora Duky, nynějšího arcibiskupa, který tehdy přednášel na teologické fakultě 
v Olomouci.“
Přednášky  MSKA  se  nejdříve  konaly  v  malé  posluchárně  na  Teoretických  ústavech  
Lékařské fakulty, která byla vždy úplně naplněna. Bylo podivuhodné jaký zájem poslu-
chači jevili. Později se posluchači a příznivci MSKA scházeli ve Velkém sále arcibiskup-
ské kurie a dnes je to v Arcidiecézním muzeu v sále Mozarteum.
Neodmyslitelnou součástí nabídky olomoucké MSKA jsou každoroční bioetické konfe-
rence, které se pravidelně konají od roku 2000. Přednášející bývají fundovaní odborníci 
a tak mohou být tyto konference akreditovány pro zdravotnické pracovníky. Na bioetic-
kých konferencích se hovoří o tématech: eutanázie, hospicové péče, o problematice ro-
din s dlouhodobě těžce nemocnými dětmi nebo i o mezinárodní humanitární pomoci.
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášky do Arcidiecézního muzea. Více informa-
cí a upřesněný program najdete na našich webových stránkách www.mska.biz

Martina Orságová

ve Strážnici budou oslavovat příchod piaristů
Začátkem června oslaví věřící ve Strážnici 380. výročí příchodu řádu piaristů do 
českých zemí. Ve čtvrtek 2. června bude v piaristickém chrámu Panny Marie Stráž-
nické sloužena slavnostní mše svatá. Hlavním kazatelem bude Michael Pojezdný, 
strahovský opat a předseda Konference řeholních představených v České republi-
ce.
Strážnici při této vzácné příležitosti navštíví i Pedro Aguado, generální představený pi-
aristů z Říma. Oslavy budou pokračovat i následující den, kdy se uskuteční koncert ora-
torium Jeruzalémské písně, na kterém vystoupí sbor a orchestr studentů piaristických 
škol z Polska. 
Řád piaristů založil v Římě koncem 16. století sv.  Josef Kalasanský, který  také vyslal 
první skupinu piaristů do českých zemí. První piaristé přišli v roce 1631 do Mikulova, 
kde založili kolej se školou a kostelem. O dva roky později přišli také do Strážnice. (ps)
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Pochod pro život 2011
V sobotu 26. března prošel Prahou již jedenáctý Pochod pro život organizovaný 
Hnutím Pro život ČR. Jeho účastníci svou přítomností vyjádřili touhu po změně 
současného stavu legislativy, která umožňuje zabíjení počatých dětí.
Samotnému sobotnímu průvodu centrem Prahy předcházelo páteční pracovní  setká-
ní vedoucích pracovníků organizací, které se věnují obnově kultury života a pomáhají 
rodinám, mladým lidem nebo seniorům v obtížných životních situacích nebo se věnují 
prevenci nežádoucích sociopatologických jevů, politickému lobbingu atd. Po tomto ve-
černím zasedání následoval sobotní dopolední program, který moderoval ředitel Radia 
Proglas Mons. Martin Holík. Zúčastnilo  se  jej  25  organizací,  které  zde  prezentovaly 
svou činnost a své záměry.
Od 13 hod. pak proběhla pontifikální mše svatá obětovaná za děti zabité umělým po-
tratem a za uzdravení a obrácení rodičů i lékařů. Mši svatou celebroval český primas, 
pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, OP. Spolu s ním byli přítomni  také  řecko-
katolický exarcha Mons. Ladislav Hučko, českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, 
OFM, a plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Koncelebrovalo přes 40 kněží.
Pražský arcibiskup Dominik Duka při mši svaté děkoval všem, kteří vytrvale pomáhají 
druhým a organizacím usilujícím různými způsoby o nápravu současného stavu. V ká-
zání mj. řekl: „Jsme zde, abychom poděkovali Bohorodičce a Matce Církve za její Fiat. 
Chceme při této mši svaté poděkovat všem matkám, které řekly své ano. Chceme s kajíc-
ností prosit za odpuštění pro ty, které řekly ne.“ Arcibiskup Duka také připomenul ne-
radostné vyhlídky budoucnosti vzhledem k demografické situaci. Uvedl, že „nedostatek 
nově narozených, nedostatek mladé generace, připravuje těžkou hlavu všem zodpověd-
ným politikům v této zemi a není jiné východisko, než splácet dluh za nezodpovědnost.“ 
Povzbudil účastníky pochodu, když řekl, že zaměření celé akce je nápovědou, kudy by 
se měla ubírat obroda naší společnosti. Na závěr své promluvy Mons. Dominik Duka 
všechny zastoupené organizace ujistil o tom, že Česká biskupská konference je vděčna 
za jejich práci a za „tuto odvážnou, statečnou a pravdivou iniciativu“. 
„Po  řadu  let  jste  připravovali  tuto  cestu,“  řekl  arcibiskup,  „svou  podporu  vyjádři-
li  i  církevní  sdělovací prostředky:  televize Noe, Radio Proglas, RC Monitor, Res Cla-
ritatis, Katolický  týdeník  i Světlo.  Je  třeba vytvořit  ještě  širší  základnu a budeme vás  
podporovat.“
Po skončení mše svaté se kolem 14. hodiny z Husovy ulice účastníci v počtu asi dvou 
tisíc osob vydali průvodem do centra Prahy, prošli přes Staroměstské náměstí, Celetnou 
ulicí kolem Stavovského divadla na Můstek. Stejně jako předchozí ročníky byl i tento 
pochod zakončen před sochou sv. Václava. Tam se lidé na závěr vkleče modlili za zasta-
vení zabíjení počatých dětí v naší zemi. „Byl to klidný a pokojný protest, kterým chceme 
poukázat na to, že denně je umělým potratem zabito téměř 70 počatých dětí.
Minulý rok touto násilnou smrtí zemřelo dalších 24 tisíc dětí před narozením,“ vysvětli-
la motiv akce Zdeňka Rybová z Hnutí Pro život ČR. Umělý potrat je v ČR povolen záko-
nem od roku 1957. Tento zákon byl změněn v roce 1986, kdy byly zrušeny tzv. interrupč-
ní komise, a potrat je od té doby umožněn do 12. týdne těhotenství tzv. na žádost, do 24. 
týdne z důvodu podezření na nesprávný vývoj plodu, resp. onemocnění počatého dítěte. 
„V letošním roce tak oslavíme smutné výročí, když si připomeneme, že je to již 25 let, 
co platí jeden z nejliberálnějších potratových zákonů Evropy, český potratový zákon,“ 
uvedla Rybová. Pochod pro život 2012 se v Praze uskuteční v sobotu 24. března.

(Res Claritatis)

biskup požehnal novou křížovou cestu
Olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička 10. dubna slavnostně požehnal novou 
dřevěnou křížovou cestu ve Vysokém Poli. Složili se na ni věřící, a je pozoruhod-
né že hned dvakrát. První vybranou částku totiž ukradli zloději ze Slovenska. Celá 
slavnost se konala u příležitosti 750 let od první písemné zmínky o obci.
„Nebyly to obecní peníze, ale přímo sbírka od lidí. Proto mě hrozně potěšilo, když lidé 
přispěli znova, aby cesta mohla vzniknout,“ upozornil starosta obce Josef Zicha.
Pohraniční  lupiče  policie  o  několik  týdnů  později  dopadla.  A  když  se  dozvěděli,  že 
ukradli peníze určené na stavbu křížové cesty, jeden z nich dokonce neváhal napsat do 
obce omluvný dopis s tím, že toho lituje. Čtyřmetrové dřevěné kříže s kováním půl roku 
vyráběli studenti Střední odborné školy v Luhačovicích. Je jich celkem čtrnáct a vedou 
z obce až k místní kapli Bojatín, která je zasvěcená Panně Marii.  (ps)

liturgická památka  
Jana Pavla ii. připadne  
na 22. října

Na základě dekretu, který 11. dubna 
2011 vydala vatikánská Kongregace 
pro bohoslužbu a svátosti, se liturgic-
ká památka Jana Pavla II. bude v Římě 
a v Polsku slavit vždy 22. října.
Dekret,  který  uznává  „výjimečný  cha-
rakter“  papežova  blahořečení,  upravuje 
veřejné liturgické oslavy spojené s blaho-
řečením Jana Pavla II., které se bude ko-
nat 1. května 2011 ve Vatikánu. Ačkoliv se 
děkovné mše svaté po beatifikaci mohou 
slavit  jen v místech, kde blahoslavený žil 

nebo pracoval, Vatikán vydal dovolení ke 
slavení děkovných mší během celého roku 
i pro místní církve po celém světě.
Datum  děkovné  mše  svaté  určí  pro  jed-
notlivé diecéze příslušný diecézní biskup 
a  pro  řeholní  kongregace  a  řády  jejich 
představený. Tyto bohoslužby mohou být 
slaveny pouze do 1. května 2012. V řím-
ské  diecézi  a  všech  polských  diecézích 
bude  22.  říjen  automaticky  zařazen  jako 
památka do liturgického kalendáře s tím, 
že místní církve a řády mohou rovněž po-
žádat o dovolení zařadit tuto památku do 
svých liturgických kalendářů. Kostely, ve 
kterých  se  slaví  liturgická  památka, mo-
hou  být  pojmenovány  po  Janu  Pavlu  II., 
ale  v  ostatních  diecézích  musí  Vatikán 
vystavit  indult  (dovolení). Dekret rovněž 
obsahoval  text  vstupní  modlitby,  která 
bude  použita  při  liturgických  oslavách 
a děkovných mších.  (čbk)

Pouť Rodiny neposkvrněné
Rodina Neposkvrněné zve všechny na 
poutní setkání, které se uskuteční na 
Velehradě v sobotu 4. června.
V  10  hod.  bude  promluva,  v  10.30  hod. 
pontifikální mše  svatá,  ve  14  hod. mod-
litba rozjímavého růžence a ve 14.30 hod. 
svátostné požehnání.  (jpa)
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mSka zlín si připomněla 20. výročí
Tentokrát netradičně v podzemních prostorách (tzv. Katakombách) klášterní 
budovy Regina se sešli členové a přátelé Moravskoslezské křesťanské akademie 
(MSKA) Zlín na výročním setkání 29. března.
Bylo to setkání, jehož hlavním cílem bylo připomenout si společně uplynulých 20 let čin-
nosti a působení regionální pobočky MSKA ve Zlíně. Její úplné počátky spadají do srp-
na roku 1990, kdy byl MVDr. Miroslavem Svobodou založen Klub křesťanských lektorů 
(KKL) při Akademii J. A. Komenského ve Zlíně. Protože Dr. Svoboda v listopadu 1990 
zemřel, probíhal další vývoj převážně pod vedením PhDr. Václava Slaného. K zakládají-
cím osobnostem KKL však patřil také doc. MUDr. Karel Kuběna, Ing. Josef Jakubíček, 
Ladislav Kopecký, Ing. Antonín Novák, ThDr. Josef Mana a mnozí další ze Zlína i okol-
ních obcí. Výsledkem prvního roku činnosti  je Sborník přednášek KKL z  roku 1991, 
který editoval PhDr. Václav Slaný. V říjnu 1992 vznikla pak z KKL regionální pobočka 
MSKA Zlín. Po doktoru Slaném převzal v roce 1998 vedení zlínské regionální pobočky 
Ing. Mgr. Karel Mikulášek. Od roku 2009 ji vede Mgr. Petr Cekota.
Počátky MSKA jsme při setkání připomněli především díky Ing. Jaromíru Schneiderovi, 

který  byl  rovněž 
jedním  ze  zaklá-
dajících členů. 
V  další  části  se-
tkání  byl  zhod-
nocen  přednáš-
kový  program 
v roce 2010, kdy 
se  uskutečnilo 
celkem  16  před-
náškových  akcí 
včetně  předná-
šek  v  okolních 
městech a obcích 
(Vsetín, Holešov, 
Kvasice,  Valaš-

ské Klobouky, Valašské Meziříčí). Následovala diskuse o  tématech přednášek v pod-
zimním cyklu. Jedním z témat bude vrátit se k výsledkům Plenárního sněmu katolické 
církve v ČR a věnovat také pozornost sociálně ekonomickým problémům současnosti.
MSKA Zlín bude posilovat spolupráci s Maticí svatohostýnskou, zejména v souvislos-
ti  s přípravou školicího  střediska na Svatém Hostýně. O  této věci hovořil při  setkání 
Ing. Zbyněk Domanský, místopředseda Matice svatohostýnské.
Význam MSKA pro farnost především v oblasti lidské formace zdůraznil ve své promlu-
vě P. Ivan Fišar.
Účastníky  setkání  členů  MSKA  pozdravil  také  náměstek  primátora  města  Zlína 
Mgr. Miroslav Kašný.    Petr Cekota

Pozvání na pouť do compostely
Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve na Svatojakubskou pěší pouť do San-
tiaga de Compostely s návštěvou Fatimy v termínu 8. až 17. srpna 2011. Zájezd je vhod-
ný pro všechny věkové kategorie.     (hk)

nabídka akcí moravskoslezské křesťanské akademie
Region Kyjov
15. května v 15 hod. – prof. MUDr. Květoslav Šipr – Jak zdravě stárnout? 
Region Olomouc
4. června (6.00 až 22.00 hod.) – jednodenní exkurze po církevních památkách (Hainau 
a d. Donau, Deutsch Altenburg, Eisenstadt, Šoproň, Möbisch am See )
Region Strážnice
6. května v 19 hod. – kostel Panny Marie, 19 hod. – biblická přednáška
Region Uherský Brod
15. června v 19.15 hod. – farní sál – Masarykovo nám. 68 – P. Mgr. Josef Pelc – Z Toron-
ta do Vancouveru, putování Kanadou   Pavel Mléčka

zemřel nejznámější český 
salesián

V pátek 1. dubna 2011 zemřel salesi-
ánský kněz P. Václav Filipec. Neúnavný 
a stále radostný Boží služebník zemřel 
v uherskohradišťské nemocnici ve věku 
požehnaných 91 let.
P.  Václav  Filipec 
se  narodil  8.  9. 
1919  v  Dolních 
Domaslavicích. 
Kněžské  svěcení 
mu  udělil  biskup 
Štěpán  Trochta 
20.  6.  1948  v  Li-
toměřicích.  Při 
rušení  klášterů 
byl  15.  4.  1950 
společně  s  dalšími  řeholníky  internován 
do soustřeďovacího tábora pro řeholníky 
v Oseku u Duchcova, odtud byl propuštěn 
ještě  během  roku  1950.  Protože  řeholní 
řády  byly  rozpuštěny,  byl  představenými 
pověřen, aby se staral o mladé spolubra-
try, kteří nebyli soustředěni v Oseku nebo 
už odtud byli propuštěni.
Koncem roku 1952 bylo prozrazeno jeho 
spojení  s  představenými  a  byl  na  něho 
vydán  zatykač.  Proto  se  ukrýval  u  zná-
mých  na  Vsetínsku  i  u  sester  dominiká-
nek v Liptále a jinde. Byl zatčen až v roce 
1957  při  pokusu  o  opuštění  republiky 
a odsouzen na 9 let za podvracení repub-
liky, maření dozoru nad církvemi a pokus 
o  opuštění  republiky.  Na  amnestii  byl  
11. 5. 1960 propuštěn. Po propuštění ne-
mohl až do roku 1989 veřejně vykonávat 
kněžské ani řeholní poslání.
Podařilo  se mu  získat  zaměstnání  v  ost-
ravských  pekárnách,  kde  pracoval  až  do 
důchodu. Ve volném čase a později i v dů-
chodovém  věku  neúnavně  pokračoval 
v  tajné  formaci  a  vzdělávání  spolubratří 
a velké řady laiků, a to i přes neustálé sle-
dování  Státní  bezpečností.  Díky  svému 
psychologickému a teologickému vzdělá-
ní, které si neustále rozšiřoval, byl vyhle-
dávaným  odborníkem,  rádcem,  duchov-
ním vůdcem a zpovědníkem. V roce 1988 
se stal představeným ostravské komunity 
salesiánů a byl jím do roku 1995.
Po roce 1989 se zasadil o navrácení sale-
siánského domu v Ostravě a podporoval 
budování  střediska  mládeže  v  Havířově. 
Své  kněžské  a  salesiánské  poslání  na-
plňoval  i  přes  svůj  vysoký  věk  v  kostele  
sv.  Josefa, mezi  salesiánskými  spolupra-
covníky,  ve  skupinách  věřících  i  při  du-
chovním  doprovázení  řady  lidí,  kteří  se 
něho  stále  obraceli.  V  roce  2001  založil 
v Ostravě Sdružení Panny Marie Pomoc-
nice. U příležitosti  jeho 90. narozenin  si 
na  vždy  radostného  salesiána  vzpomněl 
i  Svatý  otec  Benedikt  XVI.  a  zaslal  mu 
svůj pozdrav a udělil na přímluvu Panny 
Marie Pomocnice apoštolské požehnání. 

P. Jan Stuchlík

Snímek Josef Pala
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Zde přinášíme výběr z těch nejzajímavěj-
ších nabídek.
V katedrále sv. Václava (Václavské  ná-
městí)  začíná  program  již  v  15.55  hod. 
a nabídne například akce pro menší děti 
v kapitulních zahradách (16.00 – 18.00) 
a pro větší děti uvnitř katedrály (18.00 – 
19.30),  vystoupení  polského  sboru  Cap-
ricolium (18.00),  liturgický  tanec (20.10 
a 21.10) nebo varhanní koncert duchov-
ní  hudby  (21.30  a  22.30).  Po  celý  večer 
je  možné  si  prohlédnout  největší  zvon 
Moravy nebo navštívit nedávno otevřené 
mauzoleum olomouckých biskupů.
V  18  hod.  se  otevřou  dveře  kostela sv. 
Mořice (ul.  8.  května).  Prvním  bodem 
programu je varhanní hudba, která bude 
celý  večer  provázet  patnáctiminutovými 
bloky  začínajícími  vždy  v  celou  hodinu. 
S  hudebními  vystoupeními  se  bude  stří-
dat prohlídka kostela s výkladem, začátek 
vždy o půlhodině. Zároveň bude po celou 
dobu  až  do  půlnoci  otevřena  věž  kostela 
a krypta.
Komentovaná  prohlídka kostela sv. Mi-
chala (Žerotínovo nám.) začíná v 18.00, 
20.00 a 22.00 hod. V mezičase  je možné 
si  prohlédnout  bohoslužebné  předměty 
nebo se zaposlouchat do vystoupení pol-
ského  sboru  Capricolium  (19.00)  nebo 
varhanního koncertu (21.00).
Na Dolním náměstí  se  již  v  17.00 hodin 
otevře  kapucínský kostel Zvěstování 
Páně.  Z  programu,  který  bude  probíhat 
až  do  půlnoci,  vybíráme  například  křes-
ťanské  hudební  videoklipy  (18.00),  pro-
hlídku  kláštera  a  zahrady  (18.00)  nebo 
scénku  ze  života  sv.  Františka  (20.00). 
Po celou dobu bude v sakristii vystavena 
ukázka mešních rouch a bohoslužebných 
předmětů.
Taktéž v 17 hod. začíná Noc kostelů v do-
minikánském kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie (Slovenská ul.). Ná-
vštěvníky  čeká  například  adorace  a  mše 
svatá,  v  19.00  hod.  se  představí  domi-
nikánský  řád  a  od  21.30  hod.  je  možné 

si  s  výkladem  prohlédnout 
kostel.
Hudba  a  výklad  o  historii 
kostela  se  budou  střídat 
v kostele Panny Marie 
Sněžné na  nám.  Republi-
ky.  Přijďte  se  zaposlouchat 
do  vystoupení  chrámového 
sboru (18.45) nebo si poslechnout výklad 
o historii chrámu (19.45 a 21.45). Zajíma-
vá může být též prohlídka varhan s ukáz-
kami hudby (20.15, 21.00 a 22.15).
Otevřen  bude  také  kostel sv. Kateřiny 
(Kateřinská ul.), návštěvníci zde v 19.00 
a 21.00 hodin mohou navštívit komento-
vanou půlhodinovou prohlídku.
Již od 16 hod.  je možná volná prohlídka 
chrámu sv. Gorazda (Gorazdovo nám.). 
V 18.00 hodin zde pak začíná večerní bo-
hoslužba,  po  níž  následují  pravoslavné 
zpěvy (19.00), povídání o ikonách (20.00) 
či  prohlídka  chrámu  s  dotazy  (21.00). 
Program  doplňuje  výstavka  tištěných 
ikon a možnost rozhovoru u šálku čaje.
Nedaleký  kostel Českobratrské církve 
evangelické (Husova  ul.)  nabízí  bohatý 
program, z něhož stojí  za zmínku napří-
klad  vystoupení  studentů  Konzervatoře 
Evangelické  akademie  (18.30),  dětské 
představení  „O královně Ester“  (19.00), 
vyprávění o  rekonstrukci varhan (21.00) 
nebo  o  evangelických  kostelech  (22.45). 
Otevřena  je  po  celou  dobu  výstava  tole-
rančního umění a také fotografií a kreseb 
evangelických kostelů.
Program  v kostele Církve českosloven-
ské husitské (Husův sbor), ulice U Huso-
va sboru, nabídne např. čtení z Bible do-
provázené  zpěvem,  vystoupení  Základní 
umělecké  školy  Iši  Krejčího  s  ukázkami 
barokní hudby, přednáška o Husově sbo-
ru nebo varhanní intermezzo se zpěvem.
V modlitebně Církve bratrské (Marián-
ská ulice) začíná program v 18.00 hodin 
maňáskovým  představením,  následuje 
pásmo  křesťanských  písní  (19.15),  dra-
matické  ztvárnění  biblických  příběhů 

(20.00),  diskuze  o  křesťanství  (20.30) 
nebo  židovské  tance  (22.00).  Unavení 
poutníci  se mohou  občerstvit  v  kavárně, 
pro  všechny  je  k  dispozici  výstava  fotek 
ze  života  sboru  nebo  výroba  dárkových 
předmětů.
Návštěvníkům se letos poprvé otevírá také 
kaple Božího milosrdenství Arcidiecéz-
ní charity Olomouc na  Křížkovského 
ulici. Od 19.00 do 23.00 bude kaple a celé 
nádvoří  otevřeno  pro  veřejnost.  V  19.30 
hodin začíná moderovaná prohlídka kap-
le, ve 20.30 prezentace Caritas – Vyšší od-
borné školy sociální a ve 21.30 foto-video 
prezentace humanitární pomoci za účastí 
pracovníků mise na Haiti.
V centru Olomouce budou k prohlídce 
dále otevřeny kaple Nejsvětější Trojice 
(ve Sloupu Nejsvětější Trojice na Hor-
ním nám.), kaple sv. Anny (Václavské 
nám.) a kaple sv. Jana Sarkandra (ulice 
Na Hradě).
Poutníci však o Noci kostelů nejsou odká-
záni  jen na centrum Olomouce, vydat  se 
mohou i do dalších městských částí – do 
Hejčína, na Novou Ulici nebo Svatý Ko-
peček. V hejčínském kostele sv. Cyrila 
a Metoděje (Cyrilometodějské  nám.) 
zahájí program v 18.00 hod. Zbor  sv. R. 
Sladkopevca  z  Prešova,  dále  je  každou 
celou hodinu od 18.00 do 23.00 umožněn 
výstup na věž. V kostele  také probíhá po 
celou  dobu  program  o  symbolech  křes-
ťanství  a  nabízí  se možnost  k  osobnímu 
rozhovoru.
V kostele Panny Marie Pomocné na 
Nové ulici začíná v 19.00 hodin přednáš-
ka o životě domorodců v Tanzanii, násle-
duje  varhanní  koncert  (20.00),  povídání 
o historii  farnosti  (20.30) a o ekumenic-
kém hnutí Taizé (21.00).
V bazilice Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku u Olomouce (Sadové 
náměstí)  začíná  program  v  18.00  hodin 
mší  svatou,  dále  proběhne  např.  májo-
vý  koncert  předbarokní  hudby  (19.00) 
a prohlídka kostela  (19.30, 20,30, 21.30 
a 22.30).
Kdo  by  chtěl  začít  slavit Noc  kostelů  už 
přes  den,  může  se  kdykoliv  od  9.00  do 
18.00  hodin  zastavit  na Horním  náměs-
tí, kde bude v tuto dobu probíhat Festival 

    v olomouci se při noci kostelů otevře 18 kostelů
Do Noci kostelů, která letos připadá na 27. května a jejímž cílem je ote-
vřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří 
by do něj jinak nepřišli, se v Olomouci zapojí celkem pět církví a ote-
vřeno bude celkem 18 kostelů, kaplí a modliteben. Podrobný program 
naleznete na webových stránkách: www.nockostelu.cz 

Projekt je spolufinancován z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Překračujeme hranice
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„Pozdrav Noci kostelů“. Vystoupí na něm 
sbor Capricolium z Opole (Polsko), Zbor 
sv.  R.  Sladkopevca  z  Prešova,  Spirituá-
lová  skupina  Makytaky,  studenti  Evan-
gelické konzervatoře v Olomouci, dětské 
sbory a kapely ze Senice na Hané, Hnojic, 
Těšetic, skupina Pramen Cholina a sbory 
z Renot a z Náměště na Hané.
Akce  související  s  Nocí  kostelů  však  za-
čínají  ještě dříve. V rámci předprogramu 
proběhne  ve  středu  11.  května  od  20.15 
hodin  v  Centru  Aletti  (Křížkovského  2) 
promítání filmu „Ordo et Pax“ a následo-
vat bude beseda s hlavními protagonisty 
filmu.  Následujícího  dne  se  ve  stejném 
místě sejdou zájemci o přednášku P. Lud-
wika Myczielskeho, OSB „Ve společenství 
s Bohem, ve společenství s bratry“, která 
začíná v 19.00 hodin. Se stejnou přednáš-
kou vystoupí P. Myczielski  i v sobotu 14. 
května od 15.00 hodin, a to v sále Komu-
nity Blahoslavenství v Dolanech (Dolany 
24).
Noc kostelů se v Olomouckém kraji koná 
ve spolupráci s opolskou diecézí (Polsko) 
za účasti účinkujících i hostů z Polska.

Jiří Gračka

komunita blahoslavenství

Duchovní cvičení
Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého
5. až 8. května 
Duchovní cvičení pro ženy, které se  ještě 
setkání s biblickými tanci neúčastnily. Po-
zvání objevit sama sebe jako chrám živého 
Boha,  skrze modlitbu  tancem  a  gestem. 
Přijmout hlouběji své tělo a svoji ženskou 
identitu…
Součástí  jsou  kromě  biblických  tanců 
i  přednášky,  liturgie,  adorace  a možnost 
duchovních rozhovorů.

Pravidelné sobotní duchovní 
odpoledne
14. května od 14.30 hod.
Ve společenství s Bohem a ve společenství 
s bratry – přednáší P. Ludwik Myczielski, 
OSB 
Otec Miczielski se ve své přednášce opírá 
o  současné  překlady Bible,  ale  současně 
se vrací k prvotním textům překladů bible 
v řečtině a hebrejštině a nabízí podněty ke 
znovupochopení jejich původního význa-
mu,  čímž  nabývá  evangelijní  zvěst  nové 
dynamiky  a  mnohdy  nového  významu, 
který je možná právě dnes velice aktuální. 
Jeho hluboká znalost biblické problemati-
ky a současně i jeho porozumění pro čes-
ký jazyk i pro český národ jako takový jsou 
výrazným  a  ojedinělým  doplňkem  jeho 
hlubokých znalostí biblických věd. 

Bližší informace:
www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 731 626 132

v olomoucké arcidiecézi se při noci kostelů otevře 130 kostelů
Do Noci kostelů, která letos připadá na 27. května a jejímž cílem je otevřít kostel 
netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, 
se v olomoucké arcidiecézi zapojí celkem šest církví a otevřeno bude celkem 130 
kostelů, kaplí a modliteben. Podrobný program naleznete na webových stránkách 
www.nockostelu.cz 
Přihlášeny jsou tyto kostely, kaple a modlitebny: 
Bojkovice,  Brodek  u  Prostějova,  Dub  nad Moravou,  Dubicko,  Hlubočky,  Hněvotín, 
Holešov – kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Anny, Hradisko u Kroměříže, 
Hranice, Hvozdná, Hulín, Chropyně, Jedlí, Karolinka, Klášterec, Konice, Kostelec na 
Hané, Kostelec u Kyjova, Krasice, Kroměříž – kaple Panny Marie – AG – kaple sv. Sta-
nislava Kostky – AG, kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele, kaple sv. Vincence, kaple 
sv. Šebestiána – arcibiskupský zámek, kostel CČSH – Milíčův sbor, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, kaple sv. Floriána – Štěchovice, sbor Českobratrské církve evangelické, 

Lhota  u Malenovic,  Lipník  nad Bečvou,  Li-
tovel – kostel sv. Marka a kaple sv. Jiří, Loš-
tice,  Loukov, Milotice  u Kyjova, Mohelnice, 
Moravská Třebová, Němčice na Hané, Nová 
Hradečná, Nový Malín, Ohrozim, Olomouc – 
katedrála sv. Václava, kostel Zvěstování Páně 
–  kapucínský,  kostel  Českobratrské  církve 
evangelické,  bazilika Navštívení  Panny Ma-
rie na Svatém Kopečku u Olomouce, chrám 
Panny  Marie  Sněžné,  chrám  sv.  Michala, 
kostel  sv.  Kateřiny,  kaple  sv.  Jana  Sarkand-
ra, modlitebna  Církve  bratrské,  kaple  Boží-
ho  Milosrdenství  –  ACHO,  kaple  sv.  Anny, 
pravoslavný  chrám  sv.  Gorazda,  chrám  sv. 
Mořice, kaple Nejsvětější Trojice, kostel Ne-
poskvrněného  početí  Panny  Marie  –  domi-
nikánský, kostel CČSH – Husův sbor, kostel 
sv.  Cyrila  a  Metoděje  –  Olomouc  –  Hejčín, 
kostel  Panny Marie  Pomocné  – Nová  ulice, 
Ostrožská Lhota, Otrokovice – kostel sv. Voj-
těcha,  kostel  sv.  Michaela  a  kaple  sv.  Anny 
–  Kvítkovice,  Paršovice,  Paseka,  Pivín,  Pot-

štát,  Prostějov  –  kostel  Povýšení  sv.  Kříže,  kostel  sv.  Jana  Nepomuckého,  kostel  
sv. Cyrila a Metoděje, kaple sv. Andělů Strážných, kaple sv. Anny – Drozdovice, kos-
tel  sv. Petra  a Pavla, Husův  sbor, modlitebna Českobratrské  církve  evangelické,  kos-
tel sv. Bartoloměje – Vrahovice, Přerov – kostel sv. Vavřince, kostel sv. Jiří, kostel sv. 
Michala a kostel Českobratrské církve evangelické, Rajnochovice, pravoslavný chrám  
sv. Cyrila a Metoděje, Rapotín, Senice na Hané, Smržice, Soběchleby, Svébohov, Svi-
tavy, Šternberk – kostel Zvěstování Panny Marie a kostel sv. Vavřince – Těšíkov, Ští-
pa – poutní kostel narození Panny Marie a kaple sv. Michaela – Starokatolická církev, 
Šumperk – kostel sv. Jana Křtitele, kaple sv. Barbory, klášterní kostel Zvěstování Pan-
ny Marie, Tečovice, Tlumačov, Uherský Ostroh, Uherský Brod – kostel Neposkvrně-
ného  početí  Panny Marie,  klášterní  kostel Nanebevzetí  Panny Marie  a  kostel  CČSH  
– M. J. Husa, Uničov, Určice, Úsov, Valašské Meziříčí, Velká Bystřice, Velký Ořechov, 
Vícov, Vizovice – kostel sv. Vavřince, sbor Českobratrské církve evangelické a zámecká 
kaple, Vlkoš u Kyjova, Vsetín – kostel Nanebevzetí Panny Marie a horní sbor Českobra-
trské církve evangelické, sbor Církve bratrské, Všechovice, Vyškov, Zábřeh na Moravě, 
Zlín - kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, kostel sv. Filipa a Jakuba, kostel Česko-
bratrské církve evangelické, kostel sv. Mikuláše – Malenovice, Zlobice, Zvole.
Farnosti  budou  nabízet  podle  svých  možností  poutavé  aktivity  pro  všechny  věkové  
kategorie. 
Ať to bude třeba hra na varhany, koncert, přednáška, vystoupení dětí či mládeže, pro-
gram 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 – s baterkami, nebo s promítáním a mnoho 
dalších možností. Fantazii se meze nekladou. 
V Olomouckém  kraji  se  akce Noc  kostelů  koná  ve  spolupráci  s  partnerskou  diecézí  
Opole (Polsko) za účasti polských účinkujících i hostů z Polska.
Ještě stále je možnost k Noci kostelů přihlásit i váš kostel.   Pavel Mléčka

koordinátor Noci kostelů
  e-mail: mlecka@arcibol.cz , tel.: 587 405 245

Snímek Leoš Hrdlička
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tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

První svaté přijímání
Matice  Cyrilometodějská  vydala  v  letoš-
ním roce druhé přepracované vydání bro-
žury P. Jaroslava Studeného s názvem Prv-
ní svaté přijímání. Je zde popsána příprava 
na slavení první svátosti smíření, příprava 

na  první  svaté 
přijímání,  mod-
litby  a  základní 
pravdy. Součástí 
textu  jsou  zná-
mé  jednoduché 
symbolické  ilu-
strace.  Revido-
vaná  brožura 
obsahuje  přes-
nější názvosloví; 
například pojem 
svatá  zpověď 

nahrazen  pojmem  svátost  smíření,  po-
jem dostiučinění  za  pojem kající  skutek. 
V části brožury, kde je vylíčeno zpytování 
svědomí se zpovědním zrcadlem, je z vel-
ké  části  předchozí  obsah obměněn. Kni-
hu lze využít při přípravě dětí na tyto dvě 
svátosti v rodinách či ve farnosti. Brožura 
je k objednání na tel: 587 405 431, e-mail: 
knihy@maticecm.cz za cenu 69 Kč.

Anna Skočovská

Publikace 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 brožu-
ry Svatý Václav a Svatý Vojtěch, které jsou 
stále k dispozici.  Martina Hladká

Postní rekolekce 2011
Celkem 55 účastníků se ve dnech 
27. až 27. března 2011 sjelo na Ve-
lehrad, aby zde v exercičním domě 
Stojanov  prožili  postní  rekolekci 
pro  katechety.  Tato  duchovní  ob-
nova měla téma Křest jako jedineč-
ná událost v životě člověka a vzta-
hovala  se  tak  tématicky  k  Roku 
křtu,  který  na  tento  církevní  rok 
vyhlásili naši biskupové. Rekolekci 
již tradičně vedl českobudějovický 
světící biskup Mons. Pavel Posád. 

Věříme,  že 
pro všechny, kteří přijeli, byla  tato rekolekce velkým duchovním 
obohacením  a  především  setkáním  s  živým  Kristem.  Krátkou 
ukázku z  jedné rekolekční přednášky naleznete na našich strán-
kách: www.ado.cz/katechete
Nabízíme  také  jednu  z  rekolekčních myšlenek:  „Velikonoční  vi-
gilie je nejkrásnější, je matka všech liturgií. Jak ji prožíváme my?  
Hlavně, aby to bylo co nejkratší. Zdá se nám velmi dlouhá. Co mů-
žeme, očešeme. Přitom na plese, kde musíme navíc tančit, dodr-
žovat pitný režim, vydržíme nejmíň pět hodin. Proč je nám veliko-
noční liturgie dlouhá?“   Vít Němec

Ježíš žije!
Milí čtenáři, nabízíme vám nové DVD z edice animovaných příběhů, tentokrát s veliko-
nočním motivem:
Tento poutavý třicetiminutový příběh Velké noci vám může být pomocníkem při výkla-
du v hodinách náboženství, ve farních společenstvích nebo rovněž doma. Součástí DVD 
jsou opět bonusy ve formě kvízů a odkazů na aktivity po shlédnutí příběhu. 
Děj příběhu je katechetům, animátorům i dětem dobře známý. Poté, co Ježíš zemřel na 
kříži, všichni ztratili naději. Apoštolové jsou zklamaní a ukrývají se, protože sami mají 
strach ze smrti. K Pilátovi přichází Josef z Arimatie s prosbou, aby mohl sejmout Ježíše 
z kříže a pohřbít ho. Pilát souhlasí a Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu. Kaifáš má obavy, 
že Ježíšovo tělo někdo ukradne, proto nechá postavit ke hrobu stráže. Když přicházejí 
třetího dne po jeho smrti ženy ke hroby, aby ho pomazaly vonnými oleji, kámen od hro-
bu je odvalený. Ženy se vyděsily, kdo Pánovo tělo ukra-
dl. Setkávají se s andělem, který jim zvěstuje, že Kristus 
vstal z mrtvých. Ženy to běží povědět apoštolům, kteří 
tomu  ale  zprvu  nevěří.  Marie  Magdalská  se  setkává 
osobně se vzkříšeným Kristem. Pozná ho až když k ní 
Ježíš promluví. Zvěstuje tuto radostnou zprávu apošto-
lům, ale ti jí opět nevěří. Až když Kristus stojí uprostřed 
apoštolů  a  oni  si  mohou  na  Krista  sáhnout,  vědí,  že 
Ježíš vstal z mrtvých. V příběhu také vystupuje posta-
va nevěřícího Tomáše, ve které se často sami můžeme 
najít.  K  dalšímu  setkání  apoštolů  s  Ježíšem  dochází 
na moři,  kdy  zoufalí  apoštolové  nemohou  nic  ulovit.  
Neznámý muž je vybízí k tomu, aby hodili sítě napravo 
od lodi. Síť je během chvíle plná ryb. Když učedníci sedí 
s Kristem u ohně, přichází známý dialog mezi Kristem 
a Šimonem Petrem. Pán se třikrát po sobě ptá, zda-li ho 
Petr miluje. Petr odpovídá „ano“. Kristus mu odkazuje Boží lid se slovy: „Pas mé berán-
ky“. Ježíš se svými přáteli stráví ještě několik týdnů a poté před jejich zraky odchází ke 
svému Otci s ujištěním, že je stále s nimi, i když ho očima neuvidí. Anděl je vybízí, aby 
všem hlásali Krista a nebáli se. 
Příběh je zpracovaný na podkladech Písma, ale rovněž se zde odrazila fantazie a inter-
pretace autora, tudíž vše přesně nekoresponduje s Písmem. Je možné pracovat i s jed-
notlivými pasážemi filmu a ty dále rozvést, např. vzkříšení, nevěřící Tomáš, dialog mezi 
Kristem a Petrem, nanebevstoupení Krista, atd. Přes některé nedostatky je tento příběh 
zajímavě zpracovaný a ukazuje na nejdůležitější událost, bez které by náš pozemský ži-
vot neměl smysl, a tou je Kristovo vzkříšení a jeho stálá přítomnost mezi námi.
DVD lez objednat za cenu 250 Kč v e-shopu: www.maranata.cz nebo www.paulinky.cz
  Martina Hladká
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Přečetli JSme za váS

tři historické etapy aG v kroměříži
Pod  názvem Významné okamžiky a osobnosti v dě-
jinách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se 
uskutečnila přednáška P. Arnošta Červinky v neděli  
27.  března  sále  domu  u  sv.  Martina  v  Holešově. 
Uspořádala  ji  regionální  pobočka  MSKA  ve  Zlíně 
spolu s MO KDU-ČSL a holešovskou farností.
Jednalo se vlastně o  jednu z prvních akcí, kterou si 
chce škola připomenout 20. výročí  svého obnovení 
v roce 1991 a zároveň 100 let od povýšení původního 
ústavu bez práva veřejnosti (tzv. malého semináře) 
na  arcibiskupské  gymnázium.  P.  Arnošt  Červinka, 
který vyučuje na obnoveném gymnáziu od roku 1994 
a je také kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Moři-
ce v Kroměříži, připravil pro přednášku v Holešově 
poutavé  vyprávění  o  zajímavých  kapitolách  vývoje 
této školy i o významných osobnostech, které se v ní 
objevily jak v řadách studentů, tak i pedagogů.
Kroměřížské  gymnázium  prošlo  třemi  základními 
etapami  historického  vývoje,  a  to  v  letech  1854  až 
1911, dále od povýšení na arcibiskupské gymnázium s právem veřejnosti (tedy státem uznávané maturitní zkoušky) v roce 1911 do 
zrušení v roce 1950 a konečně od obnovení v roce 1991 do současnosti. P. Červinka dokumentoval historický vývoj i v závislosti na 
změněných politických, náboženských i sociálních poměrech. Škola byla původně ryze chlapeckým ústavem, který měl za cíl výchovu 
kněžského dorostu. Dnes je součástí sítě středních škol a mezi studenty převažují dívky. Přesto i za 20 let od obnovení školy je mezi 
absolventy krásný počet 13 vysvěcených kněží a dalších sedm kandidátů je v semináři. Také holešovský děkan P. Petr Bulvas, který 
přednášku P. Červinky zahájil, působil na AG jako spirituál.
Další část přednášky  tvořily portréty významných osobností. P. Červinka připomněl, že na  této škole studovalo sedm katolických 
biskupů (mezi nimi kardinál Štěpán Trochta, Josef Hlouch a Karel Matocha i František Vaňák, ale i biskup Josef Vrana, který zde byl 
učitelem tělocviku a zeměpisu), pravoslavný biskup Gorazd (Matěj Pavlík), a mnoho vědců, významných teologů a literátů. Samo-
statnou pozornost by si zasluhoval arabista prof. P. Alois Musil, který byl zpovědníkem a rádcem posledního rakousko-uherského 
císaře blah. Karla Habsburského. O všech těchto a mnoha dalších osobnostech píše P. Červinka ve II. vydání almanachu Významné 
osobnosti AG v Kroměříži, které vyšlo v tomto roce.
Krásným doplněním přednášky byla výstavka knih a publikací pojednávajících o dějinách AG i o tvorbě jeho absolventů či pedagogů, 
kterou se vzácnou bibliofilskou pečlivostí připravil Ing. František Rafaja.    Mgr. Petr Cekota

Zlín

Jubilejní 50. publikace historické společnosti Starý velehrad
Brzy po  listopadových událostech roku 1989 vznikla Historická společnost Starý Velehrad se 
sídlem na Velehradě, která navázala na tradice někdejšího Archeologického spolku Starý Vele-
hrad, jenž zanikl v roce 1951.
Hlavní publikační činností Historické společnosti Starý Velehrad se už na začátku 90. let stala 
edice Církevní památky, v níž do konce roku 2010 vyšlo již 50 titulů. Edici od samotného začátku 
řídí a redakci zajišťuje prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křes-
ťanského umění na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
V roce 2009 vyšly tři publikace (PROSTĚJOV - Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje; OLOMOUC 
–  Pravoslavná  katedrála  sv.  Gorazda  a  UHERSKÉ  HRADIŠTĚ  -  Farní  kostel  sv.  Františka  
Xaverského).
V  minulém  roce  vydala  Historická  společnost  Starý  Velehrad  publikace  čtyři:  PROSTĚJOV  
– Kostel sv. Jana Nepomuckého; DUB NAD MORAVOU – Poutní a farní kostel Panny Marie; 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Klášter františkánů a konventní kostel Navštívení Panny Marie a edici 
završuje jubilejní padesátá knížka se symbolickým názvem OLOMOUC – Biskupské reziden-
ce. Vyšla  u  příležitosti  20.  výročí  biskupského  svěcení  olomouckého  arcibiskupa Mons.  Jana 
Graubnera a jeho pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky v roce 1990, a také k padesátému 
výročí smrti olomouckého arcibiskupa ThDr. PhDr. Josefa Karla Matochy (zemřel v roce 1961).  
Na  začátku  publikace  je  také  připomínka  přenesení  moravského  biskupství  od  sv.  Petra  
ke sv. Václavu v Olomouci (1141 – 2011). Jejím autorem je prof. PhDr. Miloslav Pojsl.
V minulém  roce  vydala  Římskokatolická  farnost  Velehrad  ve  spolupráci  s  Historickou  společností  Starý  Velehrad  také  sborník  
s názvem Nové objevy na Velehradě.       Josef Pala
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Setkání žen v obtížných 
životních situacích

Zveme  ovdovělé,  svobodné,  vdané  či 
rozvedené  ženy na pravidelná  setkání  ve 
Farním  domě  u  sv.  Václava  v Olomouci.  
Na nejbližším setkání, které bude 3. květ-
na od 15.30 hod. si pro vás Alena Večeřo-
vá připravila jarní tvořivou dílnu. Pro další 
setkání 7. června je naplánován závěrečný 
táborák.
Bližší informace získáte na naší adrese.

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 ak-
tivit pro seniory v olomoucké, ostravsko-
opavské, brněnské a královéhradecké di-
ecézi, oběd a mše svatá v bazilice (slouží 
biskup  Josef Hrdlička). Na akci  je nutné 
se přihlásit předem. Přihlašujte se prosím 
prostřednictvím koordinátorů v  jednotli-
vých diecézích. Přihlašování s obědem již 
bylo uzavřeno, přihlášky bez oběda přijí-
máme do pátku 29. dubna. 
Kontakt  pro  zájemce  z  olomoucké  arci-
diecéze: Lucie Ševcová, tel. 587 405 251, 
e-mail: olsenior@seznam.cz

víkend pro osamělé matky 
v českém těšíně 

Druhý květnový víkend  (13.  až 15.  květ-
na) je určen pro maminky, které z nejrůz-
nějších důvodů vychovávají své děti samy. 
Kromě  přednášek  a  ztišení  budete  mít 
příležitost  k  osobnímu  rozhovoru  s  kně-
zem, také k prožití společenství modlitby 
i  setkání  s  jinými  ženami.  Program  ví-
kendu je určen pouze pro maminky. Děti 
je  třeba  nechat  doma.  Víkend  povede 
MUDr. Krausová a P. Josef Červenka.
Bližší informace získáte na naší adrese.

nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství  
– MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství  
– Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních  
situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Bližší  informace  o  poradenství  a  termí-
nech získáte na naší adrese.

víkend pro seniory
Koná se od 13. do 15. května na Svatém 
Hostýně. Víkend je určen pro ty, kteří pro-
žívají  „třetí  věk“  svého  života.  Součástí 
víkendu  jsou  přednášky  zaměřené  na 
„radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, 
vztah k Bohu a prohloubení duchovního 
života. Během víkendu bude příležitost ke 
společným modlitbám, rozjímání, adora-
ci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svá-
tosti pomazání nemocných a k rozhovoru 
s knězem a s lektorkami. Přihlásit se mů-
žete telefonicky nebo písemně na adrese: 
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 
Otrokovice, tel.: 608 407 141
Seniorům  je  určen  také  letní  pobyt  pro 
prarodiče  s  vnoučaty  ve  Velkých  Losi-
nách, který je naplánován na dny od 8. do 
14. srpna.

Rodiny na floře a v bibli
Zveme rodiny s dětmi v neděli 15. května 
od 14 hod. do Smetanových sadů v Olo-
mouci  na  zábavné  odpoledne.  Děti  spo-
lečně  s  rodiči  budou  moci  projít  devíti 
stanovišti,  na  kterých  se  mohou  zapojit 
do hravých aktivit, kterými je budou pro-
vázet vybrané dvojice z Bible. Budou pro 
ně  připravené  oblíbené  lanové  aktivity, 
projížďky  na  koních,  v  jezírku  na  lodič-
kách, výtvarná dílna a také nebude chybět 
občerstvení a vystoupení hudební kapely. 
Akci pořádají křesťané z Olomoucka spo-
lu s Centrem pro rodinný život v Olomou-
ci. Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 
587 405 251, e-mail: markovic@arcibol.cz, 
nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz

týdenní pobyt pro osamělé 
matky s dětmi na Svatém 
hostýně

Pobyt v termínu od 22. do 30. července je 
určen pro všechny matky, které z různých 
důvodů  (neprovdání  se,  rozvodu,  ovdo-
vění  apod.)  vychovávají  své  děti  samy. 
Přijet  mohou  i  maminky  samy,  bez  dětí 
(děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). 
Setkání je rozdělené do dvou částí naučné 
a rekreační. Dopolední program zahrnuje 
přednášky  terapueuta,  psychiatra,  kněze 
a předpokládá se na ní účast přihlášených 
maminek  (v  průběhu  přednášek  je  pro 
děti  zajištěn  program).  Během  dne mají 
maminky příležitost k osobním rozhovo-
rům  s  přítomnými  odborníky  nebo  kně-
zem, který je přítomen po celou dobu se-
tkání. Každý den je možnost zúčastnit se 
mše svaté a společných modliteb. Rekre-
ační  část  setkání  probíhá  v  odpoledních 
hodinách a  lze  ji  trávit buď  individuálně, 
nebo  se  zapojit  do  společně  připravova-
ného programu pro celou rodinu, výletu, 
výtvarných dílen apod. 
Bližší  informace  a  přihlášky  získáte  na 
naší adrese nebo na: www.rodinnyzivot.cz

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

duchovní obnova pro rodiny 
s dětmi na Svatém hostýně

Bude se konat o víkendu 10. až 12. června 
v  poutních  domech  na  Svatém Hostýně. 
Je  připraven  souběžný  program  pro  ro-
diče  i  děti. Během promluv pro manžele 
je  zabezpečeno  hlídání  dětí  pečovateli. 
V náplni víkendu nechybí promluvy kně-
ze (P. Jan Plodr), společná modlitba, ado-
race, mše svatá, možnost svátosti smíření 
nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou 
připraveny  katecheze  a  hry.  Přihlášku 
naleznete na našich  internetových strán-
kách.  Během  víkendu  je  zajištěno  celo-
denní  stravování  a  ubytování  dle  výběru 
v pokojích bez nebo  se  sociálním zaříze-
ním.
Bližší  informace:  Josef  Záboj,  tel. 
587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

časopis Rodinný život
Nové  číslo  časopisu  Rodinný  život  roz-
šiřuje  dřívější  témata  týkající  se  mužů 
o pohled na muže  jako hlavu rodiny.  Jak 
chápou  a  prožívají  dnešní  muži,  jejich 
ženy a děti tuto metaforu?, ptali  jsme se. 
Bosý karmelitán Petr Glogar v rozhovoru 
vystihuje, že dnešním mužům chybí jejich 
otcové,  a  povzbuzuje  myšlenkou,  že  ke 
zralosti mužů  -  otců mohou  vést  i  kroky 
zpočátku nezralé. Tatínek dvou dcer a po-
rodník  Jiří  Labounek  vypráví  o  tatíncích 
u porodu a otevřenosti novým zkušenos-
tem.  Zdeněk Michalec,  organizátor  akcí 
pro muže, o celoživotním úkolu být otcem 
a Luboš Nágl objevuje novou životní roli 
– dědečkovství.
V  pravidelných 
rubrikách týka-
jících se výcho-
vy  a  vztahů  se 
dočtete  napří-
klad  o  nezbyt-
nosti  postavit 
se  proti  nezra-
losti  vlastních 
dětí,  o  způso-
bech  podpo-
ry  křehkého 
mužského  ega 
a  pravdivosti 
k sobě sama a vlastní životní cestě. Stejně 
jako  v  předchozích  číslech  nechybí  ná-
mořnická pohádka na dobrou noc, recept 
pana Nágla,  setkání  s  želvičkou Loudal-
kou, soutěže, křížovka a informace o při-
pravovaných akcích. 
Předplatné i jako dárek pro své blízké lze 
objednat na naší adrese.

Podrobnější informace, případně přihláš-
ky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, 
které připravujeme nebo také ohlédnutí 
za těmi, které již byly, naleznete na našich 
webových stránkách.
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Vzkazujeme mladým lidem
– Žijte naplno v Kristu, stavějte na mod-
litbě a Písmu.

– Vzdělávejte  se  v  otázkách  víry  a  práce 
s mládeží, nebojte  se na  sebe vzít  zod-
povědnost.

– Oslovujte mladé  lidi, zvěte  je do spole-
čenství a věnujte jim svůj čas.

– Buďte  hrdi  na  svou  církev,  nebojte  se 
mluvit o Bohu, víře a církvi veřejně.

– Spolupracujte  s  kněžími,  farníky 
a ostatními společenstvími - zdolávejte 
překážky společně.

– Nezapomínejte  na  službu  ve  farnosti 
a nebojte se námahy.

– Dávejte a ne jen přijímejte.
– Vytrvejte, nedejte se odradit počáteční-
mi neúspěchy.

– Vypněte počítače a pojďte mezi lidi.
– Pamatujte, že radost je klíčem k lidským 
srdcím.

– Nepočítejte se pořád! I tři jsou dost.
Našim biskupům vzkazujeme
– Děkujeme za váš čas a vážíme si vašeho 
zájmu o mládež.

– Reagujte  na  dění  ve  společnosti  u  nás 
i ve světě. Váš názor je pro nás důležitý.

– Prosíme,  nechávejte  nám  kaplany  pro 
mládež déle než jeden rok.

Vzkazujeme všem kněžím
– Děkujeme za vše, co pro nás děláte.
– Vzdělávejte  se  v  otázkách  pastorace 
mládeže.

– Mluvte  k  nám  srozumitelně  a  nevyhý-
bejte se palčivým tématům.

– Věnujte  se  také  dosud  nezapojeným 
a ukažte  jim, že mohou být ve  farnosti 
užiteční.

– Důvěřujte nám mladým, všímejte si po-
tencionálních  animátorů  a  nebojte  se 
nám svěřit úkoly v rámci vedení spole-
čenství.

– Naslouchejte  kaplanům  pro  mládež 
a  zástupcům za děkanáty  a  informujte 
o aktivitách mládeže.

– Rádi vás uvidíme na našich setkáních.
– Modlete se za nás.
– Jste  pro nás  vzorem, pomáhejte  i  nám 
najít cestu a vytrvat na ní.

Farníkům vzkazujeme
– Setkávejme se i mimo liturgii.
– Komunikujme mezi sebou, sdílejme se, 
podporujme  se  a  respektujme  odlišné 
názory.

– V rodinách se společně modleme a vzdě-
lávejme ve víře. Z dobrých rodin se rodí 
i dobrá společenství.

– Modleme  se  za  svého  kněze,  ochotně 
mu pomáhejme a neodsuzujme ho.

– Budujte  u  dětí  a mládeže úctu  ke  kně-
žím. Nemluvte o nich zle.

– Zapojte  své  děti  do  života  farnosti 
(schola, ministranti, farní tábory…).

– Nevyhazujte  malé  děti  z  kostela  kvů-
li  malichernostem.  Jsou  budoucností 
církve.

– Dejte  mladým  lidem  zakusit,  že  mají 
mezi vámi své místo.

– Nebojte se nových podnětů, které mladí 
lidé přinášejí.

– Možná  se  někdy  chováme  specificky. 
Mládí  však  specifické  je.  Prosíme,  re-
spektujte to.

– Předávejte  mladým  zkušenosti.  Ne-
nechte  se  odradit,  když  se  tváří,  že 
o vaše rady nestojí.

– Děkujeme za modlitbu, důvěru, zázemí 
a vytváření farního společenství.

Delegáti III. Arcidiecézního 
fóra mládeže

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 zástup-
ce 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.
Z jednání Fóra vzešly tyto výzvy mladým lidem, biskupům, kněžím a farním společen-
stvím olomoucké arcidiecéze:

Snímky Leoš Hrdlička
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charita česká republika pomáhá Japonsku
Charita ČR ve spolupráci s Caritas Japan a mezinárodní organizací Caritas Internatio-
nalis připravuje pomoc Japonsku, které v pátek 11. března 2011 zasáhlo silné zemětře-
sení a následná vlna tsunami. Charita ČR uvolnila 14. března ze svého krizového fondu 
na pomoc obětem katastrofy částku 150 000 Kč. Okamžitě vyhlásila také humanitární 
sbírku na pomoc  lidem, zasaženým katastrofou. Na sbírkovém účtu Charity ČR byla 
k 12. dubnu částka 4 509 393 Kč. Všem dárcům děkujeme.
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 OP.
Prezident Charity Japonsko, biskup Isao Kukuchi ve svém rozhovoru pro Caritas Inter-
nationalis zdůraznil, že kromě zabezpečení základních humanitárních potřeb je nutná 
zejména psychosociální podpora obětem zemětřesení a vlny tsunami, neboť je zde velká 
skupina lidí, která přišla během neštěstí o své blízké.
 Charita Japonsko (Caritas Japan) popsala své aktivity, které v současné době probíhají 
ke zmírnění následků zemětřesení a vlny tsunami. V silně zasažené oblasti Sendai po-
skytuje ve spolupráci s místními farnostmi a náboženskými řády přístřeší, dále rozdává 
potraviny a nápoje z polních kuchyní a také přikrývky, ve městech Šiogama a Išinomaki 
otevřela centra pro dobrovolníky, kteří pomáhají při odklízení trosek a v péči o seniory, 
a poskytuje potřebným i další materiální pomoc.
V následné fázi obnovy, která potrvá minimálně dva roky, plánuje Charita Japonsko re-
konstrukci obydlí, vybudování dočasných bytů a následné přestěhování lidí z evakuač-
ních center, podporu a pomoc potřebným (zvláště starým lidem) skrze síť dobrovolníků 
a také poskytování psychosociální podpory.
Charita Japonsko úzce spolupracuje při svých humanitárních aktivitách s místními úřa-
dy a dalšími nevládními organizacemi.
Charita Japonsko děkuje všem partnerům a dárcům za velkou podporu a modlitby za 
oběti zemětřesení a vlny tsunami.
Situaci  v  silně  zasažených  oblastech  Japonska  v  březnu  komplikoval  sníh.  Lidé  bez 
přístřeší  se  mu-
sejí  vyrovnávat 
i  s  nedostatkem 
potravin  a  pitné 
vody. 
Sesterská  orga-
nizace  Caritas 
Japan  poskytuje 
evakuovaným 
vodu, jídlo a při-
krývky.
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 nej-
méně 34 miliónů lidí bylo dočasně evakuováno.
Daisuke Narui,  ředitel  japonské Charity  říká:  „Vedoucí  roli  v  okamžité pomoci hraje  
armáda, 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 probíhá registrace dobrovolníků.
Japonská Charita bude svoje úsilí směřovat do následné dlouhodobé pomoci (psycho-
logická a psychosociální pomoc, pomoc těm obyvatelům, kteří nedosáhnou na státní 
pomoc, rekonstrukce obydlí atd.) a  to zejména v okolí Sendai, které bylo katastrofou 
velmi silně zasaženo.
Jak přispět:
Na pomoc obětem zemětřesení a n ásledné 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.

Jan Oulík

Foto: Reuters/Toru Hanai, courtesy Trust.org – AlertNet

hledáme dobrovolníky  
pro sobotní výdej jídla

Charita Olomouc hledá dobrovolníky na 
výpomoc při sobotním výdeji jídla pro lidi 
bez  domova.  Výdej  probíhá  ve  středisku 
Samaritán  pro  lidi  bez  domova  na Wur-
mově ulici č. 5 v Olomouci každou sobotu 
od 12 do 13 hod. Potřebovali bychom po-
moc  dobrovolníků,  kteří  by  dlouhodobě 
v  pravidelných  intervalech,  přibližně  je-
denkrát za 4 až 6 týdnů vydávali studený 
oběd. 
Přípravu  (začíná  v  11.30  hod.)  i  výdej 
jídla  uskutečňují  vždy  dva  dobrovolníci 
ve  spolupráci  se  zaměstnancem  Charity 
Olomouc. Zájemci  či  dvojice  zájemců  se 
mohou  hlásit  koordinátorce  dobrovolní-
ků.
Středisko Samaritán pro lidi bez domova 
nabízí pro všechny lidi v nouzi, kteří chtějí 
znovu začít  žít naplno, pomoc při  řešení 
problémů v oblastech bezdomovectví, ne-
zaměstnanosti, závislostí, trestné činnos-
ti, rozpadu rodiny, špatného zdravotního 
stavu či osamocení.  Milada Malíšková

olomoucká oslava 
mezinárodního dne Romů 

Středisko Khamoro pro etnické menšiny 
a poradenství Charity Olomouc se, spolu 
s klubem pro děti a mládež Miriklo, i letos 
připojilo  k  aktivitě  Společenství  Romů 
na Moravě,  které  je hlavním organizáto-
rem  oslavy  u  příležitosti Mezinárodního 
dne  Romů.  Tato  tradiční  akce  proběhla  
9.  dubna  v  Domě  dětí  a  mládeže  Olo-
mouc. 
Cílem  akce  byla  oslava  Mezinárodního 
dne Romů a snaha vytvořit tak prostor mj. 
pro setkání či představení kroužků pořá-
dajících  organizací.  Charita  Olomouc 
chce,  stejně  jako  v  předchozích  letech, 
prostřednictvím  této aktivity neformálně 
přispět k posilování vzájemné spolupráce 
organizací zabývajících se prací s romský-
mi dětmi a mládeží. 
Celou  akci  uvedla  série  soutěží  pro  děti 
a  mládež.  Úkoly  směřovaly  k  tradicím 
a  zvykům  romské  kultury;  pro  soutěžící 
byly samozřejmě připraveny i drobné od-
měny. Následně se návštěvníci přesunuli 
do  sálu,  kde  vystoupíly  např.  soubory 
z Olomouce, Bruntálu či Moravského Be-
rouna. 
Uživatelé  komunitního  centra  Střediska 
Khamoro pro etnické menšiny a poraden-
ství vystoupili s nově připravenou taneční 
sestavou a představily se také dvě hudeb-
ní skupiny.   Kateřina Pražáková 



15O L D I N
5 /  2011chaRita

charitu na ukrajině posilují kolegové z olomouce
Ředitelé místních Charit na Ukrajině se pod vedením pracovníků Arcidiecézní charity 
Olomouc (ACHO) zdokonalovali ve své práci s veřejností (Public relations). Dva pra-
covníci ACHO během týdenní pracovní cesty pak vedle pořádání tohoto kurzu pomohli 
při jednání s místními úřady a při přípravě nových projektů pomoci. 
Školení, týkající se práce s veřejností, bylo další z aktivit, kterými se ACHO snaží zlep-
šovat dovednosti pracovníků ukrajinských Charit. Aktivity, zahrnuté do dlouhodobé-
ho plánu této pomoci ukrajinským Charitám tak již přinesly hmatatelné zlepšení např. 
v oblasti dokumentace sociálních projektů, fundraisingu či ve strategickém plánování 
charitativních organizací Ukrajiny.
„Touto podporou docílíme větší  soběstačnosti ukrajinských partnerských organizací, 
které budou ve svém prostředí silnější a více samostatné a nebudou plně závislé na po-
moci  ze  zahraničí,“ uvedl P. Rostislav Strojvus,  koordinátor projektů pomoci ACHO  
na Ukrajině, a dodal: „Jsem přesvědčený, že to je to nejlepší, co pro fungování těchto 
organizací můžeme udělat.“
Jedním z nejdůležitějších školitelů v oblasti práce s veřejností byl šéfredaktor Kolomyj-
ské pravdy Viktor Fiťo, který charitním pracovníkům detailně přiblížil fungování médií, 
priority ukrajinských médií a dal rady, jak pomoci novinářům v jejich práci a získat si 
tak jejich pozitivní vztah k charitativním organizacím.
Arcidiecézní charita Olomouc se pomoci Ukrajině věnuje dlouhodobě od roku 1992. 
Mezi těmito aktivitami byly např. ozdravné pobyty dětí postižených černobylskou ka-
tastrofou, pomoc při povodních, školení a semináře pro partnerské organizace, vzdě-
lávání ukrajinských studentů na Caritas-VOŠs, podpora sociálně pastoračního centra  
Korolevo,  podpora  Regionálního  centra  sociální  adaptace  Lvov  a  Brody,  podpora  
Caritas Ternopil a Kolomya, podpora Fondu Aspern – Kiev, pomoc dětem v Dětském 
domově v Bortnikách a Ternopilu a v Sociálním centru v Lopatyně. 
V roce 2009 mohla Arcidiecézní charita Olomouc díky podpoře dárců zorganizovat po-
moc při  chřipkové epidemii na Ukrajině. Na Ukrajinu  tehdy odvezla dvě humanitár-
ní zásilky zdravotnického materiálu za více než 300 tis. Kč. V červenci 2010, kdy také 
Ukrajinu zasáhly silné povodně, se přímo v postižených místech pomoci účastnil i tým 
pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc. Tato pomoc přesáhla částku 350 tis. Kč. 
Atraktivní je rovněž projekt Vánoční balíček. Díky tomuto projektu již bylo více než 400 
velmi chudých dětí a nebo dětí v dětských domovech na Ukrajině obdarováno dárky, 
které připravili konkrétní dárci, rodiny či kolektivy z České republiky. Projekt bude po-
kračovat i v roce 2011.    Marek Navrátil

ve víru zpěvu a poslechu hudby
Ve  středu  30.  března  odpoledne  proběhl 
na  Domově  pokojného  stáří  v  Boršicích 
hudební  pořad  „Pod  tou  naší  starou  lí-
pou“ v podání souboru VIOLA Olomouc. 
Přijeli  dva  šikovní  muzikanti,  rozbalili 
aparaturu a přesně ve 14 hodin začali hrát 
k  poslechu.  Po  začátečním  ostychu  se 
postupně přidávali uživatelé a zpívali pís-
ničky, které znali už od mládí a nyní měli 
možnost si je opět zopakovat. 
Strávili  jsme  příjemné  odpoledne,  kaž-
dý odcházel s úsměvem a s písničkou na 
rtech.  (CHuh)

Jak jde čas v denním pobytu 
Rozkvět

Denní  pobyt  Rozkvět  (centrum  denních 
služeb) ani letos nezahálí a účastní se nej-
různějších akcí. Za uplynulé čtvrtletí jsme 
měli možnost  shlédnout  výstavu  výšivek 
v  Expozici  času,  zimní  výstav  v  Domě 
dětí a mládeže ve Šternberku a výstavu na 
téma Starověký Egypt v Olomouc City.
Navštívili jsme divadelní představení Káťa 
a Škubánek, byli jsme na výletě v Přerově, 
tam nás nadchlo především Muzeum Jana 
Amose Komenského. 
Pravidelně  chodíme  do  keramického 
kroužku v Domě dětí  a mládeže  ve Šter-
nberku, v poslední době  jsme  tvořili nej-
častěji jarní a velikonoční dekorace. Naše 
výrobky  z  keramiky  i  jiných materiálů  si 
návštěvníci mohli zakoupit na Velikonoč-
ním  jarmarku,  který  proběhl  v  polovině 
dubna v mateřském centru Kuličky v Bo-
huňovicích  nebo  na  Velikonočním  jar-
marku na Státním hradě ve Šternberku.

Kristýna Hausnerová

Kdo  v  úterý  12.  dubna  navštívil  Denní 
centrum  sv.  Ludmily  Charity  Uherské 
Hradiště,  odnesl  si  spoustu  zajímavých 
tipů na  jarní  výzdobu bytu  a mohl  si  vy-
brat krásný jarní šperk. Pro zájemce o jar-
ní  inspiraci  byla  připravena  ochutnávka 
pomazánek s čerstvou zeleninou a bylin-
kami, zdravých sušenek z ovesných vloček 

a mnoha  dalších  zajímavých 
jarních  receptů.  Každý  měl 
možnost vyzkoušet si pletení 
velikonočních  věnečků  z  pa-
píru, tvorbu náušnic z hmoty 
FIMO, tkaní koberců na ruč-
ním  tkalcovském  stavu  a  vý-
robu  jarní  výzdoby  z  papíru. 

K  vidění  byly  vý-
robky  uživatelů 
Denního  centra, 
především šperky 
z  korálků,  obráz-
ky malované na sklo, deníčky 
z ručního papíru a velikonoční 
přáníčka. Pravou  jarní  atmo-
sféru  dotvářela  v  neposlední 
řadě  také  bohatá  výzdoba 
prostor Denního centra – ře-
zané květiny, motýlci, kytičky, 
zajíčci  a  další  symboly  jara 
vyhotovené  z  různorodých 
materiálů.

Celou  akci  „Jarní  tvoření“  připravo-
vali  uživatelé  služeb  Denního  centra  
sv. Ludmily (lidé s mentálním a kombino-
vaným postižením)  za  pomoci  pracovní-
ků.  Sociální  pracovnice  Denního  centra  
sv.  Ludmily  Táňa  Faltisová  říká:  „Děku-
jeme  všem,  kdo  nás  přišli  podpořit  svou 
účastí,  máme  z  toho  radost  a  pro  naše 
uživatele byla celá akce velkým zážitkem 
a zpestřením všedních dnů.“  (Chuh)

Jarní tvoření v denním centru sv. ludmily
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30. 4. sobota až 3. 5. úterý
 Řím  –  blahořečení  papeže  Jana  Pavla  II.  •  arcibiskup 

Jan
1. 5. neděle
  9.00 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezóny a val-

ná hromada • generální vikář Josef Nuzík
  9.00 hod. • Blatnice – biřmování • biskup Josef
  18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní neš-

pory (sestry) • biskup Josef
2. 5. pondělí
  17.00 hod. • Olomouc – kapucíni – mše svatá – 350. vý-

ročí posvěcení kostela • biskup Josef
4. 5. středa
  14.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá 

pro seniory • biskup Josef
6. 5. pátek
  18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu 

Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
7. 5. sobota
  10.00  hod.  •  Olomouc  –  dóm  –  arcidiecézní  pouť  

k sv. Janu Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 5. neděle
  10.00 hod. • Pravčice – 750 let obce a patrocinium kos-

tela • biskup Josef
  11.00 hod. • Slavičín – biřmování – arcibiskup Jan
  16.00 hod.  • Velký Újezd – žehnání zvonu • generální 

vikář Josef Nuzík
8. 5. neděle až 10. 5. úterý
 Svatý Hostýn  –  setkání  děkanů  •  arcibiskup  Jan  

a biskup Josef
12. 5. čtvrtek
  9.00 hod. • Kelč – mše svatá a setkání s děkanátní radou 

• arcibiskup Jan
  10.30 hod.  • Uherský Brod  – mše  svatá  u  příležitosti  

5. výročí KZŠ • biskup Josef
13. 5. pátek
  18.00  hod.  •  Konice  –  úvodní  přednáška  pro  lektory  

• biskup Josef
14. 5. sobota
  8.00  hod.  • Rovensko  –  mše  svatá  na  začátek  sjezdu 

Orla • arcibiskup Jan
  10.15 hod. • Svatý Hostýn – první pouť  lékařů a zdra-

votníků • biskup Josef
  15.00 hod. • Hradec Králové – uvedení nového sídelní-

ho biskupa do úřadu • arcibiskup Jan
  16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Holešov) • biskup Josef

15. 5. neděle
  10.00 hod. • Dolany – biřmování • biskup Josef
  10.30 hod. • Soběchleby – biřmování • arcibiskup Jan
  18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní neš-

pory (kněžský seminář) • arcibiskup Jan
17. 5. úterý
  9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef
18. 5. středa
  19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmová-

ní • biskup Josef
21. 5. sobota
  10.00 hod. • Praha – mše svatá a setkání hnutí Focoláre 

• arcibiskup Jan
  12.00  hod.  • Nové Město na Moravě  –  přednáška  na 

kongresu o Božím milosrdenství • biskup Josef
  16.00 hod. • Prušánky – 750. výročí obce a žehnání kří-

že • arcibiskup Jan
  16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a 

kněžská povolání (Hranice, Šternberk) • biskup Josef
22. 5. neděle
  10.00 hod. • Velké Losiny – biřmování • biskup Josef
  10.15 hod. • Svatý Hostýn – IX. pouť včelařů • arcibis-

kup Jan
  10.30  hod.  •  Horní Studénky  –  poutní  mše  svatá  

k sv. Linhartovi • generální vikář Josef Nuzík
  16.00  hod.  • Slavkovice u Nového Města na Moravě  

– mše svatá na závěr kongresu o Božím milosrdenství 
• arcibiskup Jan

28. 5. sobota
  9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněž-

ská povolání (Kroměříž) • arcibiskup Jan
  10.00 hod.  Nová Říše – slavnostní bohoslužba u příle-

žitosti 800. výročí kanonie premonstrátů • biskup Jo-
sef

  16.00 hod. • Bílovice – biřmování • arcibiskup Jan
29. 5. neděle
  10.00 hod. • Lidečko – biřmování • biskup Josef
  10.15  hod.  •  Svatý Hostýn  –  IX.  pouť  podnikatelů  

• arcibiskup Jan
31. 5. úterý
  9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan


