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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

naši novokněží
Olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner 
udělí v sobotu 25. červ-
na 2011 v 9.30 hod. 
v katedrále sv. Václava 
v Olomouci kněžské 
svěcení pěti jáhnům, 
absolventům Cyrilome-
todějské teologické fa-
kulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

arcibiskupský 
palác zve 
k návštěvě

Poslední dubnový den se 
brány Arcibiskupského 
paláce v Olomouci po-
prvé otevřely veřejnosti 
a nedávno zrekonstru-
ovaná budova přivítala 
první návštěvníky, bě-
hem dvou víkendových 
dní to bylo téměř 700 
lidí. Mnozí z nich se 
také zúčastnili dopro-
vodného programu.

ocenění 
zasloužilých 
farníků

U příležitosti arcidie-
cézní pouti k sv. Janu 
Sarkandrovi udělil ar-
cibiskup Jan Graubner  
7. května 2011 v kated-
rále sv. Václava v Olo-
mouci ocenění celkem 
73 zasloužilým farní-
kům z naší arcidiecéze. 

Papež Jan Pavel ii.  
byl blahořečen

Svatý otec Benedikt XVI. 
v neděli 1. května 2011 
blahořečil ctihodného 
služebníka Božího Jana 
Pavla II. Na zcela zapl-
něném Svatopetrském 
náměstí a v přilehlých 
ulicích tuto beatifikační 
slavnost sledovalo něko-
lik stovek tisíc poutníků. 
Obřadu se účastnilo i 87 
oficiálních státních dele-
gací včetně české.

Snímek Leoš Hrdlička 
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Na Svatopetrské náměstí v neděli již od 
velmi brzkých ranních hodin proudily 
zástupy poutníků ze všech koutů světa. 
Někteří z nich na římských ulicích dokon-
ce nocovali, aby mohli zaujmout místa 
co nejbližší oltáři. Nejrozšířenějším ja-
zykem se v Římě stala právě mateřština 
Jana Pavla II. – polština. V devět hodin 
byla zahájena příprava na eucharistickou 
slavnost zpěvem Sboru římské diecéze 
vedeným Mons. Markem Frisinou. Jeli-
kož beatifikace připadla na Druhou neděli 
velikonoční neboli Neděli Božího milosr-
denství, modlili se ještě přede mší svatou 
přítomní věřící v různých světových ja-
zycích korunku k Božímu milosrdenství. 
Úctu k Božímu milosrdenství představila 
světu sv. Faustyna Kowalská, kterou Jan 
Pavel II. svatořečil 30. dubna 2000.
Přesně úderem desáté hodiny se vydal li-
turgický průvod od vatikánské Bronzové 
brány centrální uličkou Svatopetrského 
náměstí k hlavnímu oltáři před bazilikou. 
Se Svatým otcem koncelebrovalo pouze 
kolegium kardinálů a Mons. Mieczyslav 
Mokrzycki, který působil v letech 1995 
až 2005 jako druhý sekretář Jana Pavla II. 
Samotný beatifikační obřad se uskutečnil 
v rámci mše svaté hned po vstupní mod-
litbě a úkonu kajícnosti. Papežský vikář 
pro římskou diecézi kardinál Agostino 
Vallini přednesl papeži žádost o blaho-
řečení a přečetl životopis Jana Pavla II. 
Svatý otec následně pronesl beatifikační 
formuli a prohlásil Jana Pavla II. za blaho-
slaveného. Jeho církevní památka se bude 
každý rok slavit 22. října. Na centrálním 
balkóně vatikánské baziliky byl rozvinut 
gobelín s vyobrazením Jana Pavla II., na 
který byla použita jeho fotografie z roku 
1995. Na oltář pak byly přineseny ostat-
ky nově blahoslaveného – ampulka s krví 
Jana Pavla II., uložená ve vzácném relik-
viáři ve formě olivové ratolesti, který spe-
ciálně pro tuto příležitost nechal vyrobit 
Úřad pro papežské bohoslužby. K oltáři 
jej donesly sestra Marie Simon-Pierre, 
která byla zázračně uzdravena právě na 
přímluvu polského papeže, a sestra To-
biana, která byla za pontifikátu Jana Pavla 
II. členkou tzv. papežské rodiny. Kardinál 
Vallini poté poděkoval Svatému otci za 
blahořečení ctihodného Božího služeb-
níka Jana Pavla II. a následoval pozdrav 

pokoje mezi Svatým 
otcem a kardinálem 
Vallinim a postu-
látorem procesu 
blahořečení Mons. 
Slawomirem Ode-
rem. Bohoslužba 
dále pokračovala 
z p ě v e m  h y m n u 
Sláva na výsos-
tech Bohu, prvním 
čtením z Písma 
svatého v polštině  
(Sk 2,42–47), zpě-
vem žalmu v italšti-
ně (Žl 118), druhým 
čtením v angličtině 
(1 Petr 1,3–9), ve-
likonočními zpěvy 
a evangeliem v la-
tině (Jan 20,19–31). Poté pronesl Svatý 
otec svou homilii, která byla věnována 
právě tématu blahoslavenství v církvi 
a osobě Jana Pavla II.
Papež mimo jiné řekl: „Totéž, co Jan Pa-
vel II. ohlásil ve své první pontifikální mši 
na náměstí sv. Petra památnými slovy: 
‚Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete 
brány Kristu!‘, to, co tehdy nově zvolený 
papež žádal ode všech, učinil sám jako 
první: otevřel Kristu společnost, kulturu, 
politická a ekonomická zřízení, a obrov-
skou silou, kterou dostával od Boha, tak 
obrátil směřování, která se mohla jevit 
jako nezvratná. Svým svědectvím víry, 
lásky a apoštolské odvahy, plným lidské 
vnímavosti, tento znamenitý syn polské-
ho národa pomohl křesťanům na celém 
světě, aby se nebáli být křesťany, patřit 
do církve, hlásat evangelium. Jedním 
slovem: pomáhal nám nelekat se pravdy, 
poněvadž pravda je zárukou svobody… 
Karol Wojtyła nastoupil na Petrův stolec 
a přinesl si s sebou hluboce reflektova-
nou konfrontaci marxismu a křesťanství, 
zaměřenou na člověka. Jeho poselství 
bylo následující: člověk je cestou církve 
a Kristus je cestou člověka. S tímto posel-
stvím, které je velkým odkazem Druhého 
vatikánského koncilu a jeho ‚kormidelní-
ka‘ Božího služebníka Pavla VI., vedl Jan 
Pavel II. lid Boží, aby překročil práh tře-
tího tisíciletí, který mohl právě zásluhou 
Krista nazvat ‚prahem naděje‘.“

Mše svatá dále pokračovala vyznáním 
víry, přímluvami, bohoslužbou oběti 
a svatým přijímáním. Na závěr eucha-
ristické slavnosti se Svatý otec pomodlil 
modlitbu Regina coeli, pozdravil přítom-
né poutníky v hlavních světových jazycích 
včetně polštiny a poděkoval všem, kteří se 
podíleli na přípravě této události. Úplně 
nakonec po závěrečné modlitbě a požeh-
nání se papež spolu s koncelebrujícími 
kardinály odebral do baziliky, aby před 
hlavním oltářem uctil ostatky nově blaho-
slaveného papeže, které byly již 29. dubna 
vyzdvihnuty z hrobu v kryptě vatikánské 
baziliky. Poté vzdali hold vystavené rakvi 
těla blahoslaveného přítomní biskupové 
a veřejní činitelé a následně i další věřící. 
Tělo nového blahoslaveného bylo uloženo 
pod oltář v kapli sv. Šebestiána.
Za zmínku zcela jistě stojí, že kalich, který 
byl během beatifikační bohoslužby pou-
žit, je tentýž, který Jan Pavel II. používal 
v posledních letech svého pontifikátu. 
Benedikt XVI. měl na sobě během obřadu 
mešní roucho a mitru, které byly vyrobeny 
za pontifikátu jeho předchůdce a on sám je 
také často nosil. Beatifikační bohoslužbu 
doprovodil Papežský hudební sbor Sixtin-
ské kaple, Sbor římské diecéze a Orchestr 
konzervatoře svaté Cecílie. Ministrovali 
bohoslovci z Římského semináře a jáhen-
skou službu poskytovali seminaristi, kteří 
letos přijmou svátost kněžství.

Monika Vývodová
 

Papež Jan Pavel ii. byl blahořečen
Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1. května 2011 blahořečil 
ctihodného služebníka Božího Jana Pavla II. Na zcela za-
plněném Svatopetrském náměstí a v přilehlých ulicích tuto 
beatifikační slavnost sledovalo několik stovek tisíc poutníků. 
Obřadu se účastnilo i 87 oficiálních státních delegací včetně 
české, kterou reprezentoval ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg. Za Českou biskupskou konferenci se beati-
fikace zúčastnili pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a plzeňský biskup 
Mons. František Radkovský.
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list z kalendáře

P. Jakub Deml

čeRven 2011
3. 6. 1911 se narodil Michael Florian, český malíř a grafik (100 let)
6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, předseda Matice cyrilometodějské v Olomouci a šéf-

redaktor časopisu Světlo (91. narozeniny)
11. 6. 1911 se narodil ThDr. Václav Bogner, význačný český katolický biblista, prota-

gonista římskokatolického liturgického překladu Bible (100 let) 
12. 6. 1910 se narodil P. Rudolf Zdražil, bývalý kněz olomoucké arcidiecéze, který 

v letech 1941 až 1951 působil jako kaplan ve Zlíně a pak následně v Loučce 
u Valašského Meziříčí), od roku 1982 žije v pečovatelském domě v německém 
lázeňském městě Baden-Badenu (101. narozeniny)

12. 6. 1918 se narodil v Šumvaldu P. Antonín Kryl, důchodce Olomouc  
(93. narozeniny)

26. 6. 1911 se narodil ThDr. Josef Kubalík, český katolický teolog (100 let)           (jpa)

Pontifikát Jana Pavla ii. v datech a číslech
Jan Pavel II. se stal 264. papežem katolické církve 16. října 1978. Zemřel 2. dubna 
2005 ve věku nedožitých 85 let. Jeho pontifikát trval 27 let a byl tak po Piu IX. a Lvu 
XIII. třetím nejdelším v dějinách.
Světový papež
Jan Pavel II. se do té doby s nevídanou frekvencí setkával s lidmi po celém světě. Během 
svého působení uskutečnil 104 zahraničních papežských cest, první z nich pouhé tři 
měsíce po převzetí úřadu, a 146 cest po Itálii. Již v prvním roce vykonal čtyři papežské 
cesty, mezi nimi i do rodného Polska. Jako biskup římský také navštívil 317 z 333 řím-
ských farností.
Lidi z celého světa také přijímal. Při středečních generálních audiencích, kterých se 
uskutečnilo 1160, se setkal s více než 17,6 miliony poutníků. Kromě toho jako nejvyšší 
představitel katolické církve na zemi podnikl na 38 oficiálních návštěv a navštívil či udě-
lil audienci 246 premiérům a 738 hlavám států.
Na naše území zavítal Jan Pavel II. celkem třikrát. Poprvé to bylo v roce 1990 ještě do 
Československa (pastorační návštěva). Samostatnou Českou republiku pak navštívil 
Jan Pavel II. dvakrát, v roce 1995 (svatořečení Zdislavy z Lemberka a Jana Sarkandra) 
a v roce 1997 (svatovojtěšské milénium).
Papež pro církev
Jan Pavel II. se zaměřil se na bezpočet inspirativních příkladů svatosti a stal se hybnou 
silou bezprecedentní vlny blahořečení a svatořečení. Sám slavil 147 beatifikačních bo-
hoslužeb, při nichž prohlásil 1338 blahoslavených, a 51 kanonizačních bohoslužeb, 
z nichž vzešlo 482 svatých.
Jan Pavel II. značně rozšířil kardinálské kolegium. Během svého pontifikátu jmenoval 
v devíti konzistořích celkem 233 kardinálů, čímž překonal rekord papeže Lva XIII., kte-
rý za 25 let svého pontifikátu (v letech 1878 až 1903) jmenoval 147 kardinálů. V roce 
1981 pověřil svého budoucího následníka kardinála Josepha Ratzingera vedením  
Kongregace pro nauku víry.
Jan Pavel II. vydal 14 encyklik, první z nich pouhých pět měsíců po svém nástupu do 
papežského úřadu. Ubírání světové církve dále vedl 15 apoštolskými exhortacemi,  
11 apoštolskými konstitucemi a 45 apoštolskými listy.
Vydal také pět svých vlastních knih: Překročit práh naděje (1994); Dar a tajemství: K pa-
desátému výročí mého kněžství (1996); Římský triptych (2003); Vstaňte, pojďme! (2004) 
a Paměť a identita (2005).
Blahoslavený papež
Dne 28. dubna 2005, krátce po svém zvolení, oznámil Svatý otec Benedikt XVI., že 
v případě Jana Pavla II. bude upuštěno od obvyklého pětiletého období před zahá-
jením beatifikačního a kanonizačního procesu. Kauza byla pak oficiálně zahájena již  
28. června téhož roku kardinálem Camillo Ruinim, generálním vikářem římské diecéze.  
Diecézní beatifikační proces byl ukončen 2. dubna 2007. 
Nedělní beatifikací se Jan Pavel II. stal jedenáctým blahoslaveným na seznamu papežů. 
V případě následné kanonizace by se stal 77. svatým mezi papeži.
Jan Pavel II. byl blahořečen v den svátku Božího milosrdenství, který sám ustanovil 
a v jehož předvečer také zemřel. Svátek připadá na druhou neděli velikonoční, jak si to 
vyžádal Kristus prostřednictvím zjevení, které církvi sdělila nejvýznamnější katolická 
mystička 20. století, polská řádová sestra sv. Marie Faustyna Kowalská. Jan Zasadil
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arcibiskupský palác zve k návštěvě
Poslední dubnový den se brány Arcibiskupského paláce v Olomouci poprvé otevřely 
veřejnosti a nedávno zrekonstruovaná budova přivítala první návštěvníky, během 
dvou víkendových dní to bylo téměř 700 lidí. Mnozí z nich se také zúčastnili do-
provodného programu. Ojedinělý projekt zpřístupnění plně funkčního oficiálního 
sídla úřadujícího biskupa nemá ve střední Evropě obdoby. Jeho cílem je představit 
návštěvníkům místa, kudy kráčely dějiny Moravy, českého státu i rakousko-uher-
ské monarchie.
„Celkem bylo o víkendu prodáno 631 vstupenek, 
některé z nich ale byly rodinné a počet návštěvní-
ků proto dosáhl výše 697 osob,“ uvedla vedoucí 
turistického provozu Bohdana Heidenreichová 
(na snímku).  Návštěvníci podle ní také využívali 
možnosti shlédnout zdarma doprovodný pro-
gram: vystoupení skupiny historického šermu, 
barokní představení či koncert studentů Konzer-
vatoře Evangelické akademie. 
Veřejnosti je zpřístupněn jeden prohlídkový 
okruh, který zahrnuje reprezentační sály Arci-
biskupského paláce situované v prvním patře 
a také místnost pro krátkodobé výstavy. Interiéry 
sálů mají dochovanou bohatou rokokovou, em-
pírovou a neobarokní výzdobu a jsou vybaveny 
dobovým mobiliářem. Právě tyto místnosti jsou 
spjaty s nejvýznamnějšími událostmi, které se 
v budově odehrály. Z mnoha takových okamžiků 
stojí za zmínku návštěva císařovny Marie Terezie či Ludwiga van Beethovena, setká-
ní rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra před bitvou u Slavkova nebo 
návštěva všech demokratických prezidentů Československa a ČR – Masaryka, Beneše, 
Havla a Klause. V roce 1995 zavítal do paláce také papež Jan Pavel II. Tím nejznáměj-
ším a nejvýznamnějším datem je však bezesporu 2. prosinec 1848, kdy se zde ujal vlády 
císař František Josef I.
Objekt dnešního barokního arcibiskupského paláce, zahrnující v sobě starší konstrukce 
z období renesance, byl vybudován v blízkosti místa, kde stával první biskupský dům 
v době založení olomouckého biskupství v polovině 11. stol. Původní renesanční palác 
byl pak v průběhu přestavby probíhající v letech 1664 až 1669 výrazně rozšířen a stal se 
tak monumentální raně barokní palácovou stavbou dominující východní části města. 
O významu a architektonické kvalitě objektu svědčí mimo jiné to, že projekt vypracovali 

a stavbu řídili císařští archi-
tekti Filiberto Luchese a Gio-
vanni Pietro Tencalla.
V uplynulých dvou letech 
proběhla rekonstrukce in-
teriéru sálů i celého paláce.  
Financována byla z prostřed-
ků Olomouckého kraje a Re-
gionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti 
Střední Morava.
V turistické sezoně 2011 
bude Arcibiskupský palác 
v Olomouci otevřen od květ-
na do září každý den kromě 
pondělí od 10 do 17 hod., 

v říjnu (a od roku 2012 také v dubnu) je možné jej v tyto hodiny navštívit v sobotu 
a neděli. Celá prohlídková trasa trvá 50 minut. Dospělí za prohlídku zaplatí 60 Kč. 
Za poloviční částku dostanou vstupenku do paláce děti ve věku od 6 do 15 let, stu-
denti, důchodci nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. Rodinná vstupenka pro 
dva dospělé a dvě děti pak vyjde na 120 Kč. Výklad bude standardně poskytován 
v češtině, pro skupiny také anglicky, německy a polsky. Jednotlivci si také budou 
moci zapůjčit cizojazyčného audioprůvodce.
Rezervace skupin je možná pouze pro skupiny 15 a více osob. V rámci rezervace je mož-
no zajistit prohlídku i mimo běžnou provozní dobu. Rezervaci je možno provést telefo-
nicky na čísle 587 405 421 nebo prostřednictvím e-mailu: prohlidkypalace@ado.cz 
Arcibiskupský palác najdete ve Wurmově ulici č. 9 (zastávka tramvaje U Dómu) a infor-
mace o něm se můžete dozvědět i na webu: www.arcibiskupskypalac.ado.cz

Jiří Gračka

statistika olomoucké 
arcidiecéze za rok 2010

Křty 4 946
Biřmování 1 352
Počet sňatků 1 226
Pomazání nemocných 20 357
Počet pohřbů 5 450
Průměrná návštěva nedělních 
bohoslužeb 97 943
Katechizace školních dětí 15 713
 (ps)

soutěž na jedné vlně  
~ do madridu zná vítěze

Vítězkou internetové soutěže Na jed-
né vlně ~ do Madridu pořádané komu-
nitním webem pro mládež www.sig-
naly.cz je uživatelka Pavla Kořenková 
(s přezdívkou alvaP) z Vizovic, která 
získala zaplacení účasti na srpnovém 
Světovém setkání mládeže v Madridu  
(16. – 21. srpna 2011), a to včetně cesty 
do Španělska.
Soutěž Na jedné vlně ~ do Madridu, kte-
rá ve svém názvu spojuje místo letošního 
celosvětového setkání mládeže s Bene-
diktem XVI. při příležitosti 26. světové-
ho dne mládeže s mottem komunitního 
webu www.signaly.cz, vypukla přesně na 
nový rok 2011. Od začátku se jí zúčast-
nilo celkem 240 uživatelů tohoto webu.  
Do posledního kola se však dostalo jen 
padesát sedm, z nichž byla vítězka Pavla 
Kořenková vylosována 28. dubna 2011.
Celá soutěž probíhala v pěti kolech. Soutě-
žící se například spojili v modlitbě Novény 
ke svatému Fruktuosovi, který je jedním 
z devíti patronů setkání nebo na své blogy 
napsali články o důvodech, proč chtějí na 
setkání přijet. Nejlepší z těchto příspěvků 
budou publikovány i v nové knížce, která 
vyjde krátce po madridském setkání.
Účastníci soutěže se ale nesoustředi-
li pouze na zisk z případného vítězství. 
Ochotně se zapojili i do kola, kdy bylo 
jejich úkolem pomoci knězi ve farnosti. 
„Soutěž se mi moc líbila a také náš kaplan 
si pochvaloval tu výpomoc, prý by takové 
soutěže mohly být častěji,“ popisuje do-
pad soutěže na místní farní společenství 
její vítězka.
Kromě absolutní vítězky byli vylosová-
ni i další výherci, kteří získali madridské 
tričko a kloboučky s madridsko-signalác-
kým logem. „Soutěž mě velmi bavila a to, 
že jsem jeden z výherců, je jen odměna 
navíc,“ vyjádřil se jeden z účastníků. Celé 
losování bylo přímo nahráváno na server 
youtube.com a zde je možné si jej prohléd-
nout.
Soutěžící, kteří nevyhráli, se už nyní 
mohou zúčastnit dalších soutěží, které 
komunitní web www.signaly.cz pořádá. 
Soutěží se například o lístky na Katolic-
kou charismatickou konferenci nebo na 
největší český křesťanský hudební festival 
v tomto roce – United. (čbk)

Snímek Jiří Gračka

Snímek Josef Pala
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charitu na ukrajině posilují 
kolegové z olomouce

Ředitelé místních charit na Ukrajině se 
pod vedením pracovníků Arcidiecézní 
charity Olomouc (ACHO) na začátku 
dubna zdokonalovali ve své práci s ve-
řejností. Dva pracovníci ACHO pak 
během pracovní cesty vedle pořádá-
ní 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 
zlepšovat dovednosti pracovníků ukrajin-
ských charit. Aktivity zahrnuté do dlou-
hodobého plánu této pomoci ukrajinským 
charitám tak již přinesly hmatatelné zlep-
šení např. v oblasti dokumentace sociál-
ních projektů, fundraisingu či ve strate-
gickém plánování těchto charitativních 
organizací.
„Touto podporou docílíme větší sobě-
stačnosti ukrajinských partnerských or-
ganizací, které budou ve svém prostředí 
silnější a více samostatné a nebudou plně 
závislé na pomoci ze zahraničí,“ uvedl 
P. Rostislav Strojvus, koordinátor projek-
tů pomoci ACHO na Ukrajině, a dodal: 
„Jsem přesvědčený, že to je to nejlepší, co 
pro fungování těchto organizací můžeme 
udělat.“
Arcidiecézní charita Olomouc se pomo-
ci Ukrajině věnuje dlouhodobě od roku 
1992. Mezi těmito aktivitami byly např. 
ozdravné pobyty dětí postižených černo-
bylskou katastrofou, pomoc při povod-
ních, školení a semináře pro partnerské 
organizace, vzdělávání ukrajinských stu-
dentů na Caritas VOŠs, podpora sociálně 
pastoračního centra Korolevo, podpora 
Regionálního centra sociální adaptace 
Lvov a Brody, podpora Caritas Terno-
pil 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 díky podpoře dárců 
ACHO zorganizovat pomoc při chřipkové 
epidemii na Ukrajině. Na Ukrajinu tehdy 
odvezla dvě humanitární zásilky zdravot-
nického materiálu za více než 300 000 Kč. 
V červenci 2010, kdy také Ukrajinu zasáh-
ly silné povodně, se přímo v postižených 
místech pomoci účastnil také tým pracov-
níků Arcidiecézní charity Olomouc. Tato 
pomoc přesáhla částku 350 000 Kč.
Atraktivní je také projekt Vánoční balíček. 
Díky tomuto projektu již bylo více než 400 
velmi chudých dětí a nebo dětí v dětských 
domovech na Ukrajině obdarováno dár-
ky, které připravili konkrétní dárci, rodi-
ny či kolektivy z České republiky. Projekt 
bude pokračovat i v letošním roce.

Jiří Gračka

list biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany ve světě
Sestry a bratři!
Letošní šestá neděle velikonoční (29. května) byla věnována modlitbám za pronásledo-
vané křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Božím darem, že v ní můžeme 
být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá 
desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů - je vystavena pronásle-
dování, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. Nemalý počet 
položí život za Krista při misijní a charitativní činnosti nebo během různých násilných 
výpadů ze strany nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou 
skupinou.
I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - zakusili pronásledování, nemě-
li bychom zapomínat, jak důležitá byla tehdy pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle 
z celého světa. Požíváme nyní svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli bychom 
ztratit ze zřetele, že je naší duchovní i morální povinností pamatovat na ty, kteří dosud 
svoji křesťanskou víru nemohou svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křiv-
dami. Rozšiřme obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře 
v Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni ponižujícímu jednání moc-
ných. Nemůžeme zde podrobně popsat všechny důvody, proč jsou trnem v oku v růz-
ných částech světa. 
V některých komunistických státech, v nichž je vládnoucí ideologií ateismus, jsou křes-
ťané z ideologických důvodů automaticky nahlíženi jako nepřátelé. Nejhorší je situace 
v Severní Koreji, kde tamní hrstky křesťanů, pokud nezahynuli v koncentračních tá-
borech, už 60 let nemají kněze a kazatele. Pronásledování nabylo na intenzitě v Číně. 
Uspokojivý stav není ani ve Vietnamu, Laosu a na Kubě. 
Velmi svízelné je postavení křesťanů v mnoha muslimských zemích. Jsou omezováni 
a vystavováni násilí, končícímu v nemálo případech zabitím. Jsou všeobecně vnímáni 
jako spojenci Západu, v myslích mnoha muslimů prezentovanému Spojenými státy. 
Ač se cítí jazykově a národnostně jako integrální součást tamních společností, přes-
to vůči nim panuje nedůvěra. V těchto státech většinou existuje svoboda kultu, ale ne 
svoboda vyznání. Zvláště konvertité jsou brutálně postihováni. Varující je situace v Pá-
kistánu. V Saudské Arábii nemohou křesťané mít veřejné bohoslužby, neexistují tam 
kostely a modlitebny. Mnozí křesťané se rozhodli emigrovat. Hrozí vážné nebezpečí, že 
by z území, kde zapustili kořeny už v prvních stoletích po Kristu, zcela vymizeli. Tak je 
tomu v Iráku, Iránu a Palestině. I v Indii v poslední době v některých státech se vůči nim 
projevuje zvýšená nevole ze strany vyznavačů hinduismu. 
V některých státech Afriky se potýkají s nepřátelstvím ze strany vyznavačů animismu, 
kmenových náčelníků a šamanů. Zvláště v Africe padne za oběť každoročně několik mi-
sionářů a jejich pomocníků. K pronásledování se uchylují též někteří samozvaní diktá-
toři, pokud se jim postaví někteří kněží a biskupové - např. v Zimbabwe a jinde. 
To jsou jen letmé názorné příklady, které zdaleka nemapují složité postavení křesťanů 
v mnoha státech. 
Prožíváme velikonoční dobu, plnou radosti a naděje, že náš Pán je Život a zvítězil i nad 
úklady Svůdce, který zapříčiňuje tolik zla ve světě, zatemňuje lidskou mysl a zasévá ne-
návist a nepokoj do lidských srdcí. Prosme za vytrvalost a věrnost evangeliu pronásle-
dovaných křesťanů, aby se i oni dočkali svobody a mírumilovného soužití se všemi ve 
společnostech, jejichž jsou nedílnou součástí.  Biskupové Čech a Moravy

Biskup hrdlička vydal překlady anglických metafyzických básníků
Karmelitánské nakladatelství vydalo v uplynulých dnech knihu V souhvězdí slávy, 
výbor poezie anglických metafyzických básníků. Básnické texty z díla jednotlivých 
básníků 17. století vybral a přeložil Mons. Josef Hrdlička,  
pomocný biskup olomoucký.
Hovoříme-li o anglických metafyzických básnících, jimž je věno-
ván průkopnický výbor Mons. Josefa Hrdličky, nechceme a nemů-
žeme je chápat jako školu, jako vyhraněnou básnickou skupinu 
nebo organizované hnutí. Výbor přináší nejen jádro metafyzické 
poezie, ale uvádí ji v širším kontextu. Doslov napsal Mojmír Tráv-
níček.
Olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička je autorem mnoha 
knih. V Karmelitánském nakladatelství vyšly mimo jiné publi-
kace Probuď se, citero a harfo (2006), Biřmování (2007), Silná 
jako smrt je láska (2008). Připravil a přeložil také výběr z an-
glické duchovní poezie, který byl vydán pod názvem Démant a slza (1999, 2007).  
V Matici cyrilometodějské vyšly jeho knihy Věřím, věříme (2011), výbor z básnického díla  
G. K. Chestertona Souzvuk barev (2004) nebo antologie evropské poezie o Panně Marii 
Celá krásná (2004) a v nakladatelství Refugium vydal výbor básní anglického jezuity 
Roberta Southwella Hořící dítě a jiné básně (2008). (www.ikarmel.cz)
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matice svatohostýnská s novým vedením
Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli  
1. května v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše 
svatá, které předsedal za nepřítomného olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera, který se v Římě účastnil beatifikace papeže Jana Pavla II., generální 
vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Po skončení bohoslužby se v Jur-
kovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH). Ta letošní byla 
volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení. 
Předsedou Matice sva-
tohostýnské se stal opět 
Mgr. Lubomír Vývoda 
(1959), ředitel Základní 
školy Emila Zátopka ve 
Zlíně, místopředsedou 
Ing. Josef Dostál (1964) 
z Chvalčova a zapisova-
telem Ing. Václav Led-
nický (1943) z Vizovic. 
Do čela kontrolní ko-
mise byl zvolen Ing. Jin-
dřich Pokorný (1964) 
z Brna.
Již potřetí od roku 2009 
byli oceněni zasloužilí 
členové Matice svato-
hostýnské. Patnáct vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého generálního vikáře 
medaili s motivem Svatého Hostýna a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obě-
tavou práci pro Svatý Hostýn. 
Poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradič-
ní stolní kalendář na příští rok. Pro Jubilejní Svatohostýnský kalendář 2012 připravil  
duchovní myšlenky na každý týden olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 

Josef Pala
setkání dopisovatelů v duchu jednoty a pravdy

Jako se už stalo dobrou tradicí, i letos se setkali dopisovatelé arcidiecézního časo-
pisu OLDIN v Olomouci, v sále arcibiskupské kurie, v sobotu 16. dubna. Ani jarní 
počasí před Květnou nedělí neodradilo věrné čtenáře a pisatele, aby si přišli po-
slechnout přednášku milého hosta, reverenda Jaroslava Kratky, který působí v TV 

Noe a v Radiu Proglas.
Mezi účastníky byl rovněž nejstar-
ší dopisovatel, sedmaosmdesátile-
tý Bohuslav Smejkal ze Samotišek 
u Olomouce. Až z Ostravy přijel člen 
historické komise Slezské církve 
evangelické augsburského vyznání 
Zdeněk Buchta.V úvodu účastníky 
setkání přivítali za pořadatele Luboš 
Nágl, výkonný sekretář pro pasto-
raci, a PhDr. Josef Pala, šéfredaktor 
OLDINu.
„Vaše slovo budiž ano-ano, ne-ne.“ 
Toto biblické východisko se stalo zá-
kladní tezí přednášky Jaroslava Krat-
ky, který s moudrou opravdovostí 
skutečného evangelijního kazatele 

uvedl účastníky do duchovních předpokladů autorské tvorby. 
„Pro každého autora či redaktora je základní otázka pravdy a hodnověrnosti. Jde přitom 
jak o hodnověrnost toho, co podáváme, tak i o hodnověrnost nás samotných,“ zdůraznil 
reverend Jaroslav Kratka.
Následovala diskuze a odpovědi na otázky. Účastníci ocenili zejména záslužnou práci 
TV Noe, která i ve skromných podmínkách plní důležité poslání při duchovní obnově 
národa propadlého většinovému kulturnímu konzumismu. Navíc i skrze působení re-
verenda Kratky naplňuje principy ekumenického dialogu a spolupráce.
Všichni dopisovatelé vyjádřili naději, že krásné přátelské setkání v srdci hanácké metro-
pole se opět zopakuje příští rok.  Petr Cekota 

Snímek Josef Pala

Náš aktivní dopisovatel Bohuslav Smejkal v roz-
hovoru s Jaroslavem Kratkou          Snímek Josef Pala

salesiánský dům ve fryštáku 
rozezní hudební festival

Ve Fryštáku u Zlína proběhne v sobotu 
11. června osmý ročník DISfestu – mul-
tižánrového hudebního festivalu, který 
zde pořádají pracovníci salesiánského 
Domu Ignáce Stuchlého. Účastníky po-
těší vystoupení několika kapel z regio-
nu či zápas v divadelní improvizaci.
Hosty osmého ročníku hudebního festi-
valu DISfest budou opět kapely z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Návštěvníci se mo-
hou těšit na nejrůznější žánry, na pódiu se 
objeví například skupiny November 2nd, 
F-dur Jazzband, Nový Rumpál, St. Medi-
cimbal a další. Jako v předchozích letech 
zpestří program i letos divadelní vsuvka 
v podobě zápasu v divadelní improvizaci.
DISfest v areálu Domu Ignáce Stuchlého 
ve Fryštáku začíná v sobotu 11. června 
v 15 hod. a program je plánován až do 
půlnoci. Zájemci mohu využít nabídky 
k ubytování, které je ovšem potřeba si 
včas rezervovat.
Podrobné informace o programu a vystu-
pujících i kontakty na pořadatele lze najít 
na webových stránkách www.disfest.cz

(ado)
zemřel P. alois honek

V Charitním domově důchodců pro 
kněze na Moravci zemřel 14. května 
2011 ve věku nedožitých 73 let P. Alois 
Honek, tamní duchovní správce.
P. Alois Honek se narodil se 30. 6. 1938 
v Bystřici pod Hostýnem. Na kněze byl 
vysvěcen 25. 6. 1961 v Litoměřicích. Pů-
sobil jako kaplan v Kroměříži u sv. Mořice 
(1961 – 1963), v Prostějově ve farnosti 
Povýšení svatého Kříže (1963 – 1965) 
a v Holešově (1965 – 1966). Od 15. 4. 
1966 byl administrátorem, a to až do  
1. 5. 1991, kdy odešel jako duchovní 
správce do kněžského domova na Morav-
ci. Od roku 1992 také konal službu cenzo-
ra pro brněnskou diecézi. V roce 2007 mu 
byla brněnským biskupem Mons. Vojtě-
chem Cikrlem za obětavou kněžskou služ-
bu udělena Medaile sv. Petra a Pavla.
Pohřební obřady za zesnulého kněze vy-
konal 20. května ve farním kostele Pový-
šení svatého Kříže na Moravci olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Zesnulý 
byl pohřben na místním hřbitově.

Josef Pala 

islám a evropa
Místní skupina České křesťanské aka-
demie Vizovice vás srdečně zve na před-
nášku religionisty Pavla Hoška s názvem 
Islám a Evropa, která se koná v úterý  
14. června v 18 hod. v kavárně Kulturního 
domu ve Vizovicích (vstup z parkoviště). 

P. Jindřich Peřina



7O L D I N
6 /  2011aktuality

dva zástupci cmtf 
v akademickém senátu uP 

V minulých dnech skončily volby do Aka-
demického senátu Univerzity Palacké-
ho v Olomouci na období 2011 až 2014. 
Mezi šestnácti zvolenými jsou také dva 
z Cyrilometodějské teologické fakulty. Do 
komory akademických pracovníků byli 
zvoleni: PhDr. Jiří Pospíšil (Katedra křes-
ťanské výchovy) a Mgr. Tomáš Parma, 
Ph.D. (Katedra církevních dějin a dějin 
křesťanského umění). (ps)

aktuální nabídka nakladatelství 
a knihkupectví Paulínky

Kapesní diář na rok 2012
Kapesní diář s občanským i liturgickým 
kalendářem. Dále je tu možné najít litur-
gická čtení na jednotlivé dny v roce, pří-
slušné liturgické barvy, odkaz na modlitbu 
Breviáře a responzoria žalmů. Tentokrát 
s úryvky z promluv Josepha Ratzingera.
Dvě verze: klasická (v deskách barvy 
bordó nebo v zelených deskách), ve druhé 
verzi ponechán větší prostor na poznám-
ky (desky v barvě modré)
Měkká vazba s plastovými deskami, 144 
stran, 80 Kč
Velký diář na rok 2012 
Od června do srpna si jej lze na webu  
www.paulinky.cz předběžně objednat a tak 
kromě slevy 15 % k němu získat i knižní 
bonus z edice Řeč duše.
Formát A5 v pevné vazbě s obálkou mod-
ré či zelené barvy se zlatou ražbou, 408 
stran, asi 200 Kč
Karel D. Skočovský: Zasnoubeni – čas 
milosti
Zasnoubení 
je „přátelství, 
které se roz-
hodlo“. Ta-
hle knížečka 
olomoucké-
ho bohoslov-
ce studující-
ho v Římě si 
klade jediný 
cíl: napomo-
ci hlubšímu 
p r o ž í v á n í 
přípravy na manželství v Boží blízkosti. Je 
to mozaika informací, svědectví a duchov-
ních inspirací pro období zasnoubení.
Brož., 88 stran, 90 Kč
Bližší informace: Nakladatelství a knih-
kupectví Paulínky, Jungmannovo nám. 
18, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 818 757, 
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz,  
e-mail: objednavky@paulinky.cz  (sa)

Byzantský katolický patriarchát 
z Ukrajiny posílá různé dopisy a výzvy biskupům, kněžím i věřícím. K tomu sděluji: 
Otec Antonín Dohnal byl knězem arcidiecéze olomoucké, který v devadesátých letech 
požádal o uvolnění do řehole baziliánů, kde přijal byzantský obřad a řeholní jméno  
Eliáš. Dnes žije na Ukrajině se skupinou bratří, kteří byli spolu s ním pro neposlušnost 
vyloučeni z řádu baziliánů. Prohlašují se za biskupy, ale nechtějí sdělit, kdo je vysvětil. 
Podle církevního zákona není možné světit biskupy bez jmenování papežem či s jeho 
souhlasem. Kdo vysvětí někoho na biskupa bez souhlasu papeže, je vyloučen z církve. 
Stejně tak ten, kdo takové svěcení přijme. Celá tato skupina je tedy mimo církev. Založili 
společenství nazývané Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev a Eliáše prohlásili 
za patriarchu. Oslovují některé naše věřící se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské 
pravověrné řeckokatolické církve a pomohli zajistit potřebný počet podpisů k jejímu 
zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice. Upozorňuji, že tato tzv. cír-
kev není v jednotě s papežem. Kdo by podepsal jejich archy, ať si uvědomí, že vstupuje  
do schizmatické sekty. 
Otec Eliáš postupně prohlásil za vyloučené z katolické církve téměř všechny biskupy a 
kardinály světa včetně českých biskupů. V poslední době bojoval proti blahořečení pa-
peže Jana Pavla II. Nyní prohlašuje za vyloučeného z církve i papeže Benedikta XVI.  
a ve svých dopisech, mailech i na internetu vyzývá katolíky, aby se distancovali od sou-
časného papeže a modlili se za šťastnou volbu nového papeže. Protože se tato skupina 
prohlašuje za jediné pravověrné katolické biskupy na světě, dá se předpokládat, že pa-
pežem má být jeden z nich. 
Někteří lidé, kteří znali Dohnalovu horlivost a zbožnost, jsou překvapeni. My nebude-
me soudit, nakolik u nich jde o duševní nemoc, omyl či vědomý hřích. To posoudí Bůh. 
My prosme, ať je k nim Bůh milosrdný a přivede je k pokání, ať zároveň ochrání všechny 
dobré lidi před pohoršením či rozkolem.  Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

město olomouc ocení pracovníky mise charity na haiti
 Pomáhat Haiti je pro Irenu Klimkovou, dle jejího vyjádření, součástí její práce a odjet 
tam po zemětřesení považovala za svou povinnost. „Mise na Haiti byla velmi náročná 
a pokroky jdou v tamních podmínkách velmi ztuha. Jsem ráda, že se nám dostalo velké 
podpory dárců z celé České republiky a díky ní se pak podařilo lidem na Haiti pomá-
hat projekty, které podporují rozvoj celých komunit,“ komentovala oceněná pracovnice 
charity. „To, že naši práci ocenilo i město Olomouc, vnímám jako výraz podpory, kterou 
pro svou práci nejvíce potřebujeme,“ dodala Irena Klimková, mimo jiné koordinátorka 
projektu Adopce na dálku Haiti.
Mise Charity Česká republika a Arcidiecézní charity Olomouc se momentálně věnuje 
dvěma rozsáhlým projektů. V Leoganu, epicentru loňského zemětřesení, podporuje 
obnovu zdrojů obživy pro farmáře, chovatele a drobné obchodníky. V Duvalu pak jde 
hlavně o prevenci nemocí.
Bližší informace k humanitární pomoci na Haiti podá Martin Zamazal na tel.: 
604 679 883 nebo Marek Navrátil z tiskového oddělení ACHO, tel.: 739 526 278,  
e-mail: marek.navratil@acho.charita.cz  (ado)

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. modlitba rozjímavého růžence a ve 14.30 hod. svátostné požehnání.

Biskupství královéhradecké – diecézní centrum pro seniory nabízí
4. – 9. června – pobytový kurz angličtiny pro chronické začátečníky nebo velmi mírně 
pokročilé – Marianum, Janské Lázně, cena: 3690 Kč (cena zahrnuje ubytování, plnou 
penzi a služby lektora)
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: http://www.dcshk.cz

manželská setkání
Manželská setkání se konají od 12. do 20. srpna v Liberci. Program: Rozdíly mezi mu-
žem a ženou, základy komunikace, krize v manželství a odpuštění, vzájemné porozumě-
ní, sexualita, zdravé sebevědomí a určení priorit, vyjádření pocitů, naplňování potřeb a 
vzájemné pozornosti.
Bližší informace: Markéta Tomková, YMCA Familia, Na Poříčí 12, 110 00 Praha1, tel.: 
606 745 048, e-mail: sekretariat@familia.cz, www.zr.ymca.cz
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cyrilometodějské slavnosti – velehrad 2011
Pondělí 4. července
 6.30 – mše svatá
 16.00 – mše svatá pro vozíčkáře a pěší poutníky ze Svatého Kopečku u Olomouce a ze 

Svatého Hostýna
 19.30 – Koncert lidí dobré vůle
 24.00 – Půlnoční mše svatá 
Úterý 5. července 
NÁRODNÍ POUŤ 
 6.30 – mše svatá – za farníky
 7.30 – mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
  8.30 – mše svatá letošních novokněží 
 9.45 – modlitba růžence v bazilice 
 10.30 – slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupo-

vé Čech a Moravy - je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
 15.00 – byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

Jarní semestr 2011 v mska
V době nadcházejících akademických prázdnin se můžeme s dobrým pocitem 
ohlédnout za uplynulým jarním semestrem Moravskoslezské křesťanské akademie 
(MSKA) v olomoucké arcidiecézi.
Přednášky se konaly nejen v již fungujících regionálních pobočkách, například v Ky-
jově, Prostějově, Šumperku a v Olomouci, ale jednotlivé přednášky se uskutečnily i ve 
městech, kde několik lidí projevilo zájem o vznik pobočky MSKA a kde se tedy její zalo-
žení do budoucna plánuje, to je třeba Uničov nebo Hranice.
K tradičně nejaktivnějším pobočkám MSKA v arcidiecézi patří Kyjov. Zde v jarním se-
mestru uspořádali šest přednášek na nejrůznější témata, od zdravotnictví přes cesto-
vání po školství a sociální hodnoty. V Olomouci v Arcidiecézním muzeu se konaly tři 
přednášky, všechny hojně navštívené a završené živou diskuzí. Velmi živá je také čin-
nost MSKA v Šumperku, kde se posluchači scházejí na přednášky v budově farního 
střediska. V blízkém Zábřehu se příznivci MSKA sešli dvakrát v katolickém domě a po-
slechli si informace o sv. Zdislavě z Lemberka a o údržbě drobných sakrálních staveb. 
V Uherském Brodě se ve farním sále dovídali zájemci při dvou přednáškách o propojení 
duchovního života a cestování. Velkou aktivitu vyvíjí pobočka MSKA ve Zlíně. Pořádají 
zde přednášky nejen přímo ve městě, ale i v okolí, např. v Otrokovicích nebo Holešově. 
V tomto semestru uspořádali šest přednášek na téma politiky, diplomacie, církví v za-
hraničí a církevního školství. V sále muzea ve Valašských Kloboukách vyslechli zájemci 
dvě přednášky pořádané MSKA o vzájemném vlivu školy a rodiny a o nedávné české 
komunistické minulosti. Pravidelně každý měsíc se schází členové MSKA ve Strážnici 
na biblických přednáškách, na které jsou samozřejmě zváni všichni zájemci.
Pokud máte zájem o zasílání pozvánek na naše akce, napište na adresu: e-mail:  
orsagova@arcibol.cz
Více informací najdete také na stránkách www.mska.biz Martina Orságová

noví jáhni
V neděli 19. června 2011 v 15 hod. přijmou z rukou olomouckého pomocného bis-
kupa Mons. Josefa Hrdličky v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení 
dva bohoslovci z olomoucké arcidiecéze:
Petr Káňa (1985), Návojná (farnost Nedašov)
Stanislav Trčka (1986), Drnovice (farnost Újezd u Valašských Klobouk) 
Zároveň přijme jáhenské svěcení také Ing. Mgr. Antonín Ponížil, CSc. (1957),  
ze Sobotína, který se tak stane 34. trvalých jáhnem olomoucké arcidiecéze. (jpa)

zemřel P. Bohumír čuhel
Ve věku 74 let zemřel v neděli 1. května 2011 na faře 
ve Svitavách P. Bohumír Čuhel, který zde působil jako 
kaplan od 1. července 1998. 
Zesnulý kněz pocházel z Březové nad Svitavou, kde se na-
rodil 11. prosince 1936. Kněžské svěcení přijal 24. června 
1962 v Litoměřicích. Působil v duchovní správě v Uher-
ském Hradišti, Morkovicích, Prasklicích, Počenicích, 
Dolním Němčí, Horním Němčí a ve Svitavách.           (jpa)

zvony pro svatý hostýn
Co válka vzala – láska k Matce Boží  
navrátí!
Rok 2012 vyhlásil otec arcibiskup Jan 
Graubner Jubilejním poutním rokem. 
Dne 15. srpna 2012 uplyne sto let od 
papežské korunovace sochy Panny Ma-
rie Svatohostýnské. Výbor pro přípravu 
oslav Jubilejního poutního roku 2012 vzal 
na sebe mezi jiným i úkol nechat zhotovit 
nové zvony. Jsme si vědomi toho, že stav 
zvonů v bazilice na Svatém Hostýně neod-
povídá významu tohoto poutního místa.
V roce 1942 byly zvony zabaveny na vá-
lečné účely a zůstaly jen dva malé. Ar-
cidiecézní kampanolog vypracuje nové 
projekty na nové zvony a bude vybrán ten 
nejvhodnější. V jižní věži, kde byl asi 25 q 
těžký zvon, jej nahradí více zvonů z důvo-
du menších okenic, kterým by nevešel do 
věže velký zvon. Původní zvon se musel 
ve věži rozbít. Náklad na pořízení nových 
zvonů má činit asi 2,5 až 3 miliony korun. 
Nové zvony by mohly být požehnány při 
příležitosti valné hromady Matice svato-
hostýnské v květnu 2012, aby byl dostatek 
času pro zhotovení nové stolice a zavěše-
ní. A pak by už mohly slavnostně zvonit 
o slavnosti korunovace. 
Již nyní vás prosíme o vaše modlitby za 
toto dílo a finanční dary, které můžete 
odevzdat duchovní správě na Svatém Ho-
stýně nebo v kanceláři Matice svatohos-
týnskou a nebo svůj dar můžete vložit při 
návštěvě Svatého Hostýna do pokladnič-
ky, která je umístěna ve Svatohostýnském 
muzeu v poutním domě číslo 2. 
K dispozici je samostatný bankovní účet 
Duchovní správy ny Svatém Hostýně – 
číslo účtu: 244082778/0300. Farnosti, 
sponzoři i soukromí dárci, kteří darují 
10 000 korun a více budou zapsáni na pa-
mětní desku. Dar v podobě zvonů, když 
se rozezní, bude připomínat mnoha bu-
doucím generacím sté výročí korunovace 
Vítězné ochránkyně Moravy. 
Všem štědrým dárcům patří vřelý dík Sto-
janovským Pán Bůh zaplať. Josef Psík 

člen výboru pro přípravu 
jubilejních oslav na Svatém Hostýně 

olomoucké baroko si prohlédlo 
přes 32 tisíc lidí

Přes dvaatřicet tisíc lidí navštívilo projekt 
Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 
1620–1780), který si pro sebe zabral tři 
nejznámější olomoucká muzea (Muzeum 
umění, Vlastivědné muzeum a Arcidie-
cézní muzeum). Připomínat ji bude kniž-
ní trilogie, která fenomén olomouckého 
baroka a výstavu zmapovala. Dohromady 
na 1430 stranách najdou zájemci o baro-
ko informace o výstavě, ale i baroku sa-
motném. (ps)
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nová kaple v doubravách
Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef 
Hrdlička posvětil 30. dubna 2011 v Doub-
ravách ve farnosti Velký Ořechov novou 

kapli sv. Vojtěcha. Při této slavnosti také 
požehnal dva nové zvony do kaple a do 
zvonice a také slavnostní hasičský prapor 
Sboru dobrovolných hasičů Doubravy.

(jpa)

Prezentace souhrnného díla 
kardinála Špidlíka

U příležitosti prvního výročí od úmrtí 
kardinála Tomáše Špidlíka připravilo 
olomoucké Centrum Aletti ve spoluprá-
ci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR 
souhrnný bibliografický přehled a edič-
ní plán díla kardinála Tomáše Špidlíka, 
jehož oficiální prezentace se uskutečni-
la 18. dubna v prostorách Černínského 
paláce za účasti pražského arcibiskupa 
Dominika Duky a ministra zahranič-
ních věcí Karla Schwarzenberga a dal-
ších pozvaných hostí.
Souhrnný bibliografický přehled a ediční 
plán díla kardinála Tomáše Špidlíka byl 
vytvořen pro lepší orientaci v obsáhlém 
díle mezinárodního významu tohoto vý-
značného českého teologa. Cílem je více 
zpřístupnit odkaz, který je určen nejen te-
ologům, ale i všem, kteří hledají poznání 
cestou rozumu a srdce.
Na odkaz kardinála Špidlíka zavzpomínal 
jako první pražský arcibiskup Dominik 
Duka, který mimo jiné řekl: „Kardinál 
Špidlík byl velikonočním člověkem, který 
zdůrazňoval, že člověk nemůže propad-
nout rezignaci, protože naděje nikdy neu-
mírá. Tedy i nám velikonoční doba, pokud 
do ní vstoupíme, dodá odvahu.“ 
Prof. Pavel Ambros z olomouckého Cen-
tra Aletti, pod jehož vedením byl tento 
sborník zhotoven, řekl: „Věřím a pevně 
doufám, že celoživotní dílo kardinála 
Špidlíka se v předložené bibliografii sys-
tematicky otevře i českému čtenáři jako 
bohatý pramen inspirace. Vzniká jím nová 
podoba toho, co můžeme nazvat vlastním, 
českému národu drahým, dědictvím.“

(čbk)

Jmenován papežský legát na celonárodní pouť v Prachaticích
Papež Benedikt XVI. jmenoval 18. dubna filadelfského arcibiskupa kardinála Jus-
tina Rigaliho papežským legátem, který se jako jeho zástupce zúčastní 18. června 

2011 Celonárodní pouti ke cti sv. Jana Nepomuka Neuman-
na v Prachaticích, jež bude vyvrcholením oslav 200. výročí 
narození tohoto významného českého světce.
Jan Nepomuk Neumann se narodil 21. března 1811 v Pracha-
ticích. Velkého ohlasu získal především ve Spojených státech, 
kde přijal kněžské svěcení a konkrétně ve Filadelfii byl také vy-
svěcen na biskupa. Dodnes je ve Spojených státech považován 
za zakladatele církevního školství. V českobudějovické diecézi 
je letos v rámci oslav 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka 
Neumanna naplánována řada aktivit k jeho poctě a celonárodní 

pouť v Prachaticích bude jejich dovršením. Mše svaté se zúčastní papežský legát kardi-
nál Rigali, ale i čeští a moravští biskupové, kteří si vybrali Prachatice jako místo svého 
pravidelného červnového plenárního zasedání (16. a 17. června 2011).  (čbk)

nová cyklostezka na velehradě má název po papeži
Slavnostní otevření cyklostezky mezi Velehradem a Tupesy se uskutečnilo v sobotu 
14. května, a to zcela netradičním způsobem. Odehrálo se totiž přímo na hřišti v Tu-
pesích, kde před 21 lety přistál na historické návštěvě tehdejšího Československa pa-
pež Jan Pavel II. A odtud je také název cyklostezky – Poutní cesta Jana Pavla II. 
Tříkilometrová stezka lemuje cestu, kterou jel papež z Tupes na Velehrad v dubnu 1990 
a kde ho tehdy čekaly obrovské davy lidí. Na vybudování cyklistické spojnice mezi Vele-
hradem a Tupesy se dohodla zastupitelstva obou obcí už v minulých letech. Její projekt 
pro územní řízení začaly radnice připravovat téměř před třemi roky. Zelenou vybudo-
vání stezky za bezmála 18 milionů korun dala dotace ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury ve výši téměř 12 milionů korun. Zbývajících necelých šest milionů uhradí 
obce Velehrad a Tupesy.
Dnes se na nejznámější moravské poutní místo dostanou lidé na kole už ze všech stran. 
V minulosti totiž byla otevřena cyklostezka do Starého Města a také na Salaš. Část cyk-
lostezky u Tupes bude osvětlená, protože vede kolem jedné místní firmy, kde pracuje 
řada místních lidí, kteří jezdí do práce i za tmy.  Josef Pala

olomoucká charita otevřela středisko pro lidi v akutní krizi
K 1. květnu 2011 začalo fungovat nové středisko Charity Olomouc, které soustře-
ďuje pod jednou střechou služby pro lidi v akutní krizi. Zaměstnanci Střediska sv. 
Kryštofa pro krizovou pomoc tak pomohou lidem při zvládání nenadálých krizo-
vých situací či humanitárních katastrof, jako jsou např. povodně.
„Charita Olomouc je organizací, která dlouhodobě reaguje na potřeby lidí v nouzi a nabízí 
podporu i celistvou péči potřebným. V nabídce našich služeb ale doposud chybělo místo 
pro ty, kteří se ocitnou v okamžité krizi, v situaci, kterou sami nedokážou bez cizí pomoci 
zvládnout,“ přiblížila okolnosti vzniku nového střediska jeho vedoucí Jana Haasová.
Do střediska je nyní začleněno krizové centrum, které nedávno začalo fungovat ve zre-
konstruovaných prostorách na olomoucké Wurmově ulici, a aktivity zaměřené na hu-
manitární pomoc při nenadálých či krizových situacích.
Středisko vzniklo na základě vyhodnocení poznatků a získaných zkušeností pracovníků 
Charity Olomouc, kteří zajišťují služby pro lidi v obtížných životních situacích. Kontak-
tovat je možné jeho vedoucí PhDr. Janu Haasovou, a to na telefonu 739 246 035 nebo 
e-mailem na adrese: jana.haasova@olomouc.charita.cz (ado)

Byly spuštěny internetové stránky pražské katedrály
Ve středu 20. dubna byly prezentovány internetové stránky katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze. Na jejich vzniku se podílely jak Metropolitní kapi-
tula a Arcibiskupství pražské, tak také Správa Pražského hradu. Jsou jedním 
z plodů dohody o společném užívání svatovítské katedrály. Zaznamenaly již po-
zitivní ohlasy z řad odborné veřejnosti i zájemců o jejich obsah. Jejich adresa je:  
www.katedralasvatehovita.cz
Oficiální internetové stránky pražské katedrály mají být spolehlivým zdrojem dění nejen 
liturgického, ale také kulturního a společenského. Kromě aktuálních informací o všech 
bohoslužbách tam zájemce nalezne také informace o koncertech, výstavách a dalších 
kulturních projektech, které se v katedrále odehrávají. Podle pražského arcibiskupa ka-
tedrála „není jen místo kultovní, ale i kulturní a společenské“. Patří sem tedy svou vzdě-
lávací úlohou také edukativní (např. pašijové) hry, ale také koncerty duchovní hudby, 
výstavy a podobně. Stránky obsahují i podrobné praktické informace pro poutníky a pro 
turisty.  (čz)

Snímek Josef Pala
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Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 25. června 2011 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci 

kněžské svěcení pěti jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

K fotografiím letošních novokněží přikládáme zároveň termíny jejich primicí v místě jejich bydliště (farnosti).

Ing. Libor Churý 
nar. 24. 6. 1977 Kroměříž

primice: pondělí 4. července, 15 hod.
Morkovice – Slížany

Jan Liška 
nar. 17. 11. 1983 Polička

primice: pátek 8. července, 15 hod.
Moravská Třebová

Pavel Martinka 

nar. 26. 10. 1982 Vsetín
primice: sobota 9. července, 15 hod.

Lidečko

Jiří Zámečník 
nar. 12. 3. 1984 Uherské Hradiště
primice: úterý 5. července, 16 hod. 

Uherský Brod
(zahrada dominikánského kláštera)

Mgr. Lukáš Jambor 
nar. 1. 9. 1984 Gottwaldov (Zlín)

primice: sobota 2. července, 14 hod. 
Lhota u Malenovic
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děkovné uznání a knihu 
Návštěvy Jana Pavla II. u nás 
předal olomoucký arcibiskup 
mons. Jan Graubner těmto 
oceněným farníkům:

Manželům Marii a Jaroslavu Dostálo-
vým z farnosti Drahanovice

Manželům Danuši a Františku Adam-
covým z farnosti Vyškov-Dědice

Manželům Vlastě a Svatopluku Krbco-
vým z farnosti Moravičany

Manželům Ludmile a Mariánu Boťán-
kovým z farnosti Strážnice u Panny 
Marie

Paní Marii Starůstkové z farnosti Brat-
řejov

Paní Františce Králové z farnosti Brat-
řejov

Paní Marii Taláčkové z farnosti Jasenná 
Paní Miloslavě Duškové z farnosti Olo-

mouc-Hodolany
Paní Marii Vránové z farnosti Hustopeče 

nad Bečvou
Paní Františce Blažkové z farnosti 

Hustopeče nad Bečvou
Paní Marii Kopecké z farnosti Hustope-

če nad Bečvou
Panu Vlastimilu Měchurovi z farnosti 

Prostějov-Vrahovice
Panu Janu Závodskému z farnosti Pros-

tějov-Vrahovice
Paní Stanislavě Vítkové z farnosti Horní 

Studénky
Paní Anně Bendové z farnosti Štíty
Paní Anně Znojilové z farnosti Vícov
Paní Jarmile Dočkalové z farnosti Vícov
Paní Marii Novotné z farnosti Ohrozim
Panu Josefu Burgetovi z farnosti Ohro-

zim
Paní Blance Karlíčkové z farnosti Nová 

Hradečná
Panu Ladislavu Balounovi z farnosti Tě-

šetice u Olomouce
Panu Zdenku Bořutovi z farnosti Slati-

nice
Panu Janu Steinerovi z farnosti Olo-

mouc – Neposkvrněné Početí Panny 
Marie

Panu Antonínu Galatíkovi z farnosti  
Otrokovice

Paní Anně Uhlířové z farnosti Horní 
Moštěnice

Paní Janě Žižlavské z farnosti Horní 
Moštěnice

Panu Františku Ostrčilovi z farnosti 
Horní Moštěnice

Paní Věře Šutové z farnosti Olomouc  
– Svatý Mořic

Panu Antonu Mikécimu z farnosti Velká 
Bystřice

Paní Hiltraudě Benyschové z farnosti 
Hlubočky

Panu Františku Mazáčovi z farnosti 
Nezdenice

Panu Františku Slavíčkovi z farnosti 
Bojkovice

Paní Marii Tomečkové z farnosti Vnorovy
Panu Antonínu Zýbalovi z farnosti Vno-

rovy
Paní Zdeňce Bednaříkové z farnosti 

Vyškov
Paní Marii Škodové z farnosti Loštice
Panu Ivoši Daněčkovi z farnosti Vrcho-

slavice
Panu Petru Pagáčovi z farnosti Vrcho-

slavice
Panu Jaroslavu Němcovi z farnosti  

Vrchoslavice
Panu Karlu Zálešákovi z farnosti Velký 

Ořechov
Panu Josefu Večeřemu z farnosti Želeč 

u Prostějova
Paní Evě Burdové z farnosti Vranovice 

u Prostějova
Paní Ludmile Piškulové z farnosti Stráž-

nice u sv. Martina
Paní Martě Hořákové z farnosti Strážni-

ce u sv. Martina
Paní Ludmile Dudíkové z farnosti Stráž-

nice u Panny Marie
Paní Ludmile Rybecké z farnosti Stráž-

nice u Panny Marie
Paní Zdeně Obrtlíkové z farnosti Radě-

jov
Panu Milanu Hrubošovi z farnosti Bílo-

vice
Panu Antonínu Šáchovi z farnosti Bílo-

vice

dále udělil olomoucký 
arcibiskup mons. Jan Graubner 
medaili sv. Jana sarkandra 
těmto oceněným farníkům:

Manželům Janě a Mojmíru Balcarovým 
z farnosti Kostelec na Hané

Panu Jaroslavu Kubišovi z farnosti  
Holešov

Paní Marii Novotné z farnosti Hoštice na 
Hané

Panu Miloši Michelemu z farnosti  
Moravské Prusy

Panu Janu Meluzínovi z farnosti Vizo-
vice

Panu Františku Sušilovi z farnosti Vizo-
vice

Panu Josefu Pechalovi z farnosti Vizovice
Panu Ladislavu Horákovi z farnosti 

Hustopeče nad Bečvou
Paní Magdaléně Ženčákové z farnosti 

Žeravice
Paní Marii Nejedlé z farnosti Prostějov- 

-Vrahovice
Panu Aloisi Haltmarovi z farnosti Horní 

Studénky
Paní Anně Hrubé z farnosti Štíty
Paní Žofii Doleželové z farnosti Vícov
Panu Antonínu Koukalovi z farnosti  

Těšetice u Olomouce
Paní Věře Lakomé z farnosti Velká  

Bystřice
Paní Bohumile Mádrové z farnosti Velká 

Bystřice
Panu Bohumilu Mičkovi z farnosti Vr-

choslavice
Panu Rudolfu Rozsypálkovi z farnosti 

Bílovice
Panu Josefu Pospíšilovi z farnosti  

Hradisko u Kroměříže

U příležitosti arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi udělil arcibiskup Jan 
Graubner 7. května 2011 v katedrále sv. Václava v Olomouci ocenění celkem 73 za-
sloužilým farníkům z naší arcidiecéze. 
Zasloužilí farníci, navržení duchovními správci farností, kde působí, a na mnohých pří-
padech i pastorační radou farnosti, byli oceněni za aktivní a nezištnou pomoc ve far-
nostech (dlouholetá služba kostelníka a varhaníka, vedení schóly a sboru, služba farní 
hospodyně, pomoc při úklidu kostela a květinové výzdobě, pomoc při opravách kostela, 
služba v oblasti katolického tisku, katecheze a práce s dětmi ve farnosti, příprava snou-
benců, aktivní účast v pastoračních či ekonomických radách farností). 
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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

Prázdninová duchovní obnova
Srdečně zveme všechny katechety a ani-
mátory na prázdninovou duchovní obno-
vu na Velehradě. Pro dobrou katechetic-
kou a pastorační službu ve farnostech je 
nutné setkání s Ježíšem, které vyžaduje 
vnitřní klid a pohodu duše i těla. Prosí-

me, využijte duchovní cvičení k prohlou-
bení vztahu k Bohu a načerpání potřeb-
ných milostí. Přihlašovat se na termín  
31. července až 4. srpna můžete již nyní 
na adrese: Poutní dům Stojanov, Salašská 
62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531,  
e-mail: velehrad@stojanov.cz 
Duchovní obnovu povede generální vikář 
Mons. Josef Nuzík.  Anna Skočovská

viii. celostátní kongres 
katechetů

V současné době připravujeme VIII. celo-
státní kongres katechetů, který se usku-
teční letos na podzim ve dnech 26. až 29. 
října na Velehradě. Tématem je Křesťan-
ská iniciace. Můžete se těšit na přednášky, 
práci ve skupinkách, slavení mše svaté 
s biskupy. 
Informace a předběžný program kongre-
su naleznete na stránkách: http://kate-
chet.cirkev.cz v rubrice KONGRESY KA-
TECHETŮ. Přihlásit se můžete na našem 
webu: www.ado.cz/katechete nebo na tel.:
739 344 128.
Srdečně zvou pracovníci Centra pro kate-
chezi.

sada samolepek na příští rok
Katechetické centrum ve spolupráci s časopisem Nezbeda připravuje na následující 
školní rok 2011/2012 další řadu 43 samolepek, které se budou opět vlepovat do sešitku 
formátu A6. Tuto sadu samolepek je možné využít při práci s předškoláky a žáky mladší-
ho školního věku v hodinách náboženství, při farních katechezích, na schůzkách a pře-
devším při nedělních bohoslužbách. Tento rok chceme představit osobu Ježíše tak, jak 
nám ji líčí nedělní evangelia od září 2011 až do června 2012 (část cyklu A a B). K sadě 
samolepek bude k dispozici i praktická příručka pro katechety a animátory obsahující 
biblický odkaz na evangelium, komentář k tomuto textu a kurzívou navrhnutou aktivi-
tu. Celá sada bude k dispozici v Centru pro katechezi v Olomouci od poloviny června. 

Vít Němec
dvd Pavlova služba

Film podává stručný přehled Pavlových misijních cest. Na 
nich konal zázraky, povzbuzoval věřící, byl pronásledován, 
a také uvězněn. Při sledování filmu je možné si uvědomit 
velkou důvěru Pavla v Boží ochranu. Z celého srdce touží 
splnit poslání, které mu Bůh určil. Nemá strach z ničeho. 
Všechnu sílu bere od pravého Zdroje. Pavlův příklad je 
v jeho obětování se pro šíření svědectví o Ježíši.
Film začíná zasedáním starších, kteří se radí, jak Pavla po 
příjezdu do Jeruzaléma usmrtí. Pavel zatím v Lystře vyko-
nal zázrak na chromém muži, který se na jeho přímluvu 
uzdravil. Lidé ho místo vděčnosti začali kamenovat.
Ve Filipech je zobrazena scéna uvrhnutí Pavla a Sila do ža-
láře (Sk 16, 25-31), jejich chvalozpěv, zemětřesení a obrácení žalářníka na křesťanství. 
V Aténách Pavel káže v synagoze o naplnění židovského zákona v Ježíši. Je zarmoucen 
z nepřijetí evangelia, modlil se k Pánu, který se mu pak zjevil a povzbudil ho, aby se 
nebál dál o něm kázat. Film dále obsahuje scénu loučení Pavla s obyvateli ostrova Sa-
mos. Povzbuzuje je ve víře. Dále ve filmu můžeme sledovat, jak v Jeruzalémě Židé osnují 
pikle na Pavla. Pavlův synovec přichází k veliteli stráže a seznamuje ho s těmito plány 
(Sk 23,12-24). Pavel je bezpečně převezen do Césareje, předvolán před místodržitele 
Fénixe. Na konci své obhajoby se odvolává k císaři. Před odjezdem do Říma líčí Pavel 
svou minulost králi Agripovi – jak pronásledoval křesťany a pak se setkal s Ježíšem. Král 
usoudil, že Pavla není za co odsoudit, přesto ho však posílá do Říma k císaři. V Římě byl 
Pavel uvězněn. Ve vězení psal listy až do doby, kdy byl římským císařem Nerem odsou-
zen k smrti. 
Délka filmu je 25 minut. Na stánkách http://www.studionadej.sk/abp/pavlova-sluzba/ 
jsou dostupné kvízy, omalovánky a jiné pracovní listy k zmíněnému DVD. DVD vám 
rádi zapůjčíme na měsíc v našem centru. Dále je DVD dostupné za 250 Kč v e-shopu na 
stránkách: www.maranatha.cz nebo www.paulinky.cz 
Jako vhodnou pomůcku na doplnění tématu o sv. Pavlovi doporučujeme materiál vyda-
ný v nakladatelství Paulínky Život sv. Pavla - omalovánky s vyprávěním za cenu 32 Kč.

Anna Skočovská

setkání u studny – kniha k Roku křtu
Obnovou křestního slibu na Bílou sobotu Rok křtu neskon-
čil. Biskupové nás dále povzbuzují, abychom si uvědomili 
hodnotu našeho křtu a čerpali z křestní milosti, která nám 
byla dána. Proto vás chceme seznámit s publikací od bratra 
Johna z Taizé, který sestavil knihu se zamyšleními nad čtvr-
tou kapitolou Janova evangelia. Bratr John se věnuje v eku-
menické komunitě v Taizé vedení skupin mladých, kteří 
zde přijíždějí, aby získali zkušenost s modlitbou nad Božím 
slovem. V knize Setkání u studny se ve 23 kapitolách rozebí-
rají jednotlivé verše líčící setkání Samařanky s Ježíšem. Na-
lezneme zde například výklad pojmu „živá voda“. Význam 
setkání Ježíše jako Žida a Samařanky, Svatého s hříšníkem, 
mužem a ženou, a jeho důsledky pro každého z nás. Ježíš 
dělá první krok k vzájemnému usmíření a jednotě, která mu leží tolik na srdci. Text je do-
plněn o jiné biblické odkazy na dokreslení, vysvětlující poznámky, otázky, které mohou 
posloužit pro osobní zamyšlení nebo jako výchozí bod k rozhovorům v menších sku-
pinách. Kniha je k dostání v Karmelitánském nakladatelství: www.ikarmel.cz za cenu 
119 Kč.  Martina Hladká
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Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním 
domě u sv. Václava v Olomouci. Pro další setkání 7. června od 15.30 hod. je naplánován 
závěrečný táborák.
Bližší informace:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–3, e-mail: reznickm@arcibol.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 rodiče i děti. Během promluv pro manžele je za-
bezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan 
Plodr), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozho-
voru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich 
internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování 
dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

Pěší pouť tatínků s dětmi
Po loňském úspěšném putování vyrážíme z Velehradu na Svatý Hostýn i letos, a to v ter-
mínu 24. až 26. června. Setkání a zápis účastníků proběhne v pátek 24. června od 8 do 
8.30 hod. u baziliky na Velehradě. Ukončení poutě bude v neděli v 15 hod. mší svatou 
na Svatém Hostýně. Předpokládaná cena je 500 Kč za účastníka. Zdravotní dozor bude 
zajištěn. Poutí nás bude provázet kněz.
Přihlašovací formulář najdete na našich stránkách.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 251, e-mail: markovic@arcibol.cz

časopis Rodinný život
Poslední číslo časopisu Rodinný život rozšiřuje dřívější témata týkající se mužů o po-
hled na muže jako hlavu rodiny. Jak chápou a prožívají dnešní muži, jejich ženy a děti 
tuto metaforu? 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 porodník Jiří Labounek vypráví o tatíncích 
u porodu a otevřenosti novým zkušenostem. Zdeněk Mi-
chalec, organizátor akcí pro muže, mluví o celoživotním 
úkolu být otcem a Luboš Nágl objevuje novou životní roli 
– dědečkovství.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů 
se dočtete například o nezbytnosti postavit se proti nezra-
losti vlastních dětí, o způsobech podpory křehkého muž-
ského ega a pravdivosti k sobě samému a vlastní životní 
cestě. Stejně jako v předchozích číslech nechybí pohádka 
na dobrou noc, recept pana Nágla, setkání s želvičkou 
Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravova-
ných akcích. 
Předplatné i jako dárek pro své blízké lze objednat na ad-
rese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, 
e-mail: rodina@arcibol.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 dů-
vodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění 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 – vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terape-
uta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek (v průběhu 
přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne mají maminky příležitost k osob-
ním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu 
setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše svaté a společných modliteb. Rekreační 
část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se za-
pojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen 
apod. Kvůli rezervaci poutního domu přihlaste se, prosím, nejpozději do konce května.
Bližší informace a přihlášky:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail: reznickm@arcibol.cz

letní pobyt  
pro prarodiče s vnoučaty  
ve velkých losinách

Je naplánován od 8. do 14. srpna. Uby-
tování je zajištěno v penzionu, který se 
nachází v klidné lokalitě uprostřed pří-
rody, v blízkosti zámeckého komplexu 
a lázeňského parku s termálním koupališ-
těm i vnitřním bazénem. Dobře dostupné 
je i centrum městečka s proslulou ruční 
papírnou. Pokoje jsou jedno až čtyřlůž-
kové se společným sociálním zařízením 
na chodbě. V areálu je možnost širokého 
sportovního vyžití. Strava je zajištěna 
celodenní v restauraci penzionu. Cena 
zahrnující ubytování a stravu je 2 400 Kč 
za dospělého a 1 800 Kč za dítě 4 – 12 let. 
Děti do 3 let platí jen stravu, a to zlevně-
nou. Pobyt pro dítě do 3 let stojí 540 Kč.  
Je nutné zaplatit zálohu a odevzdat při-
hlášky do 30. června. Do Velkých Losin 
můžete přijet buď vlastním autem, nebo 
vlakem. Naplánovány jsou výlety do pří-
rody, poznávání kulturních památek měs-
ta Velké Losiny a okolí, program pro děti.
Bližší informace a přihlášky:
Lucie Ševrová, tel.: 587 405 251, e-mail: 
sevrova@arcibol.cz, www.rodinnyzivot.cz

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.

Podrobnější informace, případně přihláš-
ky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, 
které připravujeme nebo také ohlédnutí 
za těmi, které již byly, naleznete na našich 
stránkách: www.rodinnyzivot.cz
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Pouť bohoslovců na svatý hostýn
V neděli 1. května se bohoslovci Arcibiskupského kněžského se-
mináře v Olomouci spolu se svými představenými vydali na pouť 
na Svatý Hostýn s úmyslem prosit za kněžská a řeholní povolání. 
Na pouť, které předcházela duchovní obnova, se někteří bohos-
lovci vydali pěšky přímo z Olomouce a po noční pěší pouti do-
razili nad ránem na místo. V sobotu v podvečer jsme odjeli vla-
kem do Prosenic u Přerova. Odtud jsme putovali pešky na Svatý  

Hostýn, cestou se modlili Breviář a růženec a před půlnocí jsme 
dorazili do jednoho z poutních domů na Svatém Hostýně, kde jsme 
přespali. Třetí, cyklistická skupinka bohoslovců vyrážela v neděli 
brzy ráno z Olomouce.

Ostatní pak na pouť vyrazili v neděli ráno. Po cestě vlakem se vy-
dali z Bystřice pod Hostýnem za modlitby růžence lesem k pout-
nímu místu. Na Svatém Hostýně jsme – už všichni společně – 
prožili mši svatou, kterou celebroval náš otec rektor P. Antonín 
Štefek spolu s ostatními představenými semináře a teologického 
konviktu. Při mši svaté otec rektor nejen zmínil, že jsme duchov-
ně spojeni s Církví v Římě, kde se v danou chvíli konalo blahoře-
čení papeže Jana Pavla II., ale také nás povzbudil a připomněl, 
jak je důležité mít otevřené srdce, abychom mohli zaslechnout 
a následovat Boží hlas.
Po krátké přestávce na oběd jsme se pomodlili Cestu světla (no-
vou velikonoční pobožnost, k níž jsou na Svatém Hostýně vybu-
dována nová zastavení) a ve tři hodiny zakončili pouť při svátost-
ném požehnání.                                                                          Ondřej Dědič

další vydání homilií kněze – publicisty
K letošnímu postnímu období dostali mnozí přátelé Mons. Antonína Pospíšila nejen jeho písemné přání plného prožitku kající doby 
a svátků Vzkříšení, ale též jeho knižní dar „Kázal jsem v době postní a velikonoční“. Stejně jako jeho předchozí publikaci z roku 2009 
„Kázal jsem v čase adventním a vánočním“ ji vydalo Kartuziánské nakladatelství Brno. Hned po prvním zběžném pročtení zatouží 
čtenáři, aby homilie autora – kněze pokračovaly knižním vydáním také pro období povelikonoční a pro liturgické mezidobí, v pořadí 
třetím souborem. 
Čím upoutávají jeho homilie?
Především aplikacemi biblických událostí na naši současnou dobu a na život naší společnosti, ale též sečtelostí autora a jeho znalostí 
pramenů. Živá slova promlouvají z nitra pastýře, jehož životním krédem je „Skrze Marii k Ježíši – obětavá služba lidu.“
Autor utřídil své homilie do pěti částí. V první se věnuje náplni doby postní a hodnotě postu, v druhé části pak biblickým textům jed-
notlivých postních nedělí. Hluboké a svým rozsahem nejdelší jsou úvahy věnované Svatému týdnu a slavnosti Zmrtvýchvstání. V páté 
části nazvané „Náš vztah ke Kristu“ probírá homiletik lidské problémy povrchnosti a nevzdělanosti ve víře. Mnohá Pospíšilova slova 
a formulace jsou tak působivé, že v mysli čtenáře přetrvávají a posilují. Výsledné působení svých homilií svěřuje autor Duchu Svaté-
mu, který je dárcem rozumu a světla. 
Přítomná publikace o 174 stranách je již sedmou jeho prací, z nichž některé byly vydány v dalším nákladu. Texty homilií doplňují 
vhodné ilustrace; na přebalu je reprodukovaná freska malíře Milivoje Husáka z presbytáře kostela v Kunštátu na Moravě.
Mons. Antonín Pospíšil, důchodce, trpělivě snášející neduhy stáří, nadále vypomáhá ve farnostech Šumperska a Zábřežska, ale také 
připravuje katechetické homilie kněžím pro cyklus Učící církev.  Bohuslav Smejkal 

Přečetli Jsme za vás

Začátek společné modlitby Cesty světla

Mše svatá v bazilice

Někteří z poutníků-cyklistů před cílem
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Pozvánka
Centrum pro školy zve na seminář Vstupy 
do škol s náboženskými tématy s téma-
tem Charita – pomoc potřebným, který se 
uskuteční v sobotu 4. června v Olomouci 
od 9 do 13 hod. ve velkém sále kurie, Bis-
kupské nám. 2.
Tento program je připravován ve spolu-
práci s Arcidiecézní charitou Olomouc. 
Seminář je určen všem zájemcům o tuto 
službu – školám z řad učitelů, katechetů, 
pastoračních asistentů a kněží. 
Na programu bude předvedení nových 
programů pro vstupy do škol a diskuze k 
těmto programům. Všichni účastníci ob-
drží CD s předvedenými materiály. Malé 
občerstvení zajištěno, svačinu si vezměte 
prosím s sebou.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci 
Dalšího vzdělávání pedagogů. Na požá-
dání bude účastníkům vystaveno osvěd-
čení o absolvování semináře. 
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději 2 
dny před daným termínem semináře, a to 
na adresu: Helena Polcrová,
Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel. 587 405 219 (243), 
e-mail: polcrova@arcibol.cz

centRum
PRo Školy

chléb náš vezdejší
Ve Francově Lhotě opravují farníci rodný dům kardinála Štěpána 
Trochty na malé muzeum tohoto velkého mučedníka dvou totalit. 
Z doposud vydaných knih a brožur o tomto člověku by byl scénář k fil-
mu, ve kterém by některé pasáže z koncentráku a jeho věznění z doby 
komunistické éry potlačily do pozadí doposud natočené hororové 
filmy a uvedli do samovolného pohybu vlasové porosty těch diváků, 
kteří je ještě mají. 
Tohoto mučedníka si zvolila za svého patrona Valašská nadace, která 
spolu s místní farností a základní školou připravila akci „Chléb náš 
vezdejší“, která probíhá letos již po osmé.
Na polích rodičů kardinála Štěpána Trochty, na kterých i mladý Ště-
pán pomáhal, zasívají dnes žáci 2. třídy obilí. Žáci se chodí dívat na 
políčko, jak jim obilí roste. Dožínky organizují se svými rodiči a pra-
rodiči a na poslední funkční mlátičce u Filáků vymlátí snopy obilí, 
které si sami zavezou semlet na mouku do starého mlýna rodiny Ma-
chů ve Slopném u Luhačovic. Z mouky napečou kuchařky koláče pro 
celou školu. Maminky se svými žačkami ze 2. třídy zadělají na ručně 
pečené chleby v peci v dřevěné chaloupce pana Kosenka ve Valašských Kloboukách. Hotové chleby pak požehná pan farář a každé 
dítě si donese domů část bochníčku. Zbytek mouky zavezou do výrobny hostií Unita v Bílé Vodě, kde si objednají výrobu hostií pro 
své první svaté přijímání.
„Chléb náš vezdejší, dej nám dnes“ byla nejpoužívanější prosba Trochtova a milionů trpících. Tato slova si zvolila Valašská nadace 
jako most z historie do současnosti pro svou akci na jeho památku. Za osm let trvání tohoto programu potvrzuji, že má pozitivní vliv 
na současnou mládež navštěvující místní základní školu. Během celého školního roku nelze spatřit pohozené zbytky naší základní 
potraviny. Také chování žáků ke svému okolí je odpovědnější.  Josef Kliš

Francova Lhota

úmysly aPoŠtolátu modlitBy
čeRven 2011

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

Úmysl misijní 
Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vy-
růstat početným misionářským povoláním ochot-
ným 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.

čeRvenec 2011

Úmysl všeobecný 
Aby křesťané přispívali ke zmírnění materiálního a duchovního utrpení nemocných s 
AIDS, zvláště v nejchudších zemích. 

Úmysl misijní 
Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli svědky evangelijní radosti a živými zname-
ními Kristovy lásky.

Úmysl národní  
Za pokřtěné, kteří žijí ve vlažném vztahu k Bohu a církvi, aby objevovali, co to znamená 
„stát se živými kameny pro duchovní chrám, rodem vyvoleným a svatým lidem, který 
patří Bohu jako vlastnictví.“
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Uzavřeno k 23. 5. 2011
Změna programu vyhrazena

z diáře aRciBiskuPství

2. 6. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstou-

pení Páně • arcibiskup Jan
4. 6. sobota
 10.00 hod. • Velehrad – setkání členů Rodiny Neposk-

vrněné • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Starý Hrozenkov – biřmování • biskup  

Josef
 16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherské Hradiště) • arcibiskup Jan
5. 6. neděle
 9.00 hod. • Šumperk – biřmování • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Zlín – farnost sv. Filipa a Jakuba – biřmování  

• biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní  

nešpory (kněžský seminář) • arcibiskup Jan
9. 6. čtvrtek
 8.30 hod. • Libavá – Stará Voda – mše svatá pro  

XV. setkání PTP a AČR • biskup Josef
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– mše svatá a setkání s kněžími jubilanty • arcibiskup 
Jan

10. 6. pátek
 17.00 hod. • Zlín-Jižní Svahy – mše svatá k 20. výročí  

Charity Zlín • arcibiskup Jan
11. 6. sobota
 10.00 hod. • Velehrad – biřmování • arcibiskup Jan
 13.30 hod. • Dětkovice – mše svatá u příležitosti 700 let 

obce • biskup Josef
12. 6. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha 

Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Pustiměř – biřmování • arcibiskup Josef
13. 6. pondělí
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XI. pouť píšících křesťanů  

• arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Velehrad – žehnání velehradského domu 

sv. Cyrila a Metoděje • arcibiskup Jan
16. 6. čtvrtek až 18. 6. sobota
 Prachatice – Plenární zasedání České biskupské  

konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
18. 6. sobota
 10.00 hod. • Prachatice – pouť k sv. Janu Nepomuku 

Neumanovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
 16.00 hod. • Přerov – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Přerov) • arcibiskup Jan

19. 6. neděle
 10.30 hod. • Uničov – biřmování  • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá 

pro členy Kruciáty • biskup Josef
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení  

• biskup Josef
20. 6. pondělí
 11.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – mše svatá s kně-

žími jubilanty, kteří slaví 30 let kněžství • arcibiskup 
Jan

21. 6. úterý
 17.00 hod. • Zvole-Pobučí – mše svatá a žehnání kostela 

po opravě • arcibiskup Jan
22. 6. středa
 16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a  

Te Deum pro Cyrilometodějsou teologickou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci • arcibiskup Jan

23. 6. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – slavnost Těla a 

Krve Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef
24. 6. pátek
 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a pře-

dávání maturitních vysvědčení na Cyrilometodějském 
gymnáziu • arcibiskup Jan

25. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibis-

kup Jan
 16.00 hod. • Těšetice – biřmování • biskup Josef
26. 6. neděle
 10.00 hod. • Vyškov – biřmování • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní  

nešpory (sestry) • biskup Josef
28. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní  

posvěcení • arcibiskup Jan a biskup Josef
29. 6. středa
 8.30 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – mše svatá pro 

Základní školu sv. Voršily • biskup Josef
30. 6. čtvrtek
 9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá 

pro absolventy Caritas-VOŠs • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – 880. výročí posvěcení 

katedrály • biskup Josef


