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Misijní neděle – 23. října 2011
Dopis národního
ředitele
Papežských
misijních děl
k Misijní neděli
23. října 2011
Milí přátelé misií,
byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl
možnost se setkat s Matkou Terezou. Utkvělo
mi v srdci, když na pěti
prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní
práce...

Česká republika
má nového
papežského
nuncia
Papež Benedikt XVI.
jmenoval 15. září 2011
nového
apoštolského nuncia pro Českou
republiku. Stal se jím
Mons. Giuseppe Leanza, titulární arcibiskup
lilibejský, který předtím
působil jako nuncius
v Irsku.

Olomoucká
Ovečka přivítala
první děti
Do nově otevřené církevní mateřské školy Ovečka, která sídlí v centru
Olomouce, přišly 1. září
první děti a s nimi i jejich maminky. Slavnostní požehnání prostor
školky se však uskutečnilo až za dva týdny,
14. září, za přítomnosti
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Snímek Jitka Popelková

Arcibiskupské
gymnázium
v Kroměříži slaví
20. výročí svého
obnovení
Dvacáté výročí obnovení své školy si 1. září připomněli pedagogové,
studenti i absolventi Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a s nimi
řada dalších hostí. Mše
svaté v kostele sv. Mořice se zúčastnilo okolo
800 lidí.
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misijní neděle

Oslavy Misijní neděle
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních
akcí PMD (Misijní koláč, Misijní jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek
apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky
v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti
do Misijního klubka. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření
víry i řadu dalších aktivit, na které vás srdečně zveme.
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2010 – sobota 22. října v 21 hod.
Před 84 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní
neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.
Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).
I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního
Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 22. října v 21 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit
se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření
radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány
v kostele.
MISIJNÍ NEDĚLE V RADIU PROGLAS
V sobotním růženci 22. října od 20.30 hod. budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V 21 hod. se moderátor pomodlí modlitbu za misie
z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní v sobotních chválách
večer, v neděli 23. října ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního
ředitele PMD, zazní v neděli 23. října v 5.30, 11.57 a 17.55 hod.
V neděli 23. října bude v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlavním celebrantem bude P. Marek Adamczuk,
OMI, českobudějovický diecézní ředitel PMD. Po mši svaté zazní v 10 hod. poselství
Benedikta XVI. k Misijní neděli. Prosba za misie zazní také v polední modlitbě Anděl
Páně a v Modlitbě rodin v 18 hod.
NOVÉ MULTIMEDIÁLNÍ DVD – MISIJNÍ NEDĚLE
Připravili jsme pro vás multimediální DVD, které obsahuje: 11x VIDEO, 11x AUDIO,
210x FOTO a 129x INFO souborů. Naleznete zde nový klip, řadu informací o Misijní neděli a náměty k jejímu slavení, poselství Svatého otce, homilie, plakáty, hymnu
PMDD, výstavy, fotogalerie, přehled činnosti PMD, zajímavosti ze světa misií, misijní
růženec světla, vigilii, informace o prožívání iniciačních svátostí v misiích a další. DVD
má pomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní neděle. DVD lze využít ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i rodinách. Z DVD je možné čerpat též během misijního měsíce října i v průběhu roku. Z přiložené nabídky se můžete inspirovat
k osobní modlitbě, obohacení mše svaté, při setkávání ve společenství a práci ve farnosti. DVD můžete volně kopírovat a šířit ve svém okolí. Věříme, že přispěje k hlásání
radosti evangelia a podpoří misijní nadšení. K oslavám Misijní neděle nás vybízí Svatý
otec. Přejeme si, abychom na jeho výzvu odpověděli, zapojili se v rámci PMD do tolik
potřebných modliteb a podpory konkrétních projektů pro chudé a trpící.
ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA
V neděli 23. října bude v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.
Po mši svaté bude beseda na faře.
PROSÍME všechny, kdo se
chystají zapojit do MMM
nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby
nás o plánovaných aktivitách stručně informovali
v kanceláři PMD. Všem,
kteří Misijní neděli jakýmkoliv způsobem podpoříte,
upřímně děkujeme!

Snímky Jitka Popelková

NABÍDKA NOVÝCH MISIJNÍCH
MATERIÁLŮ
Misijní zpravodaj PMD č. 10 – přináší dopisy a aktuality z misií, nabídku akcí a setkání, misijní vzdělávání, biblické zamyšlení, aktuální projekty, podněty k prožití
Misijní neděle a další.
Misijní kalendář 2012 Guyana – země
rychle plynoucích vod – tento tradiční
stolní kalendář nabízí kompletní kalendária, 13 pohledů, projekty na pomoc
trpícím, unikátní foto, nejčerstvější
zprávy a zajímavosti přímo z Guyany.
Najdete zde informace ze života misionářů i domorodců, podrobnosti o práci
PMD, o projektech, které v Guyaně z ČR
podporujeme. Vzhledem k tomu, že o kalendáře je veliký zájem, napište si o ně co
nejdříve, aby se na vás dostalo. Můžete si
je objednat i na další roky. V tom případě
vám vždy přijdou hned po vydání. Pokud
víte, že ještě někde kalendáře zbývají, dejte nám vědět. Děkujeme.
Misijní Pexesa – prostřednictvím naší
nové série misijních pexes budete moci
putovat a objevovat následující daleké
misijní země: Papuu-Novou Guineu,
Malawi, Bangladéš a Mexiko. Do většiny
těchto zemí posíláme potřebnou misijní
pomoc. Věříme, že se budou pexesa líbit
a užijete s nimi i kopec zábavy! Zahrajte
si pexeso v rodině či společenství. Uspořádejte třeba pexesovou soutěž různých
generací, apod.
Misijní výstavy – 9 různých plakátů z dalekých misií
Plakáty 50 x 70cm (9 druhů) mají vždy
1 velký zajímavý obrázek z misií. Lze si
je vypůjčit podobně jako misijní výstavy
nebo objednat i jednotlivě, aby zdobily
vaše domovy i kanceláře; i takto lze být
s misiemi ve spojení.

List z kalendáře
ŘÍjen 2011
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
2. 10. 1921 se narodil ve Chvalčově P. Stanislav Vaněk, čestný kanovník Kolegiátní
kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící na odpočinku ve farnosti Šternberk
(90. narozeniny)
4. 10. 1911 zemřel Ignát Wurm, český etnograf, literární publicista, katolický kněz
(100 let)
5. 10. 1311 zemřel Jan VI., zvaný Holý, olomoucký biskup v letech 1302 až 1311
(700 let)
23. říjen – Misijní neděle
25. 10. 1861 se narodil Joža Uprka, český malíř a grafik (150 let)
30. 10. 1911 se narodil ThDr. Vojtěch Martinů, český katolický kněz, pedagog
a překladatel (100 let) 					
(jpa)
Před 100 lety zemřel Ignát Wurm
Český katolický kněz, redaktor a etnograf Ignát Wurm se narodil 12. července 1825
v Kloboukách u Brna. Po středoškolských studiích vstoupil do brněnského alumnátu
a roku 1850 byl vysvěcen na kněze. V roce 1866 přišel do Olomouce, která se mu stala
působištěm pro celý další jeho život. Mimo svou činnost pastorační se také aktivně účastnil života církevně politického, pracoval v hnutí cyrillo-methodějském a také v práci katolických
jednot, byl poslancem zemského sněmu. Aktivně se zasloužil
o český národopis. Stal se spoluzakladatelem Vlasteneckého
musea v Olomouci. V roce 1885 se horlivě zúčastnil prací pro
první výstavu moravských výšivek v olomouckém muzeu, později z jeho podnětu byly pořádány národopisné výstavky v Němčicích a v Ořechově. Od počátku pilně spolupracoval při Časopise Vlasteneckého Spolku Musejního v Olomouci, jehož byl
až do své smrti spoluredaktorem. V roce 1891 uvítal myšlenku
Národopisné Výstavy Českoslovanské v Praze a postavil se
v čelo přípravných akcí výstavních na Moravě. Ignát Wurm zemřel 4. října 1911.
Wurmovu všestrannou osvětovou práci v Olomouci připomíná po něm pojmenovaná ulice, která směřuje k Arcibiskupskému paláci. Je pohřben na Ústředním hřbitově
v Olomouci-Neředíně. Je škoda, že pro většinu Olomoučanů zůstává jeho jméno zcela
neznámé. 		
Josef Pala
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Misijní puzzle – na formátu A5 si můžete složit z 50 dílků obrázek s třemi chlapci
u sopky z Papuy-Nové Guiney.
Misijní výstavy – Papežská misijní díla, Papua-Nová Guinea, Zambie – nové sady
devíti panelů. Máte-li zájem, mohou putovat i u vás. Nejlépe, když se domluví sousední
farnosti, školy apod. Nenásilnou formou prezentují obyčejný život v misijních zemích,
které jsou s naší vlastí spojené prostřednictvím PMD. Panely 50 x 70 cm se zavěšují na
dřevěné stojany. Vše lze převážet osobním automobilem. Zapůjčení je zdarma. Pokud
se během výstavy vyberou finanční dary, jsou následně věnovány na pomoc nejpotřebnějším v chudých oblastech světa.
Kalendářík z misií 2012 Guyana – země rychle plynoucích vod – malé provedení
kalendáříku na zavěšení, obsahuje citáty a fotky, jednotlivé listy lze použít i jako záložky. Hodí se jako dárek, a to nejen k Vánocům. Nabídka – aby se na vás dostalo, napište si o kalendáříky co nejdříve. Budou vycházet pravidelně každý rok. Objednejte si je
i na další roky, pak vám přijdou vždy hned po vydání.
Nová kniha – Papuánská velká noc – Filip Breindl zde den po dni popisuje průběh
dokumentační cesty, organizované PMD do Papui-Nové Guinei. Jednotlivé kapitoly
cestovního deníku doplňují fotografie.
Nová kniha – Pygmeové Tvoji bratři – kniha má 120 barevných stran, na kterých
přestavuje život kmene Pygmeů. V kapitolách, plných autentických fotografií, můžete
nahlédnout do rodiny, cestování, kultury, misijní práce a každodenního života tohoto
afrického kmene. Knihu v originále vydal ředitel PMD v Polsku.
Více informací: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel./fax:
499 433 058, tel.: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, www.misijnidila.cz,
e-mail: info@misijnidila.cz

OLDIN
Olomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e-mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky vyřizuje redakce.
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
20. 9. 2011
Redakční uzávěrka příštího čísla:
14. 10. 2011
Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze

4

OLDIN
10 / 2011

Zlínský kraj vstoupil
do sítě evropských
poutních stezek
Dohodu o přistoupení Zlínského kraje do sítě evropských poutních stezek
podepsali na začátku září v sídle Zlínského kraje Alessandro Cardinali, president sítě Evropského hospodářského
zájmového sdružení I Cammini d´Europa, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a Dana Daňová, ředitelka
Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy. Zlínský kraj je prvním krajem
v České republice, který byl evropskou
sítí poutních stezek osloven ke spolupráci. Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo dohodu o vstupu do této sítě
poutních stezek již na svém zasedání
29. června.
Evropské poutní stezky (italsky I Cammini d'Europa) je celoevropský projekt,
jehož cílem je obecně udržitelný rozvoj
regionů, podpora kulturních a vzdělávacích aktivit, propagace a turistické využití
hlavních evropských poutních stezek.
„Vnímáme Zlínský kraj jako velmi významného partnera. Uvědomujeme si
historický odkaz regionu a jeho rostoucí
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří
jsou s tímto krajem bezprostředně spojeni, jsou spolupatrony Evropy a Velehrad
je v tomto kontextu vnímán jako místo,
ve kterém se spojuje západní a východní
křesťanství. Zlínský kraj je prvním regionem střední a východní Evropy, který
jsme na základě viditelných výsledků
přizvali ke spolupráci. Rozvoj nesmírně
významné poutní cesty obohatí nabídku
evropského poznávání,“ uvedl Alessandro Cardinali.
Od roku 2012 bude poutní stezka z Velehradu na Svatý Hostýn uvedena v katalogu Evropských poutních stezek, který se
vydává v angličtině, italštině a španělštině a je distribuován na nejvýznamnějších
evropských veletrzích cestovního ruchu.
Společnost I Cammini d´Europa taktéž
poskytuje certifikaci stezek – takto se
k putujícím z celé Evropy dostává určitá
garance kvality, bezpečnosti a schůdnosti
trasy.
Petr Cekota

aktuality
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 23. října 2011
Milí přátelé misií,
byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl možnost se setkat s Matkou Terezou.
Utkvělo mi v srdci, když na pěti prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní práce.
Říkala: „Uvědomte si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, těšíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a ujímáte se chudých, setkáváte se s Ježíšem! On každému
takovému člověku při posledním soudu řekne pět velmi důležitých slov: Tys to udělal
pro mě!“
Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých a trpících je dnes víc než dost.
Ze statistik organizace UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí „zmizí“ každý rok v černých ekonomikách, nebo jsou pašovány ze země do země, často kvůli sexuálním službám. Každou minutu zemře na AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí. 171 milionů
dětí pracuje v riskantních podmínkách - v továrnách, dolech a zemědělství. Asi 8,4 milionu dětí trpí v nejhorších formách dětské práce, včetně prostituce a nevolnictví, kdy
splácejí prací dluh rodičů.
Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás letos vybízí:
„Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu
roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na
povolání k misii. Je důležité, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich
křesťanského života.“ Právě na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papežských
misijních děl konkrétně odpovídat a přispívat k zlepšení situace chudých.
Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme např. stavbu a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup
jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Přispíváme též na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty, kteří
jsou velmi potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou jen
několikrát za rok. Celkem letos pomáháme do 11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie,
Papua-Nová Guinea, Bangladéš, Uganda, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie.
Kromě této sbírky na Misijní neděli dále podporujeme více než 250 000 chudých dětí
v 11 zemích. Přispíváme i na formaci několika stovek bohoslovců v 8 misijních seminářích, které bychom našli například v Zambii, Ugandě, Bangladéši, na Šalamounových
ostrovech či na Haiti. Z výše uvedeného je vidět, jak hodně je nasazení každého z nás
pro misie potřebné.
Chtěl bych vám všem v této chvíli upřímně poděkovat za modlitby, obětovaná utrpení, finanční dary a jakoukoliv jinou pomoc. Podporujete světové misie katolické církve,
kvalitní projekty, které jsou pod patronací Svatého otce. Během loňské Misijní neděle
jste věnovali téměř 16 milionů korun a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce v misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů korun. Věřím, že letošní
Misijní neděle přinese požehnání a bude důvodem, aby každého z nás mohl sám Ježíš
u posledního soudu přivítat těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal pro mě!“ a pozvat
nás k sobě domů. 		
P. Jiří Šlégr
národní ředitel
Papežských misijních děl
Nová církevní školka ve Zlíně
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal 2. září 2011 prostory nové Církevní
mateřské školy ve Zlíně.
Nová školka se nachází v budově Církevní základní školy na sídlišti Jižní Svahy, která
patří městu. Magistrát
města poskytl prostory,
slíbil také půlmilionovou dotaci na stavební
úpravy, ostatní finance
doplnili při sbírkách
v obou farních kostelech zlínští farníci.
I když má nová školka
v názvu slovo církevní,
není určena jen pro věřící. Asi třetina dětí je
z rodin, které se k žádnému vyznání nehlásí.
Josef Pala

Snímek Josef Bureš

aktuality
Česká republika má nového papežského nuncia
Papež Benedikt XVI. jmenoval 15. září 2011 nového apoštolského nuncia pro Českou republiku. Stal se jím Mons. Giuseppe Leanza, titulární arcibiskup lilibejský,
který předtím působil jako nuncius v Irsku.
Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943 v italském městě Cesarò. Na kněze
byl vysvěcen 17. července 1966 a inkardinován do diecéze Patti. V roce 1970 začal studovat na Papežské církevní akademii v Římě. V roce 1972 získal
doktorát z kanonického práva
a vstoupil do diplomatických
služeb Svatého stolce. Následně
působil na nunciaturách v Paraguay, Ugandě a Spojených státech amerických. Od roku 1984
pracoval v sekci pro vztahy se
státy na Státním sekretariátu ve
Vatikánu.
Biskupské svěcení přijal 22. září
1990 z rukou kardinála Agostina Casaroliho a byl jmenován
titulárním arcibiskupem lilibejským. Brzy poté, 3. července 1990 se stal apoštolským
nunciem na Haiti, 4. června 1991 byl jmenován apoštolským nunciem v Zambii a Malawi, 29. dubna 1999 byl ustanoven apoštolským nunciem pro Bosnu a Hercegovinu
a 15. května 2002 rovněž pro Slovinsko a Makedonii. Od 22. února 2003 pak působil
jako apoštolský nuncius v Bulharsku a od 22. února 2008 v Irsku.
Mons. Leanza hovoří italsky, francouzsky, anglicky, španělsky a srbochorvatsky.
Monika Vývodová
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži slaví 20. výročí svého
obnovení
Dvacáté výročí obnovení své školy si 1. září připomněli pedagogové, studenti i absolventi Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a s nimi řada dalších hostí. Mše
svaté v kostele sv. Mořice se zúčastnilo okolo 800 lidí. Sloužil ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu s dalšími 12 kněžími; vedle těch, kteří v Kroměříži působí,
také absolventi gymnázia nebo ti, kdo zde konali jáhenskou či kněžskou službu.
„Navštívil nás například P. Jaroslav Knichal, kaplan Velitelství společných sil Olomouc
a biskupský vikář Vojenského vikariátu v působnosti ČR, a zároveň jeden z prvních
absolventů naší obnovené školy,“ řekl ředitel školy Štěpán Bekárek.
Po mši svaté se absolventi, zaměstnanci školy i někteří hosté setkali na Mariánském
dvoře v prostorách gymnázia. „Bylo to neformální a přátelské setkání, naši absolventi
zavzpomínali na doby, kdy
u nás studovali. Všichni
společně si potom prohlédli výstavu fotografií, které
současní studenti pořídili
na setkání mládeže v Madridu,“ dodal ředitel gymnázia.
Jako součást oslav připravilo Arcibiskupské gymnázium také publikaci o významných osobnostech
více než stopadesátiletých
dějin školy. Patří mezi ně
například cestovatel Alois
Musil, katoličtí biskupové
Snímek Iva Bekárková Josef Karel Matocha, Josef
Hlouch, kardinál Štěpán Trochta, František Vaňák, dále pravoslavný biskup Gorazd či
zakladatel lidové strany a předseda londýnské exilové vlády Jan Šrámek.
„První vydání knihy, která vyšla v roce 2007, je už rozebráno. Rozhodli jsme se proto
u příležitosti letošního výročí pro dotisk. Současně jsme přivítali ochotu autora, našeho pedagoga a historika P. Arnošta Červinky, druhé vydání doplnit o další objevené
osobnosti,“ vysvětluje ředitel Bekárek. Publikace tak podle něj poměrně přesně mapuje
nejvýznamnější absolventy, studenty a učitele Arcibiskupského gymnázia v období let
1854 až 1950. 		
Jiří Gračka
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Caritas-VOŠs Olomouc
oslavila 15 let svého fungování
Programem pro studenty, absolventy,
zaměstnance, odborníky i své příznivce školy z řad široké veřejnosti oslavila
15. září Caritas – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc patnáct let svého fungování. Bohatý program na několika
místech Olomouce probíhal po celý den.
Celá akce byla zahájena slavnostní mší
svatou, kterou v olomouckém chrámu
Panny Marie Sněžné celebroval olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. V jejím závěru také předal ocenění
Dr. Marii Jelínkové, která stála u zrodu
školy, a současnému řediteli Dr. Martinu
Bednářovi.
Po setkání absolventů, které následovalo
po mši svaté, přišla na řadu odborná konference na téma Spravedlnost a služba.
Posluchačům v zaplněném sále olomouckého arcibiskupství během ní přednášeli
odborníci z různých sfér vědeckého světa.
S příspěvkem Ekonomie dobra i zla vystoupil známý ekonom T. Sedláček, další
hosté se věnovali např. mezinárodnímu
aspektu sociální práce a odpovědnosti,
spolupráci církve se sociálním sektorem
nebo souvislosti mezi hodnotami současné společnosti a sociální prací.

Vyvrcholení slavnostního programu potom proběhlo v Moravském divadle Olomouc, kde se ve večerním představení
JÁ+TY=MY představil jedinečný rakouský integrovaný soubor Tanzhaus Hohenems, který je tvořen lidmi s mentálním
postižením a bez postižení. Celé zajištění
programu výročí fungování školy podpořilo statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.
Caritas – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc byla zařazena do sítě vyšších
odborných škol na jaře roku 1996 a od
roku 2000 nabízí, vedle vyššího odborného studia, také bakalářské studium ve
spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola v současné době realizuje
dva studijní programy: Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce. Součástí školy je i Vzdělávací středisko, které nabízí vzdělávací kurzy zejména
pro zájemce pracující v oblasti sociálních
služeb. Studium na Caritas – Vyšší odborné škole sociální Olomouc absolvovalo již
více než sedm stovek studentů.
František Jemelka
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Divadlo a výstava vín
na Velehradě
Na prahu období, kdy si připomínáme
naše zemřelé, v pondělí 31. října se na
Velehradě uskuteční divadelní hra o lásce a posledních věcech člověka „Oráč
a smrt“. Příběh, který napsal v roce 1401
Jan ze Žatce, znovu ožije ve Slovanském
sále Stojanova gymnázia Velehrad, a to
v podání Jitky Molavcové a Alfreda Strejčka (překlad, divadelní úprava a režie:
Dušan Robert Pařízek, hudba Jiří Pavlica). Začátek představení je v 19 hod.,
vstupné 150 Kč. K napsání disputace
mezi oráčem a smrtí vedla autora bolest
nad ztrátou nejbližší bytosti. Otázky, které si klade, sužují člověka dodnes.
Matice velehradská pořádá již V. ročník
mezinárodní soutěže a výstavy mešních
a košer vín Cisterciácká pečeť. Záštitu nad
akcí převzal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner,
který osobně předá ocenění vítězům jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení
výsledků spojené s ochutnávkou vín se
uskuteční v sobotu 19. listopadu v 16 hod.
v historickém sklepení Stojanova gymnázia Velehrad. Zvána je nejširší veřejnost.
Vstupné bude činit 200 Kč. Petr Hudec
Zemřel P. Jan Kroupa
Ve věku 87 let zemřel v neděli 18. září
2011 v domově s pečovatelskou službou
v Hluku P. Jan Kroupa, dlouholetý farář
v Náměšti na Hané.
P. Jan Kroupa se narodil 11. června
1924 v Hrabí (farnost Bílá Lhota). Na
kněze byl vysvěcen
29. června 1948
v Olomouci. Působil
jako kaplan v Ratajích u Kroměříže,
později jako prefekt
Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži, pak pokračoval ve
studiích na Filosofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Později byl jmenován kaplanem v Kojetíně, odkud nastoupil
vojenskou službu (1954 – 1956).
Jako provizor působil v Hlubočkách (1956
– 1959), jako dlouholetý farář v Náměšti
na Hané (1959 – 1999) a odtud spravoval
i Senici na Hané a Drahanovice. V roce
2000 odešel do důchodu, od roku 2009
bydlel i vykonával kněžskou službu v domově s pečovatelskou službou v Hluku.
Pod jménem Jan Hrabě Kroupa psal a vydával sbírky básní s náboženskou tematikou, věnované například světcům (Svaté
tváře z kalendáře) či biblickým příběhům
(Naši otcové vypravovali nám).
(ado)

Aktuality
Setkání lektorů v Olomouci již po deváté
Setkávání lektorů olomoucké arcidiecéze se uskutečňuje vždy v druhé polovině
října v budově kurie na Biskupském nám. 2 v Olomouci, a to již od roku 2005.
V červnu toho roku byl totiž ukončen celodiecézní rok a půl trvající vzdělávací kurz
pro lektory a setkávání lektorů vyšlo právě z tohoto vzdělávacího kurzu.
Proč se tato setkání vlastně konají? Lektorská služba vyžaduje nejen zdatného interpreta, ale také člověka se zapáleným srdcem pro slovo Boží: „Chceme-li zapalovat srdce
druhých, musí nejprve hořet srdce naše.“ A právě s tímto záměrem jsou připravovány
programy pro jednotlivá setkání. Pro připomenutí některých z již uskutečněných setkání: jedním z prvních hostů byl současný generální vikář Mons. Josef Nuzík a jeho
přednáška vycházela z konstituce II. vatikánského koncilu Dei verbum o Božím zjevení,
dalším vzácným hostem byl Mons. Jiří Paďour, který hovořil z pozice biskupa, ale také
z pozice své původní profese herectví. Mimo jiné upozorňoval na kulturu liturgie, která
by měla mít celkově dobrou úroveň a že kultura řeči při liturgii a kultivovaně prožívaná
bohoslužba je velmi závažnou a důležitou otázkou. Na prvním místě ovšem vždy zůstává poctivost, slušnost, pokora, zkrátka zachování Desatera. Při dalším setkání lektorů
v roce 2007 byla uvedena předpremiéra divadelního představení Ester v podání Rapsodického divadla, následující rok zase nabídl kompozici textů Nového zákona o sv. Pavlovi. Dalším zpestřením byla návštěva Arcidiecézního muzea, kde pod odborným vedením
PhDr. Simony Jemelkové lektoři pronikali do symboliky výtvarných děl s náboženskou
tematikou. V roce 2010 přišel mezi lektory otec biskup Josef Hrdlička, který se zamyslel
nad vnímáním Božího slova a celé liturgie prostřednictvím našich pěti smyslů a poté
nabídl poslech hudebního pořadu nazvaného Liturgická a náboženská témata v české
hudbě 20. století (jeden díl ze série pořadů Dialog hudby a víry, kterou připravilo ve spolupráci s Mons. Josefem Hrdličkou Radio Proglas).
Důležitým rozměrem a součástí každého setkání je vytváření společenství lektorů z farností olomoucké arcidiecéze a společné prožívání připraveného programu, po kterém
je prostor hovořit o praktické a organizační stránce lektorské služby. Celý den potom
mohou účastníci svěřit do mše svaté, která je vždy na závěr setkání.
A co nabídne letošní program? Protože se blíží rok 2013 a s ním výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, host Mgr. Tomáš Parma, pedagog na CMTF UP v Olomouci,
se zamyslí nad tématem Jazyk a liturgie v cyrilometodějské tradici. Po modlitbě Anděl
Páně při malém občerstvení, které se dostává na stůl díky mnohým účastníkům, i po
něm přijde opět na řadu vzájemné sdílení a obohacení zkušenostmi přítomných lektorů
a na závěr bude sloužena mše svatá.
Na 9. setkání lektorů jsou zváni všichni, kdo vnímají jako potřebné neustále oživovat
a prohlubovat svou službu lektora a prostřednictvím srozumitelně předávaného Božího
slova obohacovat druhé i sebe a tak oslavovat Pána.
Vy, kteří budete mít zájem, přijďte v sobotu 22. října v 10 hod. do velkého sálu ve 2. patře
budovy kurie.
Zájemci se mohou hlásit na adrese: pavlikova@arcibol.cz nebo na tel.: 587 405 223,
603 977 711. Program bude vyvěšen také na webových stránkách Arcibiskupství
olomouckého.		
Martina Pavlíková
Pouť dětí a rodin
Poslední srpnová sobota byla již tradičně příležitostí pro rodiny podniknout pouť na
Svatý Hostýn, aby mohly poděkovat za končící prázdniny a vyprosit si požehnání do nového školního roku. Pouť byla zahájena mší svatou v poutní bazilice Nanebevzetí Panny
Marie. Hlavním celebrantem byl P. Petr Bulvas, nový biskupský delegát pro pastoraci
v naší arcidiecézi. V kázání se zmínil mj. o sv. Monice, jejíž památku zrovna církev slavila. Povzbudil přítomné maminky, aby se nevzdávaly a prosily za děti s takovou vytrvalostí, s jakou se sv. Monika modlila za svého syna Augustina. Po mši svaté následoval
oběd a jelikož nám počasí přálo, na prostranství
vedle baziliky se mohly
uspořádat soutěže a hry
pro děti. Celkem bylo
připraveno 15 stanovišť,
po jejichž absolvování si
děti mohly vyzvednout
sladkost, věcnou cenu
a poukázku na zmrzlinu.
Soutěží a her se účastnilo 43 rodin 84 dětmi.
Peter Markovič

aktuality
Olomoucká Ovečka přivítala první děti
Do nově otevřené církevní mateřské školy Ovečka, která sídlí v centru Olomouce,
přišly 1. září první děti a s nimi i jejich maminky. Slavnostní požehnání prostor
školky se však uskutečnilo až za dva týdny, 14. září, za přítomnosti olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera.
„Prostory, které se tu povedlo vytvořit, jsou úžasné,“ pochvaluje si ředitelka školky
Ilona Hamplová. Ještě větší radost ale projevuje, když přijde řeč na její malé svěřence
a jejich rodiče. „Měli jsme to
štěstí, že jsme se mohli setkávat
už o prázdninách v prostorách
farnosti sv. Michala. Děti si
mohly zvyknout na sebe navzájem i na nás a my jsme se zase
seznámili s rodiči,“ vysvětluje
ředitelka. Také díky tomuto setkávání se pak podle ní rodiče
ochotně zapojili do finálních
úprav v prostorách, kde školka
sídlí, v ulici Na Hradě.
„Velkou oporou pro nás byl
P. Antonín Basler, farář u sv.
Michala – nejen že se dětem
věnoval při prázdninových setkáváních, ale pomáhal i s přípravami tříd,“ říká Hamplová. Kněží budou mít v církevní školce dveře otevřené i nadále: součástí programu totiž
budou i modlitby nebo katecheze, zpracované například formou divadla. „Základem
naší práce je náboženská pedagogika celistvé výchovy podle Franze Ketta a Marie Montessoriové,“ upřesňuje Hamplová.
Kapacita školky je 45 dětí, které jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd. „Zájem
o školku byl veliký, skoro 80 dětí, jsme ale omezeni kapacitou a nemůžeme přijmout
všechny,“ lituje Hamplová. 		
Jiří Gračka
Arcibiskupské gymnázium vzpomínalo na arcibiskupa Vaňáka
Studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži 14. září
s vděčností vzpomněli na obnovitele školy, arcibiskupa Františka Vaňáka. Právě
toho dne totiž uplynulo 20 let od jeho smrti a gymnazisté se svými učiteli se proto
vydali na Svatý Hostýn k arcibiskupovu hrobu.
Ve výroční den byla
zájemcům nabídnuta
více než třicetikilometrová pěší pouť od školy
k hrobu arcibiskupa
Vaňáka na Svatém
Hostýně. Pod vedením spirituála P. Pavla Stušky na ni vyšlo
celkem 160 studentů
a 10 pedagogů.
Poutníci během cesty
zažili ostrý žár slunce
i prudký déšť, který ztížil poslední dvě hodiny
pouti a závěrečné stoupání k bazilice. Přesto
Snímek Iva Bekárková
většina studentů, včetně nevidomého studenta tercie, dorazila do cíle. Na závěr pouti
sloužil P. Stuška mši svatou v bazilice a potom se poutníci odebrali pomodlit se, zapálit
svíčku a položit květiny k hrobu zemřelého arcibiskupa.
Pro zbývajících téměř 300 studentů měl připravenou přednášku světící biskup Josef
Hrdlička, P. Arnošt Červinka, pedagog na AG Viktor Pluhař, dále Karel Skočovský, absolvent AG a nyní bohoslovec studující v Římě, a také absolventky gymnázia L.Váňová
a M. Sedláčková, které nyní na škole učí, a B. Němčáková, vychovatelka na gymnáziu.
Všichni se také mohli zúčastnit mše svaté, kterou ve školní kapli slavil biskup Hrdlička
s P. Červinkou.		
Iva Bekárková
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Zemřel jezuita P. Antonín Holas
Ve věku 85 let zemřel 14. září 2011 v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně jezuitský kněz P. Antonín Holas. Poslední
rozloučení se zemřelým se uskutečnilo
na Velehradě, kde je také pohřben na
místním hřbitově.
P. Antonín Holas se narodil roku 1926
v Moravském Písku, kde vychodil základní školu. V roce 1938 nastoupil do jezuitského gymnázia na Velehradě. Když bylo
roku 1942 zavřeno, dokončil pátý rok
gymnázia ve Strážnici a vrátil se na Velehrad, kde vstoupil do jezuitského řádu.
V letech 1945
až 1950 dostudoval gymnázium a absolvoval
tříleté studium
filozofie v Brně.
Po likvidaci klášterů 13. dubna
1950 byl pět
měsíců v „centralizačním klášteře“ v Bohosudově, poté následovalo
čtyřicet měsíců u PTP. Kněžské svěcení
přijal tajně 30. července 1953. Když byly
pracovní útvary PTP v roce 1953 zrušeny, pracoval nejprve u vojenských staveb,
dále v n. p. Svit v tehdejším Gottwaldově
a nakonec v Lidovém družstvu kožešníků v Ostravě. Zde byl zatčen a po devíti
měsících odsouzen na 13 let. Z vězení byl
propuštěn na amnestii v roce 1962 a až
do Pražského jara 1968 pracoval ve svém
rodišti v podniku KOVO jako soustružník
a skladník.
V letech 1968 až 1971 studoval teologii
v Eegenhovenu v Belgii. Po návratu do
Československa nesměl vykonávat kněžské povolání veřejně. V letech 1971 až
1976 byl vychovatelem v ústavu pro postiženou mládež v Žampachu. Od státních
úřadů dostal nakonec povolení k výkonu
duchovenské činnosti pro řeholnice, které
byly v ústavu také zaměstnány. Pak pracoval v Kutné Hoře, nejdříve v podniku Rudné doly, potom u výrobce nábytku Interiér
a nakonec jako průvodce v tamější kostnici. V roce 1983 konečně získal státní
souhlas, nastoupil jako kaplan v Krnově,
po dvou letech byl přeložen do Štěpánova
u Olomouce, kde sloužil šest let. V roce
1991 nastoupil jako superior na Svatý
Hostýn, kde působil do roku 1995, dva
roky zde byl také duchovním správcem
(1994 – 1995). Pak byl znovu sedm let ve
Štěpánově. V letech 2002 až 2011 působil
v Českém Těšíně.
Ještě za totality napsal knihu Ježíš
v evangeliu sv. Marka, která vyšla nejprve v samizdatu a poté i v Křesťanské
akademii v Římě. V roce 2004 vyšla jeho
kniha vzpomínek Mých prvých šedesát let
v Tovaryšstvu Ježíšově.
(čbk)
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Kurz Animátor opět před námi
V listopadu začíná nový běh dvouletého
kurzu pro mladé lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, aby mohli účinně sloužit ve
svých farnostech a děkanátech. Každý rok
probíhá pět víkendových setkání na témata z oblasti osobního růstu, práce s dětmi
a mládeží, katechismu, manažerských
dovedností apod. Mezi jednotlivými ročníky pak je v létě týdenní soustředění. Během celého kurzu je kladen důraz jednak
na osobní růst ať už v rovině duchovní,
tak i osobnostní, a zároveň na vytváření
společenství mezi mladými a povzbuzení
k aktivitě v domácím prostředí kurzistů.
Mladých animátorů, kteří letos ukončili
kurz, jsme se zeptali, co pro ně tyto dva
roky znamenali a co si odnášejí:
„Prohloubení vztahu s Bohem a druhými lidmi. Ten kurz mi ukázal, kdo jsem.
Ne že bych to před tím nevěděla, ale ukázal
mi můj život zase v novém světle.“ (Bára,
24 let)
„Poznala jsem, že se dá žít s Kristem v normálním životě – potkala jsem tu skvělé
lidi, ze kterých jsem čerpala.“
(Hanka, 18 let)
„Znamenal pro mě posilu v těžkých situacích, více jsem se zapojila do dění v diecézi a hlavně mi dodal odvahu přijmout
zodpovědnost za animátory v děkanátu,
což bych bez kurzu Animátor neudělala.“
(Míša, 17 let)
„Naučila jsem se díky tomuto kurzu přijmout sebe sama, své dovednosti, zbavila
jsem se ostychu při vystupování před cizími lidmi, pomáhat druhým a nehledět tak
na sebe… můžu to shrnout tak, že jsem
v Přístavácké kapličce za přispění skvělého kolektivu a týmáků tak nějak úplně
změnila názory, pohledy na svět, že jsem
díky tomu všemu tady „dospěla“ a dostala
se na správnou cestu…“ (Klára, 19 let)
„Noví přátelé, nové znalosti, posílení ve
víře.“ (Petr, 18 let)
„Tento kurz pro mě znamenal v životě
velmi mnoho. Beru ho jako svůj druhý
domov. Vždy jsem se na kurz velmi těšil
a odjížděl nerad. Velmi mi pomohl v otázce sebepoznání.“ (Tom, 18 let)
„Kurz mě hodně povzbudil do práce
s mládeží a dětmi ve farnosti. Líbil se mi
program, který navazoval, nenudil a hodně mi dával. Získala jsem nové zkušenosti, přátele a přiblížila se Bohu.“ (Jana,
17 let)
„Docela dost mě oslovila ta parta mladých
lidí zapálených pro Boha a plných života.
Líbila se mi duchovní formace, moc mě to
změnilo.“ (Filip, 19 let)
Centrum pro mládež
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 244
e-mail: mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez

centrum pro mládež
Ohlédnutí za Světovými dny mládeže 2011
V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. (srov. Kol 2,7)
Ve dnech 15. až 21. srpna 2011 se v Madridu uskutečnilo v pořadí již dvanácté Světové setkání mládeže. Přesné počty účastníků nejsou známy, ale španělské odhady mluví o tom, že závěrečného programu na letišti
Cuatro Vientos se zúčastnily dva miliony lidí.
Z České republiky přijelo přibližně 3200 poutníků. Olomoucká arcidiecéze měla nejvíce přihlášených – přesně 779.
V kulturním programu naši zemi reprezentoval
valašský folklórní soubor Dúbrava a výstava
fotografií Jindřicha Štreita s názvem Brána naděje.
Česká média v souvislosti se setkáním často informovala o španělských protestech a demonstracích. Protestujícím vadilo, že rozsáhlá akce
bude placena z peněz daňových poplatníků.
Pořadatelé to však popírají a říkají, že se SvěZajímavá čísla ze setkání
tové dny mládeže plně samofinancovaly a přes • 800 biskupů
obchody a restaurace přinesly do španělské • 14 000 kněží
ekonomiky více než 100 milionů eur.
• vydáno 35 milionů jídel
Při loučení řekl Svatý otec Benedikt XVI. pout- • pomáhalo 30 000 dobrovolníků
níkům: „Uprostřed společnosti, v níž dominuje • plocha na letiště Cuatro Vientos
relativistická kultura, která odmítá hledat a mít
měla rozlohu jako 48 fotbalopravdu, cítíte, že jdete proti proudu. A právě do
vých hřišť a byla zcela zaplněná
této zvláštní historické chvíle, plné obrovských • české poutníky přivezlo 48 autovýzev a příležitostí, vás posílá Pán, aby díky
busů a byli ubytování na 12 mísvaší víře na celé zemi dále zněla Kristova Dobrá
tech po celém Madridu
zvěst. Doufám, že se s vámi setkám za dva roky • setkání stálo zhruba 50 milionů
na Světových dnech mládeže v Rio de Janeiru
eur, z toho 31,5 mil. platili sami
v Brazílii.“
poutníci a 16,5 mil. bylo ze sponPro všechny, kteří jsou smutní, že se do Špazorských darů
nělska nedostali, nebo pro ty, kteří se vrátili • 5 000 akreditovaných novinářů
a nemohou se dočkat dalšího setkání, máme

Snímky Jan Polák

dobrou zprávu. Ještě dříve než bude další WYD v Rio de Janeiru 2013, proběhne české
celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Koná se už příští prázdniny od 14. do
19. srpna a jeho motto zní: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj.“ (Gal 5,22)
Jan Pilař
Říjnová nabídka akcí v Rajnochovicích
Během října proběhne v Rajnochovicích několik akcí, na které zveme všechny mladé
věřící. Hned první víkend se v táborovém středisku Archa koná Pomadridské setkání
pro všechny, kdo kteří chtějí zavzpomínat na uplynulé Světové dny mládeže a setkat se
s přáteli, které tam poznali, ale i pro ty, kdo jet do Madridu nemohli.
Ora et labora, to není jen motto benediktinů, ale i heslo pro víkend Brigáda na Přístavu.
Přijeďte pomoci faře, kde mladí zažívají krásné chvíle. Nemusíte se bát, kromě práce
a modlitby tu čeká i spousta legrace. Podobný zážitek slibuje také pozvánka Oprava
kapličky v kouzelném prostředí rajnochovických lesů.
Víkend Poznej sám sebe patří všem, kdo se nebojí nahlédnout do svého nitra. Kdo jsem?
Proč jsem na světě? Co chci? Kam jdu? Pojďme odpověď hledat v přednáškách, workšopech, hrách, rozhovorech, modlitbě i rozjímání.
A nezapomínejte, že se můžete přihlašovat i na kurz Animátor nebo na Školu partnerství. Více informací najdete: ado.cz/mladez
Jan Pilař
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centrum laických aktivit
Pozvánka na XII. bioetickou konferenci
EVROPO, VYMÍRÁŠ! – Příčiny a důsledky populační deprese
Sobota 22. října (10.30 – 15 hod.) – Arcidiecézní muzeum Olomouc
Program:
10.30 hod. Mons. Josef NUZÍK – Slovo úvodem
10.45 hod. Prof. Ing. Zdeněk PAVLÍK, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Vysoká
škola ekonomická v Praze) – Revoluční změny v demografickém chování
v Evropě
11.30 hod. Mgr. Eva MITCHELL (Sociologický ústav AV ČR Praha) – Podpora rodin
s dětmi v evropských zemích: reflexe změn demografického chování
13.00 hod. MUDr. Petr ZÁVODNÝ, CSc. (Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc) – Porodnost a potratovost
13.30 hod. MUDr. Yvona HRČKOVÁ (I. interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc) – Hormonální antikoncepce
14.00 hod. MUDr. Jitka KRAUSOVÁ (pastorační úsek Arcibiskupství olomouckého)
– Poznámky k příčinám a důsledkům populační krize z pohledu psychiatra
14.20 hod. P. Mgr. Pavel Maria MAYER, OP (klášter dominikánů Olomouc, nemocniční kaplan FNO) – Antikoncepce – zásah do lidské přirozenosti
Konference je ohodnocena 4 kreditními body pro SZP. Přihlášky na tel.: 607 793 924.
Komunita Blahoslavenství
Bratrská láska – to je na zemi vše! – sobota 1. října od 14.30 hod.
Tradiční odpoledne se sv. Terezií z Lisieux jako učitelkou lásky k bližnímu
„Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!“ (Ž 45,11) – duchovní cvičení pro ženy
– 27. až 30. října
Boží slovo a pohled Otce buduje a uzdravuje identitu Boží dcery. Pozvání žít z Božího
slova a z víry. Součástí jsou biblické tance a gesta jako způsob modlitby. Součástí programu jsou přednášky, liturgie, adorace a sdílení nad Božím slovem.
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek: www.blahoslavenstvi.cz,
nebo na e-mailu: akce@blahoslavenstvi.cz (je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt,
věk, datum a název cvičení).
Finanční úhrada pobytu 1200 Kč. Místo konání: Dům Komunity Blahoslavenství,
783 16 Dolany u Olomouce č. 24, tel.: 731 626 132
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Moravskoslezská křesťanská
akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: Farní kostel Kyjov,
18 hod., 16. října
JUDr. Josef Bartončík – Křesťan v politice
Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum
– Mozarteum, 17 hod., 25. října
Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofická
fakulta MU Brno) – Rémi Brague a jeho
pojetí náboženského dialogu
Region Prostějov
Místo a čas konání: Cyrilometodějské
gymnázium, Komenského 17, 17.30
hod., 12. října
Mgr. Jarmila Podhorná – Jak nám mohou
byliny pomoci při prevenci civilizačních nemocí
Region Veselí nad Moravou
Místo a čas konání: Zpěvárna na faře,
18.45 hod., 14. října
P. Ing. Josef Stuchlý – Víra a psychika.
Jak se vyvíjí v průběhu života naše vnímání
Boha
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

centrum pro školy
Inkvizice a čarodějnické procesy
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve zájemce z řad učitelů, pastoračních
pracovníků i ostatních zájemců na seminář Inkvizice a čarodějnické procesy (opakování semináře z května 2011).
Přednáší: Mgr. Richard Jašš, Ph.D. Seminář se koná v sobotu 5. listopadu od 9 do
15 hod. ve velkém sále arcibiskupské kurie v Olomouci, Biskupské nám. 2.
Seminář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení
o účasti.
Program:
Kde pramení lidská víra v čarodějnice; Jak se pohanské základy této víry promítaly do
křesťanství a jak byly posilovány v dobách náhlých a násilných konverzí v době reformace a opětné rekatolizace; Důvody procesů jako sociálního aspektu; Racionální analýza
čarodějnických symbolů a atributů a jejich prapůvod; Boje středověké a ranně novověké společnosti proti čarodějnictví; Svatá inkvizice a mýtus tradičního stereotypu o jejím přednostním působení proti čarodějnictví; Skutečná role inkvizice a její nahrazení
v různých zemích jinými církevními i světskými institucemi; Čarodějnické procesy ve
všech částech Evropy, v Novém světě a také v jiných církvích (s akcentem na katolickou
a evangelické); Geografická inventarizace a nalezení obecnějších zákonitostí a důvodů

pro rozpoutání čarodějnických procesů;
Několik případů čarodějnických procesů
a čarodějnictví v českých zemích, především procesy frývaldovské a losinské;
Souvislosti s jinými evropskými kauzami.
Poplatek za seminář pro ty, kdo budou
požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba
při prezentaci.
Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc, tel.: 587 405 219, e-mail:
polcrova@arcibol.cz Helena Polcrová
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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centrum pro katechezi

Začala soutěž „Znáš
evangelium?“
Od začátku září probíhá na internetových
stránkách olomouckého Centra pro katechezi velká soutěž s názvem „Znáš evangelium?“, o které jsme vás informovali již
v minulém čísle OLDINu. Před uzávěrkou
tohoto čísla bylo do soutěže přihlášeno již
300 dětí a vylosovali jsme také výherce za
první kolo. Jsou jimi Lukáš Křižan a Tomáš Abrhám z Hluku a Martin Šincl ze
Zábřehu na Moravě. Soutěž má celkem
43 kol, takže na ceny se v průběhu roku
může těšit celkem 129 šťastných výherců.
Na nejvytrvalejší soutěžící čeká navíc na
konci června velké slosování o 10 značkových herních konzolí Sony Playstation
Portable (viz obrázek). Každý výherce
hlavní ceny navíc obdrží mini CD s hrou
do této konzole.
Noví zájemci
se mohou do
soutěže stále
přihlašovat
během celého školního
roku. Soutěžit mohou nejenom děti na prvním stupni
ZŠ, ale registraci jsme otevřeli i pro žáky
z 2. stupně ZŠ a také pro všechny děti
z mateřských škol (těm jistě rádi pomohou s plněním soutěžních úkolů rodiče
nebo katecheti). Soutěž může být vhodnou doplňkovou aktivitou k nedělní dětské mši svaté, nebo když děti sbírají nové

samolepky „Ježíš v nedělních evangeliích“. Možnost zaregistrovat se do soutěže mají i všichni kněží a katecheti, aby
měli možnost sledovat aktuální zadání
soutěžních úkolů na jednotlivé týdny.
Budeme rádi, když informace o soutěži
rozšíříte ve vašich farnostech a povzbudíte děti k účasti. Propagační plakátek vám
na požádání rádi zašleme.
Vít Němec
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

DVD o 11. září 2001
V letošním roce jsme si připomněli 10. výročí od tragédie 11. září. Na základě pravdivého svědectví dvou záchranářů, kteří byli vyproštěni po dvanácti hodinách z trosek
obchodního centra, vznikl v roce 2006 film World trade
center. Film není jen příběhem dvou mužů v nejtěžší životní zkoušce, ale také jejich rodin a lidí, kteří riskovali
své životy, aby je zachránili. Přestože se navzájem nemohli vidět, slyšeli se a vzájemně si dodávali odvahu.
To jim zachránilo život. Film vypovídá o jejich osudech
a prožitcích nejbližších členů rodiny. Je zde vyobrazeno
zoufalství ale i věrnost manželek. Během času stráveného ve zřícené budově obchodního centra se odkrývají
důležité lidské hodnoty jako je rodina, odvaha, vytrvalost
a nechybí i víra v Boha. Celý film je shrnut do myšlenky, že se právě toho osudného dne ukázalo, co je v lidech
dobrého, že si dokáží vzájemně pomoci a nasadit život
za druhé. Délka filmu je 124 min. Můžete je zakoupit na
www.filmarena.cz za cenu 139 Kč.
Anna Skočovská

Centrum pro rodinný život
Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude v úterý 4. října od 16 hod.
s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Malý princ I. Další setkání se pak uskuteční v úterý
1. listopadu. Paní doktorka na něm dále rozvede vybrané říjnové téma.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz
Přirozené plánování rodičovství
Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod
vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší
veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 7. října od 18 hod. na kurii arcibiskupství. Další jsou
naplánovány na 20. října, 10. listopadu a 1. prosince. Cena za celý kurz a pár činí 300 Kč
+ 205 Kč za potřebné učební materiály.
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Škola partnerství
Nabízíme kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům
mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu
školního roku. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 14. až 16. října.
Bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel.: 573 391 156,
e-mail: pristav@centrum.cz, web: www.ado.cz/mladez
Víkend pro seniory na Velehradě
Koná se od 14. do 16. října a stejně jako na Svatém Hostýně jsou součástí víkendu přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám,
rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných
a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Přihlásit se můžete: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.:
608 407 141
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
na téma Spiritualita manželství podle teologie Jana Pavla II. je naplánována na víkend
21. až 23. října. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro
manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy
kněze (P. Jan Balík), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření
nebo rozhovoru 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
Setkání pro ovdovělé
Naše Centrum pro rodinný život a Centrum pro rodinu Prostějov zvou ovdovělé z celé
arcidiecéze v sobotu 12. listopadu do Olomouce. Jde o první diecézní setkání určené pro
tuto skupinu věřících. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Přednášet budou Mons. Josef Šich (Od stavu neštěstí
ke zvláštní Boží ochraně), MUDr. Jitka Krausová (A co teď - cesta jde dál) a Bc. Marcela
Řezníčková (Vždyť jako smrt je silná láska – vdovy v Písmu). Ve 14 hod. bude mše svatá
pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.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

OLDIN
10 / 2011

11

Časopis Rodinný život
Nové číslo časopisu Rodinný život se tematicky týká především lidí, kteří zakouší
fyzickou a psychickou bolest od svých nejbližších. Domácí násilí je nejrozšířenější
a zároveň nejskrytější formou násilí v naší
společnosti. Jakými rozličnými způsoby se
projevuje? Jak se můžeme a máme bránit
a jak pomoci? Na koho se obrátit? Proč je
toto téma často tabuizováno a nahlíženo
prizmatem předsudků? Odpovědi jsme
hledali v rozhovorech s odborníky, vědeckých pracích i svědectvích žen a mužů,
kteří otevřeně vyprávějí o různých formách násilí v jejich rodině a okolí. Psychoterapeutka Ivana Jakubeková přibližuje
fungování
Krizového
a intervenčního centra pro
děti a mládež
v Brně. Další z příběhů
Jakuba a Katky od paní
Muroňové je
především
o
respektu
k jedinečnosti
a důstojnosti
toho druhého.
V pravidelných rubrikách týkajících se
výchovy a vztahů naleznete například povzbuzení k odvaze být rodičem a vzorem,
navzdory chybám, kterých se dopouštíme.
Stejně jako v předchozích číslech nechybí
pohádka na dobrou noc, další z voňavých
receptů pana Nágla, setkání s želvičkou
Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé podzimní akce. Využijte
rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest v naší
rodině.
Předplatné i jako dárek pro své blízké lze
objednat na adrese: Centrum pro rodinný
život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
tel.: 587 405 251, www.rodinnyzivot.cz,
e-mail: rodinnyzivot@email.cz
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit,
které připravujeme nebo také ohlédnutí
za těmi, které již byly, naleznete na našich
webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz
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Vzpomínka na architekta
Tomáše Černouška
Dne 13. září 2001 se uskutečnilo jednání
ohledně stavby nového kostela ve Starém
Městě před komisí Státní památkové péče
v Praze. Stavba nového kostela byla projektována v blízkosti Památníku Velké
Moravy, který je Národní kulturní památkou. Výjimečnost
této památky vyžadovala potřebu projednání s ohledem
na možné narušení
této památky. Jednání se účastnili
zástupci farnosti,
města, arcidiecéze
a projektant stavby Tomáš Černoušek
kostela. Ing. arch.
Mgr. Tomáš Černoušek byl mezi zástupci
arcidiecéze. Krátce po ukončení jednání
zkolaboval, byl ihned převezen do nemocnice v Praze-Střešovicích, kde záhy
zemřel.
Pan architekt projevoval značný zájem
o tuto stavbu a podporoval její uskutečnění. Zdůrazňoval důležitost stavby s ohledem na historii. Povzbuzoval k úsilí o realizaci této stavby, pomáhal odbornými
radami, upozorňoval na možné obtížné
situace a napomáhal v jejich řešení. Značně se zasloužil o vyřizování podkladů potřebných pro povolení stavby. Připomínal,
že velká věc potřebuje velké oběti. Odbornými připomínkami a návrhy se podílel
na úpravách ke zkvalitňování navrhovanému projektu stavby kostela. Oceňoval
jedinečné řešení a umístnění stavby.
Na smutečním tablu v našem kostele
bylo uvedeno: „Dílo žije svůj skrytý život
mimo čas.“ Budoucí kostel má již položeny symbolické duchovní kameny v jeho
základech: Úhelný kámen Ježíše Krista,

Stavba nového kostela ve Starém Městě

hlasy a ohlasy
Městská cyrilometodějská pouť v Prostějově
Sv. Cyril i Metoděj by se u nás cítili jako doma – napadlo mě, když jsem 5. července
přicházela ke kostelu na Brněnské ulici v Prostějově, který nese název obou věrozvěstů,
a kde se uskutečnila slavná hodová mše svatá. Každý, kdo něco někdy připravoval či organizuje, zná ten pocit před zahájením akce. Spousty běhání, shánění, úklidu, zdobení,
přípravy mše svaté i zpěvů a nakonec tradiční povzdech „bude nám přát počasí“...
Slavnou mši svatou koncelebroval děkan prostějovského děkanátu P. Miroslav Hřib.
Lidí přišlo hodně. Pokračovali jsme v obnovené tradici městských poutí, která byla zahájena v květnu u Milosrdných bratří, v červnu následovala pouť u sv. Petra a Pavla.
Kostel sv. Cyrila
a Metoděje má za
sebou pohnutou
historii (za komunistického režimu
byl určen k demolici) a není divu, že
se poutníků schází
každoročně mnoho. Pořadatelé jako
na správných hodech zajistili i vynikající občerstvení
a hlavně proběhlo
příjemné setkání pod širou oblohou, doprovázené zpěvem naší scholy. Potkali se lidé
nejen z Prostějova, ale i z okolí, blízcí i vzdálenější. Také nechyběli zástupci našeho politického života. Možná tak nějak si to kdysi sv. Cyril se sv. Metodějem představovali,
vždyť setkání je především o diskuzi, o tříbení názorů a o zajištění kvasu, tedy těch, kteří
vyprovokují, aby se něco pozitivního dělo, budovalo. Oba světci cestu k Bohu pro naše
předky srozumitelnou formou započali a my bychom měli pokračovat v jejich díle i nadále.
Závěrem děkujeme všem za pomoc, duchovní podporu i finanční dary. Návštěvníci
shlédli mimo jiné pokračování budování hygienického zázemí přístavby objektu Pax,
na který kromě financí farníků a návštěvníků kostela (80.000 Kč), přispělo také město
Prostějov v rámci veřejné finanční podpory (50.000 Kč). Snad se tento rok podaří pokračovat v dostavbě dále tak, abychom mohli celý objekt využívat pro setkání a kulturní
akce všech lidí dobré vůle.		
MVDr. Zuzana Bartošová
Prostějov

k němuž těsně přiléhají symbolické kameny sv. Cyrila a Metoděje, jejich žáků,
a všech, kteří v průběhu staletí žili a předávali s láskou
víru. Ve čtvrtek
13. září 2001 farnost symbolicky
přiložila k těmto
kamenům kámen
víry, života a díla
Tomáše Černouška a při pohřebních obřadech
ho doprovázela
vděčnými modlitbami a prosbami do nebeského
chrámu.
Letos 11. září při
Snímek Leoš Hrdlička 10. výročí od jeho

úmrtí jsme při mši svaté v modlitbách děkovali dobrotivému Bohu za všechno, co
pro naši farnost pro stavbu nového kostela vykonal a obětoval a prosili, aby ho
odměnil věčnou slávou.
Ještě za jeho života bylo požehnáno budoucí staveniště nového kostela apoštolským nunciem v ČR Mons. G. Coppou. Obřadu byli přítomni: generální
vikář Mons. Milán Kouba, z Centra Alleti v Římě P. Tomáš Špidlík a další kněží
z děkanátu. Stavba kostela byla zahájena
v létě 2001 zhotovením pilotáže základů
kostela firmou Gemo z Olomouce. Tato
stavba je financována ze sbírek a darů většinou místních farníků.
Informace o průběhu stavby kostela jsou na
webových stránkách: www.stavimekostel.cz
Mgr. František Foltýnek
Staré Město

hlasy a ohlasy
Pouť za umělce doplnil bohatý kulturní program
Otevřít svá srdce Boží kráse, tuto prosbu předkládá pěší pouť za umělce již pátým rokem vždy poslední týden v červenci. A stejně tomu bylo i letos. Prosba za umělce, ale i za
každého člověka, aby se dokázal otevřít Boží kráse, aby měl odvahu ptát se co je krásné
a co ne, co je dobré a co ne, se nemění. Ovšem trasa a program pouti každý rok nabízí
něco nového.
Trasa pěší poutě za umělce 2011 vedla z Olomouce do Králík. Absolvovala ji skupina
13 poutníků, dva z nich měli na starost doprovodné vozidlo se zavazadly. V průběhu
poutě přicházeli a zase odcházeli další, kteří se ke skupině připojili na krátký čas, ať už
k programu či k putování. Další množství lidí slavilo společně s poutníky mši svatou
a účastnilo se kulturně uměleckého programu.
Zahájení poutě se uskutečnilo
24. července dopoledne nedělní
mší svatou v olomoucké katedrále sv. Václava a svátostným požehnáním, které odpoledne, opět
v katedrále, udělil poutníkům
olomoucký světící biskup Josef
Hrdlička. Pouť skončila v sobotu
30. července na Svaté Hoře Matky Boží v Králíkách.
Jedním z největších darů této
pouti je dar společenství. Poutníci spolu putují, zažívají společně
rozmary počasí a sdílejí také společné přenocování v různých prostředích, kde si musí
navzájem vycházet vstříc. Tato pouť nenabízí běžné pohodlí a odpočinek. Zato ale nabízí zkušenost ze setkání člověka s člověkem, umožňuje poznat nosnou sílu společenství
a radost z tvůrčího soužití.
Dalším rozměrem a darem pěší pouti je procházení rozmanitou krajinou za jakéhokoliv
počasí. Nabízí pohyb na čerstvém vzduchu a zároveň pastvu pro všechny naše smysly
a tak i pokrm pro duši. Nabízí ale také poznání, že člověk putuje z místa na místo a to za
každého počasí, ať je nesnesitelné vedro či prší. V letošním roce bylo více pod mrakem
než slunečno a na Svaté Hoře Matky Boží Bůh sestoupil ve velkém mlhavém oblaku
a v dešti poutníkům dopřál vydatného Božího požehnání.
Nejúčinnějším a pravým pokrmem pro duši je ovšem každodenní mše svatá. Zde je opět
prostor pro nová a bohatá setkání, tentokrát zase s kněžími, kteří sloužili mši svatou
v jednotlivých místech na trase pouti.
Pěší pouť také nabízí prostor pro ztišení, ať už během pochodu, při mši svaté nebo při
adoraci. Nabízí ale také místo pro rozhovory a vzájemné sdílení se. K tomu slouží společné večery i putování a občerstvení během dne.
Mozaika pěší pouti za umělce je pestrá a bohatá a nedá se říci, co bylo lepší či horší.
Přesto jakýmsi vyvrcholením letošní pouti byl večer na samotě u lesa u Demlů a Hamplů. V krásném a přátelském prostředí představil P. Jan Mach hudební nástroj citeru
a množství jejich podob, nakonec také zahrál na tahací harmoniku „heligonku“. Večer
plný nástrojů byl doplněn ochutnávkou vín se zasvěceným vedením otce Honzy. Ukázal
poutníkům s jakou láskou a úctou mají přistupovat k tomuto Božímu daru, přes oko,
nos, vnímavé a pozorné usrkávání a válení po jazyku.
Mše svatá v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Králíkách byla
silným zážitkem na závěr. 		
Martina Pavlíková
Olomouc
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Zaměstnanci CMG
v Altenmarktu
Rakouská vesnička Altenmarkt leží
v údolí sevřeném masívem Dachsteinu
a Nízkých Taur. Kousek nad vesnicí má
z původního „almu“, což je česky něco
jako salaš, vybudovanou hospodářskou
usedlost a ekofarmu velmi milá rodina
Huberových. Sem již mnohokrát zavítali
studenti Cyrilometodějského gymnázia
a animátoři Salesiánského střediska mládeže v Prostějově na zimní lyžování nebo
letní turistiku. Spirituál školy P. Ing. Jaroslav Němec, SDB, který pobyty zajišťoval,
pak častokrát barvitě vyprávěl, jak je tam
krásně. A tak o letošních prázdninách se
rozhodl, že tu nádheru ukáže i nám, zaměstnancům CMG. Od 10. do 15.srpna
se jedenáct účastníků této výpravy mohlo přesvědčit, že měl pravdu, že je tam
opravdu krásně a že za dobu, po kterou
tam jezdí, poznal nádherná místa, kam
stojí za to se podívat. Hned v první zastávce cestou tam jsme obdivovali krásu
klášterního komplexu v Melku, dále pak
kouzelné městečko Hallstatt nebo zajímavý interiér původně jezuitského kostela
v Traunkirchenu s nezvyklou dřevěnou
kazatelnou v podobě rybářské lodi. Program na jednotlivé dny pobytu měl otec
Jaroslav „zabalen v úhledných balíčcích“,
které vždy ráno „rozbalil“. Výstup k ledovcovému jezeru Tappenkarsee s úžasnými
výhledy do údolí i na skalnaté štíty, výlet
k nejvyšší hoře Rakouska – Grossglockneru, výprava vzhůru divokými vodopády Wildwasser , výstup na vrchol blízké
hory Lackenkogel (2050 m) a účast na

Personální chvění
První červenec je odedávna magickým datem pro kněze. Letos tomu nebylo jinak a tak
se hlásíme z města tvarůžků do skupiny „postižených personálním zemětřesením“.
Je jak je. Čas se letos naplnil P. Stanislavu Bindasovi, CM, a po šestileté poctivé práci v oblasti lidových misií v České republice, je převelen do Střední Ameriky. Místem
jeho působení je od srpna letošního roku Honduras. V této, po Haiti nejchudší krajině
slovenští misionáři působí již od roku 2010. Byla jim svěřena velká farnost Sangrelaya
u pobřeží Karibiku. Nejsou tam na dovolené, ale čeká je náročná práce při stavbě misijní
stanice a práce na záchraně duší zdejších obyvatel. Kdo z vás chce o tom všem vědět víc,
klikněte si na: www.vincentini.sk
P. Stanislavovi přejeme hojnost Božího požehnání na novém místě a poděkování za vše,
co s Boží pomocí v díle lidových misií a duchovních obnov za šest let vykonal!
Vděční farníci z Loštic

Snímek Barbora Gambová

slavnosti Nanebevzetí Panny Marie s průvodem dam a pánů v tradičních oblecích
a za dunění salv ostrostřelců s chocholy
na typických kloboucích, to je výčet pouze
těch největších zážitků. Škoda jen, že poslední den začalo pršet, a tak jsme nestihli
ochutnat místní hodové speciality. Ale dáli Pán, tak třeba příště!
Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
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S otcem Piem za zády
(Poutní deník Pepy Slezáka)
Pod tímto názvem vyšla v letních měsících
knížka denních záznamů z pěší pouti, kterou vykonal v roce 2007 březnický farník
Josef (Pepa) Slezák z Provodova k hrobu
známého a oblíbeného františkána otce
Pia v San Goivanni Rotondu v Itálii. Po
formální i obsahové stránce knížka připomíná poutnické deníky P. Františka
Lízny, SJ, z jeho putování do Španělska a
na Krym, ale na nejednom místě rozšiřuje
své zápisky o popis míst, kterými procházel, i o rozhovory s lidmi zvědavými na
důvody, které ovlivnily jeho rozhodnutí
podniknout tuto dlouhou a namáhavou
pouť. Všem odpovídal stejně, že si ho sám
otec Pio vybral.
A tak pěšky s krosnou na zádech a s obrázkem otce Pia na ní, s kloboukem na hlavě
a s požehnáním P. Ivana Fišara vyšel jednoho červnového dne roku 2007 z Provodova, aby po 53 dnech dosáhl cíle vzdáleného 1503 km. Cesta ho vedla po silnicích
Česka, Rakouska a Itálie, stoupala vysoko
do alpských hor a průsmykem pod Glossgloknerem opět klesala do údolí a pokračovala převážně po dálnici podél východního pobřeží Itálie až do cíle.
Co na mne nejvíce zapůsobilo, bylo jeho
podřízení či odevzdání do vůle Boží. Zní
to skoro neskutečně, že nikde neměl předem nic zajištěno, přesto se Pán o něho
vždy postaral a přivedl ho k dobrým a
ochotným lidem, kteří mu poskytli nocleh, umožnili mu osprchovat se, vyprat
propocené prádlo, najíst se a uhasit žízeň.
Byli mezi nimi salesiáni, kapucíni, faráři i
laici. V úmorném vedru po dálnici Adriatica za hustého provozu šlo se mu těžko,
měl puchýře na nohou, někdy se mu nechtělo pokračovat dále, ale vždy překonal
tyto drobné krize, zvedl se z příjemného
stínu a šel dále. U hrobu otce Pia se zdržel
dva dny... Zpáteční cestu vykonal stopem,
autobusem i vlakem, částečně též pěšky,
ale podstatně rychleji. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie se opět objevil na Provodově, kde své putování ukončil.
Jeho svěže napsané zápisky seznamují
čtenáře nejen s potížemi, které během
pouti musel překonávat, ale také s četnými památkami i krásnou krajinou a
s lidmi, s kterými se seznámil. Početná
řada fotografií přibližuje čtenářům místa,
o kterých ve svých zápiscích podrobněji
píše...
Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte a knihu si objednejte na adrese:
fazlin-sfaj@ado.cz
Její cena je 199 Kč, obsahuje 151 stran
textu a mnoho fotografických příloh.
doc. Vojtěch Cekota
Zlín

hlasy a ohlasy
Kostel v Penčicích opravili bez sbírek a dotací
Nově opravené fasády se nedávno dočkal historický kostel sv. Petra a Pavla v Penčicích.
Ne však zásluhou různých nadačních fondů a sbírek velkého počtu věřících, na kterých
se jinde často podílí i další občané, ale jen díky obětavosti několika dobrovolníků, kteří
většinou zdarma na opravě kostela pracovali.
„Když se pracuje zadarmo, udělá se práce moc,“
vysvětlil Ferdinand Ježík, předseda KDU-ČSL
v Přerově, který dal dohromady partu pracovníků,
nejen z Penčic, ale také z ostatních částí Přerova
a na opravě kostela se také finančně podílel. Po
dobu tří týdnů to bylo v průměru osm lidí a z toho
pět zedníků.
„Na mně jako nejstarším zůstala práce v nejvíc nebezpečných výškách,“ svěřil se penčický kostelník
Miloslav Šváček, který je také předsedou Světové
organizace katolických esperantistů. Často do
úplného vyčerpání pracovali i ostatní. Nákladná
oprava fasády kostela, vitráží dvou oken a dveří
hlavního vchodu by nebyla možná bez pomoci
několika ostatních. K nim patří ZD Kokory, které
zdarma poskytlo písek a zapůjčilo lešení. Další lešení půjčil místní rodák a stavební podnikatel Jiří
Kubíček. Traktor na celou dobu oprav půjčil místní občan Josef Vilimec a hlavní vchod do kostela
pomohl ve svém volném čase opravit historik a paSnímek Naděžda Švrčková
mátkář Karel Žůrek.
Penčický kostel znovu září v bývalé kráse. Stalo se tak zásluhou obětavých dobrovolníků, kterým požehnal generální vikář olomoucký Mons. Josef Nuzík. Po dokončení práce
jejich snahu zhodnotil přerovský děkan P. Pavel Hofírek slovy: „Kostel opravili velice
rychle, ale jinak to nešlo. Na jeho opravu nebyly peníze.“
Miroslav Rozkošný
Penčice
Zahájení skautského roku a střediskový přestup
V neděli 11. září proběhlo při dětské mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba
ve Zlíně zahájení nového skautského roku. Někteří z nás přispěli k atmosféře mše svaté
svým zpěvem ve schóle, další jako ministranti u oltáře.
Po bohoslužbě proběhla výjimečná celostředisková akce, a to střediskový přestup starších Slůňat do oddílu světlušek a vlčat a přestup starších vlčat a světlušek do oddílů
skautů a skautek. Abychom se trochu více poznali v rámci všech oddílů, rozdělili jsme se
do několika koedukovaných skupinek a v nich se vydali směrem na hřiště na Lesní čtvrti. Cestou jsme plnili různé úkoly na spolupráci jako přenášení jednoho člena skupinky
přes různé překážky,
poznávání rostlinek
apod. Na hřišti jsme
společně zahráli několik her a poté se začalo
s jednotlivými přestupy.
Světlušky a vlčata si
své nové kamarády
ze Slůňat museli ke
svým oddílům společně a bezpečně přivést
v „lodích“ a překonat
různé nástrahy pirátů.
Přechod starších vlčat
Snímek Lenka Hrdličková
a světlušek byl náročnější. Tito členové museli poslepu projít trasu a přejít lanovou lávku, na jejímž konci je
čekaly jejich nové oddíly. Po jednotlivých přestupech jsme setkání ukončili společnou
modlitbou a fotkou všech zúčastněných.
Této střediskové akce se nás zúčastnila velká spousta, což bylo fajn. Všichni byli spokojení a domů odcházeli plní zážitků a nových očekávání. Jsme rádi, že jsme se mohli sejít
jako středisko a společně něco zažít. 		
Mgr. Anežka Domanská
		
Zlín

Bude vás zajímat
• Růžencová pouť na Svatém Hostýně
se koná v neděli 2. října.
• Dušičková pouť na Svatém Hostýně
bude v sobotu 8. října (po mši svaté světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 9. října.
• Třináctá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 15. října.
Program pouti:
9.15 – Lovecká hudba a signály – Trubači
OMS Přerov
10.00 – Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 – Svatohubertská mše svatá, kterou celebruje arcibiskup Jan Graubner;
hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa
Selementa v provedení: Trubači OMS
Přerov a komorní smíšený sbor COLLEGIUM VOCALE
• Po dobu poutní sezony v Provodově
u Zlína, která končí v neděli 23. října, budou zde slouženy v neděli dvě mše svaté:
v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.
• Dušičková pouť v Provodově u Zlína
se koná v neděli 23. října, mše svatá je
v 16.30 hod. a po ní následuje světelný
průvod na místní hřbitov.
• Dušičková pouť u Svatého Antonínka
se koná v sobotu 29. října.
Od dubna do října je kaple otevřena denně od 11 do 16 hod. V kapli je sloužena od
dubna do října mše svatá každou neděli
v 15 hod.
• Rodina Neposkvrněné oznamuje, že
i v letošním roce připravuje k Vánocům
duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí
pro Svatého otce a naše biskupy. Obětované dny zašlete do konce září na adresu:
Bohumila Vystrčilová, 687 54 Bánov 224
• Již pátou konferenci pořádá Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče, tentokrát s názvem „SESTŘI, NEBOJTE SE, JÁ PŘECE VÍM, ŽE UMÍRÁM!“ - hospicový pohled na svět a jeho
přínos (nejen) pro domácí péči. Koná se
v sobotu 22. října v Komunitním centru Matky Terezy v Praze (U Modré školy
1/2337, 149 00 Praha 4). Konference
bude akreditována ČLK, ČAS. Detailní
program a on-line přihlášku najdete na
www.asociacehospicu.cz, bližší informace: Dagmar Mušková, tel.: 731 461 142,
e-mail: konference@asociacehospicu.cz
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PŘÍPRAVA NA JUBILEUM
PŘÍCHODU
SV. CYRILA A METODĚJE,
které budeme slavit v roce 2013
Přípravu začínáme modlitbou:
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila
a Metoděje, aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme
s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

úmysly apoštolátu modlitby
ŘÍJEN 2011
Úmysl všeobecný
Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení
mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.
Úmysl misijní
Aby Světová misijní neděle roznítila v Božím lidu
nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím.
Úmysl národní
Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, a za odpovědné
celoživotní naplňování tohoto závazku.
LISTOPAD 2011
Úmysl všeobecný
Za východní církve, aby rostlo poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako duchovního pokladu pro celou církev.
Úmysl misijní
Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření a spravedlnosti.
Úmysl národní
Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zanedbali naplňování
tak závazného daru, jakým je přijetí a rozvíjení Božího života ve svátosti křtu, a to jak
sami u sebe, tak vůči těm, za které neseme spoluodpovědnost.

• Svatý Václav – dědic české země je název výstavy, kterou pořádá Vlastivědné muzeum ve Švábenicích do 6. listopadu; otevřeno je vždy v neděli od 14 do 17 hod.
• Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně zve na přednášky, které pořádá v rámci Týdne
zdraví v budově radnice, nám. Míru 12, místnost č. 131. V pondělí 10. října v 15 hod.:
Psychické změny po porodu (PhDr. Marie Dlabačová, psycholožka); 16.30 hod.: Role
partnera v průběhu těhotenství a po něm (PhDr. Marie Dlabačová, psycholožka); ve
čtvrtek 13. října v 15.30 hod.: Neplodnost a jeho řešení (MUDr. Ludmila Lázničková)

Z diáře arcibiskupství
říjen 2011
29. 9. čtvrtek až 2. 10. neděle
Tirana (Albánie) – zasedání biskupů CCEE
• arcibiskup Jan
1. 10. sobota
10.00 hod. • Horní Moštěnice – biřmování • biskup
Josef
16.00 hod. • Dub nad Moravou – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Olomouc) • biskup Josef
2. 10. neděle
10.00 hod. • Jesenec – 300. výročí od položení základního kamene kostela • biskup Josef
11.00 hod. • Trnava u Zlína – 100. výročí posvěcení
kostela • generální vikář Josef Nuzík
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory • biskup Josef
4. 10. úterý
10.00 hod. • Praha – Dejvice – zasedání Stálé rady
České biskupské konference • arcibiskup Jan
8. 10. sobota
10.00 hod. • Koryčany – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Štípa – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup
Pavel Posád
9. 10. neděle
10.00 hod. • Luhačovice – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Tlumačov – 100. výročí základní školy a
870. výročí od první zmínky města • generální vikář
Josef Nuzík
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup
Josef
10. 10. pondělí až 11. 10. úterý
Praha – Plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
13. 10. čtvrtek
17.30 hod. • Rajnochovice – mše svatá u příležitosti
formačního kurzu – Sekce mládeže České biskupské
konference • arcibiskup Jan
14. 10. pátek
18.00 hod. • Zábřeh – přednáška pro lektory • biskup
Josef

15. 10. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – 13. svatohubertská pouť
• arcibiskup Jan
11.00 hod. • Olomouc – Svatá Anna – mše svatá pro
varhaníky • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Zlín) • biskup Josef
16. 10. neděle
10.00 hod. • Ostrava – mše svatá u příležitosti
– 15. výročí založení diecéze • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Dolní Újezd – biřmování • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory • arcibiskup Jan
18. 10. úterý
9.00 hod. • Olomouc-Hejčín – mše svatá u příležitosti
setkání ředitelů církevních škol • biskup Josef
22. 10. sobota
10.00 hod. • Loukov – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Litovel – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Paseka • svatohubertská mše svatá • kancléř Arcibiskupství olomouckého Antonín Basler
16.00 hod. • Dub nad Moravou – dušičková pouť
• biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – dóm – festival pěveckých sborů • arcibiskup Jan
23. 10. neděle
10.00 hod. • Sudoměřice – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Morkovice – biřmování • biskup Josef
25. 10. úterý
11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování pro
Arcibiskupské gymnázium • biskup Josef
28. 10. pátek
9.30 hod. • Smržice – 150. výročí posvěcení kostela
• biskup Josef
29. 10. sobota
10.00 hod. • Velehrad – přednáška a mše svatá na
závěr katechetického kongresu • arcibiskup Jan
30. 10. neděle
8.45 hod. • Nový Hrozenkov – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. • Vnorovy – biřmování • biskup Josef
11.00 hod. • Velké Karlovice – biřmování • arcibiskup
Jan

Uzavřeno k 20. 9. 2011
Změna programu vyhrazena

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
Pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

Placeno převodem 706 037

