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Před 50 lety
zemřel olomoucký
arcibiskup Josef
Karel Matocha
Obtíží a starostí si byl vědom Josef Karel Matocha, když po neblahých
únorových událostech
roku 1948 přijímal biskupské svěcení a ujímal
se správy olomoucké
arcidiecéze. Jako biskup
byl ochoten pro svěřené
kněze a lid obětovat vše:
majetek, pohodlí, zdraví, klid, ba i život.

Rok biřmování
– pastýřský list
na první neděli
adventní
Dnes zahajujeme Rok
biřmování. Většina dospělých tuto svátost přijala, i když i mezi staršími je řada věřících, kteří
v mládí neměli možnost
biřmování
přijmout.
Teprve biřmováním se
však dovršuje naše přijetí do církve...

Výstava
Sv. Anežka Česká
– princezna
a řeholnice
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií připravuje unikátní výstavu,
která si klade za cíl
přiblížit život a odkaz
sv. Anežky Přemyslovny.
Od 25. listopadu 2011
budou v Klášteře sv.
Anežky České vystavena
výtvarná díla její doby...

Příští rok bude
Rokem víry
Papež Benedikt XVI.
oznámil 16. října, že
příští rok hodlá vyh l á s i t R o k e m v í r y.
Učiní tak u příležitosti 50. výročí zahájení
Druhého vatikánského
koncilu.

2

OLDIN
11 / 2011

Nekrvavý mučedník

Před 50 lety zemřel olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha
Obtíží a starostí si byl vědom Josef Karel Matocha, když po neblahých únorových
událostech roku 1948 přijímal biskupské svěcení a ujímal se správy olomoucké
arcidiecéze. Jako biskup byl ochoten pro svěřené kněze a lid obětovat vše: majetek, pohodlí, zdraví, klid, ba i život. Jeho nové úkoly a poslání byly zcela jiné povahy, než ony, jimž se věnoval ve svém dřívějším povolání univerzitního profesora
křesťanské filozofie a spekulativní dogmatiky na olomoucké bohoslovecké fakultě. Po svém jmenování arcibiskupem upřímně doznal: Dal jsem souhlas jen
z vděčné lásky k Trojjedinému Bohu a z vroucí lásky ke zbožnému lidu arcidiecéze
olomoucké.
Matochu si vysoce cenil již jeho předchůdce, arcibiskup Leopold Prečan, když
o něm a o Josefu Vašicovi v roce 1932 řekl
svým hostům: To jsou moji nejlepší kněží.
Matocha si také oblíbil chrám sv. Cyrila
a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, postavený arcibiskupem Prečanem. Bydlil v jeho
blízkosti a často po mši svaté meditoval
před průčelní Koehlerovou mozaikou
slova na ní uvedená: Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, čest
a sláva na věky věkův. Amen. (1 Tim 1,17)
Ve zkráceném znění si je zvolil za své
biskupské heslo: Jedinému Bohu čest
a sláva!
Matochovo v e ř e j n é působení trvalo
pouhé dva roky – ode dne biskupského
svěcení 2. května 1948 do Velikonoční neděle 9. dubna 1950, neveřejné – na modlitbách za své diecézany a potřeby Církve
trvalo však až do jeho smrti 2. listopadu
1961.
O životě a působení arcibiskupa Josefa
Karla Matochy pojednal s příkladnou
odborností premonstrát Jindřich Zdeněk
Charouz ve svém díle, kterému dal název
Biskup – vyznavač (Olomouc, Matice cyrilometodějská 1991, 255 stran). Zájemce
je třeba odkázat na tuto práci. Připomeňme však z oněch dvou let arcibiskupova
veřejného působení jeho velkou aktivitu
a několik střetů Církve a státu, ve kterých

vždy věrně hájil svobodu projevu a práv
kněží a věřících.
• Po svém jmenování, v dubnu 1948,
žádal, aby kněží nebyli zatahováni do
politických bojů, což znovu zdůraznil
3. května téhož roku při konferenci českých a slovenských biskupů v Olomouci.
• V létě 1948 nařídil svým kněžím, aby
projednávali náboženské a církevní problémy jedině s arcibiskupskou konzistoří,
nikoli se zástupci akčních výborů Národní
fronty, jak to doporučovaly státní orgány.
• V červnu 1949 protestoval proti zatčení
svých sekretářů a několika kněží.
• Mezitím se zúčastnil v delegaci biskupů
několika bezvýsledných jednání se členy
vlády, kam přicházel s konstruktivními
návrhy.
• Ve dnech 13. a 14. srpna 1949 předsedal
konferenci českých a slovenských biskupů
v Trnavě, kde se jednalo o tzv. církevních
zákonech a tzv. Katolické akci, připravovaných vládou bez souhlasu biskupů.
Poté, ve svém oběžníku určeném kněžím,
odmítl všechna obvinění proti biskupům,
šířená tiskem.
• Dne 14. října 1949 vysvětil na biskupa
ThDr. Františka Tomáška. Vláda toto
svěcení neuznávala, ačkoli příslušná vyhláška o státním souhlasu k těmto aktům
měla vstoupit v platnost až 1. listopadu
1949.
• Dne 11. prosince 1949 vysvětil na kněze
přes 30 jáhnů, kteří měli přijat kněžské
svěcení až v červenci 1950. Arcibiskup
předvídal tak svoji internaci a znemožnění biskupských úkonů.
• Při vykonstruovaném procesu „s představiteli vyšší církevní hierarchie“
27. listopadu 1950 byla několikrát napadána opatření, která učinil arcibiskup
Matocha v době pro církev nepříznivou.
Neohrožená vystupování arcibiskupa Matochy vedla o Velikonocích 1950
k jeho internaci v olomoucké rezidenci
a jejímu obsazení policejními a dozorčími
složkami.
Arcibiskup Josef Karel Matocha nesporně patří k výrazným postavám českého
katolicismu 20. století, proto se mu právem dostalo „veřejné rehabilitace“ dne
28. října 1999 udělením Řádu T. G. Masaryka I. třídy „in memoriam“. Je ale také
třeba, aby byly shromážděny texty všech
jeho projevů a homilií jako arcipastýře

olomoucké arcidiecéze, a poté vydány tiskem.
Uveďme alespoň několik úryvků z těchto
jeho povzbudivých projevů:
• Modlitba je lékem pro rozbolavěné srdce moderního člověka, je nezbytně nutná,
aby se náboženský život u nás pozvedl,
aby se čelilo mravnímu úpadku. Modlitbou ve jménu Krista proměníme veškerou
svou práci a námahu v nejjistější a nejvyšší hodnoty. Modlitbou se zapojíme
ve chvalozpěv všech zbožných národů
ke cti a slávě Trojjediného Boha. (21. dubna 1948)
• Má-li nastat mír a pokoj, musíme splnit
první příkaz: Miluj Boha svého a bližního
svého – ovšem musí to být láska opravdová, aby platila mezi mnou a tebou, mezi
obcemi, mezi stranami a mezi národy.
Mají-li se národy zachránit, musíme jít
k Bohu blíž. Pak neupadne náš národ
do hrůzy a temnot bezbožnosti. (2. května
1948)
• U velkých mužů dějin, jakým byl nesporně též arcibiskup Antonín Cyril Stojan, nebylo tak rozhodujícím velké jejich
nadání, jako spíše pevná a vytrvalá vůle
k činu. Stávají se apoštoly myšlenky, ideje. I v životě náboženském je víra a poznání zjevené pravdy nezbytným předpokladem spásy, ale rozhodující je tu vůle a čin,
láska k dobrým skutkům. Kristus Pán to
krátce naznačil svým výrokem: „To čiň
a živ budeš.“ Životní apoštolát arcibiskupa Stojana byl bohatý a plodný. Byl bohumilem a lidumilem na každém kroku svého požehnaného života a v tom nám musí
být zářným vzorem zvláště v naší době.
(Ke Stojanovu roku 1948)
• Spása světa byla vložena do rukou Církve
svaté, jež pověřuje své kněze péčí o spásu
nesmrtelných duší. Při této vzpomínce vyznávám, že právě velmi citelný nedostatek
kněží leží jako těžký balvan na mém srdci.

OLDIN
11 / 2011

List z kalendáře
Listopad 2011
2. 11. 1961 zemřel v domácí internaci v Olomouci Mons. ThDr. a PhDr. Josef Karel
Matocha, olomoucký arcibiskup v letech 1948 až 1961 (50 let)
7. 11. 1811 se narodil Karel Jaromír Erben, známý český básník a spisovatel (200 let)
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Hauyeho v roce
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
25. 11. 1881 se narodil bl. Jan XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli), římský papež
v letech 1958 až 1963, průkopník ekumenického hnutí, který svolal Druhý
vatikánský koncil (130 let)
25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní
kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci, žijící na odpočinku v Kroměříži
(89. narozeniny)
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(jpa)
Proto obětujte svá utrpení, obětujte své
modlitby prostřednictvím Matky Sedmibolestné nejvyššímu Knězi, Ježíši Kristu,
aby poslal hojnost dobrých, svatých kněží
na svou vinici. Od vašich obětí a od vašich
modliteb si velmi mnoho slibuji. (5. března 1949)
• Domnívá-li se ovšem někdo, že je možno
v katolické Církvi obejít a vyřadit biskupy,
kteří jsou nástupci apoštolů a mají jejich
veškerou duchovní moc, potom chce vyvolat schisma, i kdyby od rána do večera
opakoval na oko věrnost papeži a biskupům. Tak jako ve státě může být jen jedna
vláda, tak i v Církvi může být jen jedna duchovní moc, která je v rukou episkopátu.
Budování jakéhokoli organismu proti biskupům je schisma, i když nová organisace
si neprávem přisvojí jméno „Katolická
akce“. Není to tedy katolická akce, nýbrž
rozkolnická akce. (12. července 1949)

• S jakou bolestí Kristus Pán přijal zradu
jednoho ze svých nejbližších, který se zapomněl za 30 stříbrných. S velkou bolestí
přijal zradu Jidášovu. V tomto případě
máme na mysli všechny, kteří se zapomněli a nepochopili, kteří byli mnohdy
též učedníci Páně, hýčkaní a zahrnutí jeho
láskou a božskou milostí. Ale mnohdy
i celé národy odvrhly odkaz Syna Božího
a zradily. Proste Krista Pána za všechny
ty nešťastné, aby Bůh zvláště dnes, kdy
žijí mezi námi, jim dal poznání. Aby poznali, co učinili. Když zradili, aby litovali.
(26. února 1950)
• Kdyby vám někdo tvrdil, že jsem od vás
izolován, není to pravda. Já jsem s vámi
denně ve styku při mši svaté, kdy při mementu vivorum vzpomínám na vás všechny a při mementu mortuorum na zemřelé
arcidiecezány. (Při homilii 2. dubna 1950)
Bohuslav Smejkal
JOSEF KAREL MATOCHA
Narozen 14. 5. 1888 jako pátý z 11 dětí
v Pitíně u Bojkovic na Uherskobrodsku,
po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studoval v Římě. Kněžské
svěcení přijal 15. 8. 1914, po ukončení
dalšího studia se vrátil na Moravu a začal
působit v Sobotíně, v roce 1919 se stal
duchovním správcem vojenské nemocnice v Ružomberku, působil i v Nitře.
Od roku 1930 byl řádným profesorem
křesťanské filozofie a spekulativní dogmatiky na CMBF Olomouc, ve školním roce
1934/1935 a 1938/1939 byl zvolen děkanem fakulty, v roce 1940 zproštěn služby,
na fakultu byl znovu povolán v roce 1945,
kde setrval až do svého jmenování arcibiskupem 22. 3. 1948. Od Velikonoc 1950 až
do své smrti (2.11.1961) byl internován
ve svém bytě v arcibiskupské rezidenci
v Olomouci.
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Nový nuncius v Praze
Do Prahy přiletěl 13. října nový apoštolský nuncius v České republice Mons.
Giuseppe Leanza.
V odpoledních hodinách ho přivítali
čeští a moravští biskupové. Předáním
pověřovacích listin
prezidentu České
republiky Václavu
Klausovi 17. října
se oficiálně ujal funkce apoštolského nuncia v České republice.
(čbk)
Spolupracovníci děkana
Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa
ze dne 14. 9. 2011
Snaha rozvíjet pastoraci potřebným
způsobem i přes nedostatek kněží, kteří musejí spravovat více farností, vedla
v posledních letech k většímu zapojení
laických pracovníků, a to nikoli cestou
klerikalizace laiků, kteří by přebírali liturgické funkce, ale osvobozením kněží
od prací jiných profesí, které se ovšem od
kněží očekávaly, a doplněním činností,
které v podstatě přísluší laikům, ale díky
omezení laické činnosti za komunismu,
se také očekávaly od kněží. Nová místa
jsou vytvořena a na jistou dobu by se už
neměl měnit jejich počet. Dobré výsledky
ovšem nezáleží jen na kvalitě jednotlivých
pracovníků, ale i na jejich spolupráci, pro
kterou je třeba stanovit základní pravidla.
Základní jednotkou spolupráce je děkanát pod vedením děkana. V každém děkanátě jsou katecheti, které zastupuje jeden
z nich. Dále pastorační asistent pro Charitu, laický pracovník rodinné pastorace,
tam, kde je nemocnice, také „nemocniční
kaplan“ třeba zastoupený laickým asistentem, technický administrátor a děkanátní účetní. Jeden z kněží je navíc jmenován kaplanem pro mládež, který si vybírá
děkanátního animátora mládeže.
Děkan zodpovídá za jejich práci i spolupráci mezi sebou a s kněžími. Všichni
pracovníci mají své odborné metodické
vedoucí na Arcibiskupství olomouckém,
ale tím, kdo zodpovídá za jejich pracovní výkon, potvrzuje jejich pracovní dobu
a schvaluje dovolené, je děkan.
(aco)
Nový ředitel Arcidiecézního
střediska mládeže
v Rajnochovicích
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval k 1. 9. 2011 novým ředitelem Arcidiecézního střediska mládeže v Rajnochovicích P. Mgr. Ing. Jiřího
Pospíšila (1975).
(aco)

aktuality
Do olomoucké katedrály byly přineseny ostatky Jana Pavla II.
Ke mši svaté, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se v předvečer
slavnosti sv. Václava sešli věřící v olomoucké katedrále. Ta je zasvěcena právě patronovi českého národa a bohoslužba tak připomenula předvečer titulární slavnosti,
věřící sem ale přivedla ještě jedna událost: ve vstupním průvodu ke mši svaté totiž
byly do katedrály přineseny ostatky bl. Jana Pavla II.
Ostatky zemřelého papeže jsou darem krakovského arcibiskupa kardinála Stanisława
Dziwisze, věnovaným místu, které zemřelý papež navštívil v roce 1995. Představuje je
kousek látky z oděvu Jana Pavla II., potřísněný
několika kapkami jeho krve. Ta byla Svatému otci
odebrána za jeho života jako zásoba pro případ
transfuze.
Arcibiskup Jan Graubner, hlavní celebrant bohoslužby, ve své homilii zavzpomínal na pobyt
Jana Pavla II. v srdci olomoucké arcidiecéze: „Zůstal v našich vzpomínkách a nyní tu s námi bude
i skrze své ostatky. Ještě důležitější je ale to, že je
s námi jako přímluvce v nebi,“ uvedl olomoucký
arcibiskup. Připomenul též jedno ze zastavení
olomoucké cesty Jana Pavla II. – setkání s mládeži
na Svatém Kopečku.
„Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky,
tedy Boží království, které jedině může dát štěstí lidstvu,“ uvedl arcibiskup Graubner a dodal:
„Bůh učinil zázraky, aby potvrdil cestu Jana Pavla
a ukázal, že svatí nejsou jen lidé dávných staletí.
Na nás teď je, abychom využili toho, že jsme se
osobně potkali se světcem, a žili podle jeho příkladu,“ uzavřel arcibiskup Graubner
svou homilii před zaplněnou katedrálou.
Na poděkování za přinesení ostatků zapěli věřící po přijímání chvalozpěv Bože, chválíme tebe. Mši svatou pak uzavřel zpěv Svatováclavského chorálu, modlitba za český
národ a státní hymna. Věřící se tak připojili k výzvě pražského arcibiskupa Dominika
Duky a k oslavám Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
Jiří Gračka
Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK
Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK, který v roce 2002 založila Česká
biskupská konference, trvá dva roky a zahrnuje čtyři týdny v roce, z nichž dva týdny
jsou duchovní cvičení, která obvykle vede někdo z biskupů. Cílem kurzu je prohloubení kompetencí (vzdělávání a formace) v řádné pastoraci mládeže. Cílovou skupinou jsou především kněží a laici pracující s mládeží, např. kaplani zodpovědní
za mládež v děkanátu, pastorační asistenti, laičtí pastorační pomocníci, zástupci
řeholí a hnutí, absolventi diecézních kurzů pro animátory a ti, kteří se na službu
mladým připravují.
Jednotlivé týdny obsahují kromě přednášek i společnou modlitbu, práci ve skupinkách
a osobní sdílení účastníků. Svou skladbou kurz umožňuje vzájemné poznávání kněží,
zasvěcených osob a laiků angažovaných v pastoraci mládeže. Rozdílné zkušenosti a pohledy obohacují nejen účastníky navzájem, ale také pomáhají k hledání cest účinnější
pastorace. Důležitou součástí kurzu jsou pravidelná setkání a diskuze s biskupy.
Po úspěšném zakončení dostávají absolventi kurzu osvědčení od předsedy ČBK.
Absolventům je dvakrát ročně nabízena nadstavba vždy v délce 2,5 dne.
Termíny ve školním roce 2011 – 2012:
7. – 11. 11. 2011 Erlebachova bouda
9. – 13. 1. 2012 Svatý Hostýn (exercicie s kardinálem Miloslavem Vlkem nebo
P. Gorazdem Cetkovským, OCarm.)
16. – 20. 4. 2012 Erlebachova bouda
Přihlášky zasílejte na adresu: e-mail: mladez@cirkev.cz, podrobné informace:
www.sfk.signaly.cz		
(aco)
Nový běh Kurzu animátor v Rajnochovicích
V listopadu 2011 začíná nový ročník Kurzu animátor v Rajnochovicích. Je určen pro
mladé lidi od 16 let, kteří se zapojují do dění farností či děkanátů, nebo by mohli být pomocníky kněží v pastoraci dětí a mládeže. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět
víkendů a po prvním roce týdenní soustředění. Témata víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní, a k rozvoji kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Více informací získáte na Centru pro mládež (e-mail: mladez@arcibol.cz).
(aco)
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Rok biřmování – pastýřský list na první neděli adventní
Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili první rok přípravy
na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme
se častěji vraceli k myšlenkám na křest.
Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám
sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o
sebe, protože on se umí postarat o to, co
mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, ale podle Krista,
kterému patříme, který na nás má právo.
Pak na něj můžeme spoléhat.
Dnes zahajujeme Rok biřmování. Většina dospělých tuto svátost přijala, i když i
mezi staršími je řada věřících, kteří v mládí neměli možnost biřmování přijmout.
Teprve biřmováním se však dovršuje naše
přijetí do církve. Každý, kdo přijal nebo
chce přijmout svátost manželství nebo být
kmotrem, má být biřmovaný. Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou
biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě na
přijetí této svátosti. Starým a nemocným
i v domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování kněží třeba
společně s pomazáním nemocných.
Proč je biřmování důležité? Vzpomeňte
na apoštoly. Měli nejlepšího učitele, sám
Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky a přece ve zkoušce neobstáli. Jidáš
zradil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan
stál pod křížem. Když na ně však sestoupil Duch Svatý, stali se odvážnými svědky
zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru
a zapalovali v lidech lásku k Ježíši. Přes
všechny překážky církev rychle rostla.
Duch Svatý skrze ně budoval Boží království ve světě. Že my nehoříme takovou
vírou, abychom zapalovali všechny kolem
nás? Obnovme své rozhodnutí pro Boha
a otevřme se působení Ducha Svatého!
On může změnit i dnešní svět!
Co znamená mít Svatého Ducha? Znamená to podobat se Kristu, který je plný
Ducha. Znamená to myslet a jednat podobně jako Ježíš. Proto se budeme v tomto
roce často dívat na Ježíše skrze evangelia,
jako se rádi díváme na obrázky těch, které
máme rádi. Každému doporučuji přečíst
si denně malý kousek evangelia, abychom
se jaksi přes ten úryvek podívali na Ježíše,
s nímž máme stejného Ducha. Často se
ptejme: Jak by to teď na místě dělal Ježíš?
Pokusme se jednat jako on a modleme se
o Ducha Svatého, aby nám připomínal
Ježíšova slova a jeho příklad, aby nám dával sílu jednat podle jeho vzoru.
Kdy můžeme počítat s pomocí Ducha Svatého? Duch Svatý je Láska mezi Otcem
a Synem. Chceme-li, aby v nás působil,
začněme milovat. Kdo miluje, zachovává
přikázání, říká Pán Ježíš a hledá dobro
druhého. Jednejme podle Božích přikázání a dělejme skutky lásky k bližnímu.

Pak poznáme, že Duch Svatý je v nás a
působí v nás. O to se můžeme snažit každý den a časem poznáme, jak v nás roste
Boží království.
Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v
celé společnosti. Prvotní církev byla hned
od Seslání Ducha Svatého misionářská.
Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho
vítězství a přiváděli do společenství církve
nové lidi. Kdo si nechává poklad víry jen
pro sebe, je ošklivý sobec. I o víře oplatí,
že ten dar jsme dostali proto, abychom
mohli být užiteční. Snažme se dělit o svou
víru s těmi, kteří ji ještě nepoznali, nebo se
od ní vzdálili. Ale dříve, než někoho oslovíme, se modleme za něj, aby naše svědectví dobře přijal, a taky za sebe, abychom to
dovedli správně říct. Především ale usilujme o to, aby lidé mohli poznat Boží lásku
z našeho jednání.
Vrcholem tohoto roku bude společná
novéna před Slavností Seslání Ducha
Svatého a o slavnosti prožijeme obnovu
této svátosti.
Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně

připravovali před pár lety a snad vytvořili
přátelské společenství. Ať se nyní v těchto skupinách znovu setkají a vymění si
zkušenosti svého křesťanského života a
vzájemně se povzbudí, ať se i společnou
modlitbou připraví na obnovení života v
Duchu Svatém.
Všichni, kteří byli někomu za kmotra při
křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě
víry. Možná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Vzpomeňme na kmotřence a
především se za ně letos často modleme.
Bylo by dobře každý den prosit Pána, aby
jim nahradil, co jsme my zanedbali.
Dnes vstupujeme taky do Adventu, do
přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snažení prožívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence
i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu, jednat tak, jak on by
to dělal na našem místě a ukazovat mu
lásku zachováváním jeho přikázání. Už
tyto Vánoce budou o to krásnější.
Ke společnému úsilí každému z vás ze
srdce žehná
arcibiskup Jan

Arcibiskupský palác v Olomouci zve také k virtuální prohlídce
V uplynulých dnech byla spuštěna webová stránka s možností prohlédnout si
virtuálně dvě nejzajímavější místnosti z letos otevřeného turistického okruhu
v Arcibiskupském paláci
v Olomouci – Slavnostní
dvoranu a Trůnní sál.
Od listopadu budou brány největšího palácového
komplexu v Olomouci pro
jednotlivé návštěvníky
uzavřeny až do jara příštího roku. Návštěva Arcibiskupského paláce mimo
otevírací dobu a turistickou sezónu je možná pouze pro objednané skupiny
čítající více než 15 osob.
Prohlídky si lze objednat
na webových stránkách
paláce.
Jiří Gračka
Caritas – VOŠs podepsala memorandum o spolupráci s americkou
univerzitou
Dne 12. října podepsal ředitel Caritas--VOŠs Olomouc Martin Bednář v aule školy
memorandum o spolupráci se Společenskou a technickou univerzitou z amerického Owensboro. Dokument za americkou stranu podepsal rektor univerzity James
S. Klauber.
Memorandum bylo uzavřeno na dobu pěti let a je důležité pro další rozvoj spolupráce,
mj. v oblasti studentských výměnných pobytů na obou školách. Olomoučtí studenti tak
budou mít možnost absolvovat studijní pobyt či praxi ve špičkových amerických sociálních službách. Na základě této spolupráce mohou být také připravovány např. společné
cesty studentů obou zemí na Ukrajinu a další důležité aktivity směřující k získání dostatku praktických zkušeností v průběhu studia.
František Jemelka
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Sekce pro mládež ČBK se sešla
v novém složení
Ve dnech 5. a 6. října se v Olomouci sešli členové diecézních center pro mládež na svém podzimním zasedání, aby
společně hodnotili Světové dny mládeže v Madridu a zamýšleli se nad záměry
pro další období. Na úvod zasedání se
představili kněží a laici, kteří v několika diecézích nově nastoupili do služby
pastorace mládeže na diecézní úrovni.
Účastníci se také rozloučili s P. Vítem
Zatloukalem, který vedl Sekci pro mládež ČBK v posledních šesti letech.
V první části se přítomní kněží a laici věnovali hodnocení setkání mládeže v Madridu. Každý mohl sdělit své dojmy, výhrady k organizaci, ale také vyzdvihnout, co
se podařilo. Všechny pohledy budou zpracovány a poslouží hodnocení pro Papežskou radu pro laiky a pro přípravu dalších
podobných setkání. Sekce pro mládež
vydává DVD s filmem o Světových dnech
mládeže v Madridu a knihu Pevně se držte
víry – Benedikt XVI. s mládeží v Madridu
s texty papeže a biskupů během setkání.
Kniha je vydávána ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky a komunitním
webem signaly.cz
Setkání včetně zázemí českých účastníků
v českém národním centru bylo zajištěno
s pomocí mnoha dobrovolníků, kteří odpracovali tisíce hodin dobrovolnické práce a patří jim za to velký dík.
Odpoledne prvního dne bylo věnováno
obsahové a organizační přípravě dvou významných setkání katolické mládeže, která se budou konat v příštím roce ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o 4. celostátní
fórum mládeže (diskusní setkání mladých s biskupy) koncem února a od 14.
do 19. srpna 2012 také 5. celostátní setkání mládeže.
Večer navštívil zasedání olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který přítomným poděkoval za jejich službu pro
mladé lidi, povzbudil je a slavil s nimi mši
svatou.
Druhý den byl věnován úvahám o pastoraci mládeže v současných podmínkách.
Kněží a laici, členové diecézních center
pro mládež, hovořili o stále větších obtížích administrativního charakteru, se
kterými se musí ve své činnosti potýkat
a které na ně kladou stále větší nároky.
Pozitivní je zjištění, že aktivity, které jsou
centry pro mládež pořádány, se těší velké
oblibě ze strany mladých lidí a že diecézní centra života mládeže jsou mladými
navštěvována v hojném počtu. Například
kurzy animátorů v letošním roce navštěvuje 350 chlapců a děvčat.
Diskuze o mladých lidech v současné společnosti a jejich výchovou k zodpovědnosti bude pokračovat na širší rovině během
17. konference o mládeži, která se uskuteční 24. a 25. listopadu v Praze.
Jan Balík

Aktuality
Nová publikace o olomomouckém kostele
Římskokatolická farnost u sv. Michala v Olomouci vydala s podporou Statutárního
města Olomouce k patrociniu kostela – připadajícího na 29. 9. 2011 – novou publikaci o tomto kostele. Knížka má 92 stran a vyšla v nákladu 5000 ks. Jejím autorem
je PhDr. Karel Kavička, archivář Arcibiskupství olomouckého. Je to jeho již devátá
publikace o sakrálních památkách. Barevná příloha a obálka je složena z fotografií
P. Antonína Baslera, duchovního správce farnosti.
První část publikace je věnována bohatým dějinám
tohoto skvostu barokní architektury sahajícím ve své
gotické podobě až do 13. století a je zasazena do dějin
města Olomouce. Ve druhé části autor popisuje stavební vývoj a architekturu nejen kostela, ale celého bývalého klášterního areálu, složeného z dochovaného
gotického ambitu, gotické zvonice a kaple sv. Alexeje.
Po zrušení kláštera dominikánů císařem Josefem II.
v roce 1784 se stal kostel sv. Michala farním. Menší
část kláštera připadla faře a ve větší části byl založen
arcibiskupský kněžský seminář, který prošel několika
stavebními úpravami a byl několikrát rozšířen. Jeho
nové části dnes tvoří s ambitem a kostelem největší
soubor historických budov v Olomouci.
Poslední díl je věnován podrobnému popisu mobiliáře
a umělecké výzdoby kostela.
Publikace je doplněna řadou příloh, ve kterých najdeme např. seznam představených kláštera (převorů) od
roku 1220 až do roku 1784 a úplný přehled duchovních správců od vzniku samostatné
farnosti až do současnosti, plán kostela s klášterem, cizojazyčná resumé aj.
Publikaci posvětil v neděli 2. října na závěr slavné hodové bohoslužby místní farář
P. Antonín Basler. 		
Karel Kavička
Konferenci o charitě uspořádal v Petrohradě olomoucký profesor
Diakonie milosrdenství a křesťanská sociální práce ve farnostech a odborných církevních zařízeních – cíle a koncepce vzdělávání byl název konference, která proběhla ve dnech 29. září – 3. října 2011 v druhém největším městě Ruské federace,
Petrohradě. Odborníci ze šesti evropských zemí – Ruska, Norska, Německa, České
republiky, Španělska a Rumunska – zde hovořili o vysokoškolské přípravě charitních pracovníků v pravoslavném, evangelickém a katolickém prostředí.
Konference utvrdila účastníky v tom, že chápání charitní praxe všech tří zúčastněných
konfesí je téměř totožné. Všechny tři konfese mají přístup k jedinečným sociálním zdrojům, jež jsou dvojího druhu. První z nich je motivace k solidární praxi, jež vyplývá z křesťanské víry. Křesťanské církve také disponují celoplošnou sítí komunit po celé Evropě,
což jim poskytuje jedinečnou základnu pro uplatňování křesťansky motivované občanské angažovanosti.
Nenahraditelným místem charitní praxe je místní společenství věřících. Přesto se ukazuje jako žádoucí, aby církve provozovaly i jednotlivá profesionální zařízení pedagogických, zdravotnických a sociálních služeb tak, aby ve společnosti nabízely alternativy
také skrze konkrétní příklady. Zajištění těchto aktivit je možné jedině pomocí stabilních
finančních zdrojů, což v Rusku nelze v současné době plně zabezpečit kvůli chybějícím
legislativním podmínkám. V jiných zemích včetně České republiky tyto a podobné nástroje již existují.
Autorem konceptu této významné mezinárodní konference a jejím hlavním organizátorem je prof. Heinrich Pompey z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zajistil rovněž
finanční zdroje k uspořádání konference a společně s prorektorem
Petrohradské pravoslavné duchovní
akademie dr. Vladimirem Chulapem
řídil její průběh.
Pavel Černuška
Ve středu 19. října navštívil olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera básník, skladatel a divadelník
Jiří Suchý, který v Olomouci slavil své
80. narozeniny.
Snímek Petr Gatnar

aktuality
Oslavy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se 29. září uskutečnily další akce v rámci
oslav 20. výročí znovuobnovení školy. Pamětní desku významných pedagogů, absolventů a studentů, kteří v Arcibiskupském gymnáziu působili v letech 1854 až
1950, odhalili v prostorách školy Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké
arcidiecéze, a ředitel gymnázia Štěpán Bekárek.
Slavnosti se zúčastnili také hosté z partnerských škol v německých městech Kaufbeuren
a Münsterschwarzach. Poté se konal slavnostní koncert sboru AVE ve Sněmovním sále
Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Pozvání přijali Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze, poslanec Parlamentu ČR Stanislav Polčák (absolvent AG)
a další hosté, pedagogové, zaměstnanci gymnázia, rodiče
studentů a příznivci
školy. Součástí koncertu bylo poděkování zaměstnancům
školy, kteří v Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži působí
po celých dvacet let
– tedy od jeho znovuobnovení v roce
1991. Mezi oceněné patří Alena Dvořáková, František Macek, Lubomír Vláčil a Pavel
Dvořák. Slavnostního koncertu v kroměřížském zámku se zúčastnila také delegace ze
školy v Kaufbeurenu a vystoupila schola studentů z partnerské školy v Münsterschwarzachu. Na závěr si společně se sborem AVE zazpívali i absolventi gymnázia – bývalí
členové sboru AVE.		
Marie Kvapiliková
Výzva pro farní divadelní soubory
V rámci Jubilejního roku 2012, kdy si budeme připomínat výročí 100 let od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, plánuje výbor Matice svatohostýnské uspořádat několik koncertů a kulturních a společenských akcí.
Současně s festivalem schol a hudebních skupin by to měl být také festival farních divadelních souborů a skupin.
Vhodným prostorem pro tato vystoupení bude nové venkovní pódium před bazilikou,
které se v současnosti buduje.
Vyzýváme proto amatérské divadelní soubory a skupiny (všech věkových skupin), které
působí třeba jen nepravidelně v mnoha našich farnostech, aby se pokusily zapojit do
této přehlídky na Svatém Hostýně. Pravděpodobným termínem konání bude červen
2012. Pokud se nám podaří získat dotaci ze Zlínského kraje, budou účastníkům přehlídek hrazeny náklady na cestu i ubytování.
Pokud máte ve svém repertoáru hry nábožné i světské, neváhejte je oprášit. Pokud nemáte, zkuste nějaký dramatický text k poctě Panny Marie Svatohostýnské nastudovat
a nazkoušet.
Na Svatém Hostýně bude příležitost k vzájemnému poznání všech, kdo chtějí Boha
a Pannu Marii oslavit hudbou, tancem, divadlem, pohybem i zpěvem.
Vedoucí divadelních souborů se již nyní se mohou přihlásit, konzultovat své nápady v režii i dramaturgii u člena výboru Matice svatohostýnské Petra Cekoty, tel.: 604 738 224,
e-mail: cekota@hostyn.cz
Zde můžete také zasílat všechny pozvánky na vaše představení, na která se rád přijedu
podívat.		
Petr Cekota
Na Velehradě se sešli čeští a slovenští bohoslovci
Na Velehradě se o víkendu 7. až 10. října setkali bohoslovci z Čech, Moravy a Slovenska. Přijeli i se svými představenými. Ubytováni byli v rodinách v okolních farnostech.
Sobotní program začal představením se šesti slovenských a dvou českých seminářů.
Mši svatou ve velehradské bazilice sloužil pomocný královéhradecký biskup Mons.
Josef Kajnek pověřený ČBK pastorací povolání. Ten ve své homilii vyzdvihl význam
modlitby. „Modlitba zjemňuje strohé intelektuální prostředí a dělá naši činnost zralejší,“ vyzval biskup Kajnek bohoslovce k modlitbě růžence.
Poutě na Velehrad se zúčastnilo na 360 bohoslovců z obou zemí. Rozděleni do jedenácti
skupin během ní uvažovali nad promluvou Benedikta XVI. k seminaristům v Madridu.
Zaměřili se přitom na okruhy duchovního růstu, rozvoj osobnosti vzhledem k bližním
a představeným a na přípravu na pastorační působení.
(čbk)
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Výstava Sv. Anežka Česká
– princezna a řeholnice
Arcibiskupství pražské ve spolupráci
s Národní galerií připravuje unikátní
výstavu, která si klade za cíl přiblížit
život a odkaz sv. Anežky Přemyslovny.
Od 25. listopadu 2011 budou v Klášteře sv. Anežky České vystavena výtvarná
díla její doby, ale také artefakty vyjadřující úctu k této světici.
Jedná se o první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tématiky ve
výtvarném umění a uměleckých řemeslech. Výstava představí život a dílo sv.
Anežky Přemyslovny v rovině královské
dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař,
ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině
a pokoj v České zemi. Anežka nebyla jen
významná řeholnice, ale i reprezentantka
politického, kulturního a společenského
života a štědrá donátorka chrámového
umění. Bude zachycen ohlas Anežčiny
charitativní služby a její výjimečného
dějinného poslání ve výtvarném umění.
V neposlední řadě výstava přiblíží také
působení Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou jako šiřitele úcty ke
své zakladatelce a významného zadavatele hodnotných uměleckých děl.
Prezentováno bude výtvarné umění
a umělecká řemesla Anežčiny doby, díla
rané gotiky vzniklá ve 13. století v dvorním či městském okruhu (liturgické
předměty, náhrobky). Totéž se týká i památek církevních, zvláště souvisejících se
životem řádů v první polovině 13. století
v Čechách. Výstava cíleně počítá s působivostí objektu, v němž bude uspořádána.
Anežský klášter je významný exponát sám
o sobě. Jde o první gotickou stavbu v Praze. Byl založen sv. Anežkou za pomoci
jejího bratra krále Václava I. kolem roku
1231 jako první klášter klarisek severně
od Alp, který byl od počátku netradičně
spojen s přilehlým klášterem menších
bratří.
Výstava se dále zaměří na přiblížení františkánské řehole, která v ženském pojetí
pod osobním vlivem sv. Kláry významně
ovlivnila Anežčino celoživotní rozhodnutí. Poprvé budou vystaveny nejstarší dochované opisy čtyř listů z korespondence
obou žen. Výstava také představí Anežčinu beatifikaci, která byla v roce 1874
předstupněm pozdější kanonizace.
Záštitu nad výstavou, která bude otevřena v roce, kdy si připomínáme osm století
od narození Anežky Přemyslovny (kolem
r. 1211 – 6. března 1282), převzali prezident republiky Václav Klaus, ministr kultury Jiří Besser a primátor hlavního města
Prahy Bohuslav Svoboda. Aleš Pištora
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Obnova hlavního oltáře
v kostele sv. Vavřince v Hluku
Přípravné práce započaly již v dubnu
2010 a od 25. ledna 2011 pokračovaly
nejdříve restaurováním umělých mramorů a čistěním štukových soch. Tyto práce
prováděli akademický sochař Jindřich
Martinák a jeho syn MgA. Tomáš Martinák z Uherského Hradiště. Po celoplošné
konzervaci umělých mramorů i sochařské výzdoby nastoupili restaurátoři (zlatníci) pod vedením akademického sochaře
a restaurátora MgA. Davida Blahouta
z Písku z jižních Čech. Od 8. června 2011
začali odstraňovat druhotní nepůvodní
zlacení a také metalové zlacení ze 40. let
minulého století. Nejobtížnější bylo zlacení značně poškozených hlavic sloupů
a sochy sv. Vavřince. Kromě hlavního
oltáře byla restaurována kazatelna a svatostánek se dvěma adorujícími anděly
ze dřeva a také dřevěná socha sv. Magdalény s křížem nad kazatelnou. Celkové
náklady si vyžádaly 1,2 mil. Kč.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za finanční příspěvky. Na prvním místě městu
Hluk, dále Ministerstvu kultury v rámci
státní finanční podpory z programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (Uherské Hradiště), Zlínskému kraji, Nadaci
Děti – kultura - sport a samozřejmě všem
obětavým farníkům a podnikatelům za
finanční příspěvky. V sobotu 22. října se
uskutečnila slavnostní mše svatá ke cti
bl. Jana Pavla II., při níž byl požehnán
obnovený svatostánek a také nový obraz
bl. Jana Pavla II.
P. Jaroslav Kapuš
Poděkování za dary
na svatohostýnské zvony
Duchovní správa na Svatém Hostýně
a Matice svatohostýnská srdečně děkují
všem dárcům, kteří přispěli na nové zvony pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie
za jejich dary. Na obou účtech bylo k 15.
říjnu 2011 částka 2,3 mil. korun. Prosíme všechny ctitele o modlitbu za toto
velké dílo a prosíme o dary, které můžete
odevzdat na duchovní správě, na recepci
Matice svatohostýnské v poutním domě
č. 3 a nebo do pokladničky ve Svatohostýnském muzeu.
Pro bezhotovostní platby jsou zřízeny dva
samostatné účty v ČSOB – s účtem číslo:
244082778/0300 disponuje duchovní
správa. Matice svatohostýnská má pro
zvony účet číslo: 245521402/300. Zároveň prosíme dárce, kteří darují a darovali více než 10 000 Kč na některé ze dvou
kont, aby nahlásili na Matici svatohostýnské své jméno kvůli zveřejnění jejich jména na pamětní desku.
Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!
Josef Psík

Aktuality
Ovčí farma financuje ukrajinskou charitu
S podporou Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) byla na Ukrajině pod organizací Caritas Kolomyja otevřena nová ovčí farma. Výnosy z prodeje masa, sýrů a vlny
budou sloužit k financování pomoci, kterou tato charita poskytuje sociálně potřebným ve svém regionu, zejména pak dětem. Na posledních přípravách farmy a jejím
slavnostním otevření se účastnili také pracovníci ACHO.
Díky české finanční podpoře bylo od ukrajinských chovatelů na farmu zakoupeno 24
ovcí a jeden beran. „To, že se snažíme maximum potřeb pořídit z místních zdrojů, je pro
tuto oblast důležité. Efekt naší pomoci se pak násobí,“ řekl ředitel ACHO Václav Keprt.
„Rozdávání peněz nebo hmotných darů není nejlepší pomocí, mnohem účinnější a efektivnější je pomoc k svépomoci. Pasivní přijímání takové pomoci lidi spíš kazí. My se
snažíme podporovat projekty, které jsou schopny přinášet místním lidem práci a obživu, a navíc generovat prostředky, které se stávají trvalým zdrojem pro sociální pomoc,“
komentoval otevření ovčí farmy ředitel Keprt a dodal: „Trváme na tom, že na otevření
každého takového projektu musí být přítomni místní představitelé samosprávy a místní
firmy. Místní charita s nimi pak musí být trvale v kontaktu a informovat je o činnosti,
aby tyto vlivné skupiny měly možnost poznávat, že podpora neziskového sektoru a charity na Ukrajině je k užitku nejen potřebným, ale i jim a jejich záměrům.“
Stejný postup ACHO aplikovala např. také při podpoře Sociálního centra v Lopatynu.
Ředitelka tohoto centra nyní referovala, že obdrželi do užívání pozemek, na kterém budou pěstovat ovoce a zeleninu pro svou jídelnu, která pomáhá při zabezpečování dětí
z místních chudých rodin. Další zařízení, které pomáhá sirotkům a opuštěným dětem
v Bortnikách, má k dispozici 36 hektarů polí a vydělávají si prostředky hospodařením
a pronajímáním zemědělské techniky.
Ovčí farma byla otevřena za přítomnosti místního starosty, politiků a biskupa, který ji
také požehnal. Všichni oceňovali pomoc ACHO, která naopak poděkovala za podporu,
která spočívala např. v darování půdy a potřebného materiálu.
Farma bude sloužit také jako místo pro jednodenní pobyty dětí a klientů Caritas Kolomyja a hipoterapii.
Tento projekt navazuje na řadu pozitivních zkušeností, kterou ACHO s podobnými projekty již má. Na Ukrajině se podílela na vybudování několika moštáren, pomohla pořídit traktory či vybavení dílen. Pracovníky ACHO na Ukrajině doprovázel také generální
sekretář Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák, který měl možnost poznat
projekty, jež ACHO podporuje. 		
Marek Navrátil
Zemřel jezuita P. Karel Weichsel
Ve věku 87 let zemřel 19. září 2011 v Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži
jezuitský kněz P. Karel Weichsel.
P. Karel Weichsel se narodil 15. listopadu 1923 v Praze. Základní školu navštěvoval
ve Slaném, kde potom i absolvoval rok reálného gymnázia, zbývající ročníky dokončil
v Hranicích na Moravě. V letech 1943 až 1945 pracoval jako
geometr v Herzogenburgu v Rakousku. V roce 1945 nastoupil na olomouckou teologickou fakultu, z níž po absolvování
čtyř semestrů přešel 14. srpna 1947 do jezuitského noviciátu
na Velehradě. Po něm zahájil filozofická studia v Děčíně, nebylo mu však dopřáno je dokončit. V březnu 1950 byl spolu
s dalšími řeholníky zatčen a internován v Bohosudově. Od září
1950 až do února 1953 konal vojenskou službu u PTP. Z rukou
biskupa Pavla Hnilici přijal 17. srpna 1951 ve Zvolenu tajně
kněžské svěcení.
V letech 1953 až 1956 bydlel v Hranicích a pracoval jako soustružník, kontrolor a kalkulant, než byl v lednu 1956 zatčen a za dva měsíce nato odsouzen Krajským soudem v Ostravě na tři a půl roku žaláře za členství v řeholním řádu a opomíjení státního úřadu pro
církevní věci. Po amnestii v roce 1959 pracoval až do roku 1966 jako pomocný dělník
a topič. Přitom večerně absolvoval průmyslovou školu strojírenské technologie a v roce
1967 nastoupil do zaměstnání jako revizní technik u Severomoravských cihelen v Hranicích. Když se po Pražském jaru 1968 komunistický režim uvolnil, rozvázal pracovní
poměr a působil v letech 1969 až 1975 v duchovní správě v Hranicích, Černotíně a Špičkách. Dne 15. srpna 1969 složil spolu dalšími spolubratry v kostele sv. Ignáce v Praze
své poslední sliby. Z duchovní služby odešel na vlastní žádost a v dubnu 1975 nastoupil
jako topič u Podniku bytového hospodářství v Hranicích, kde zůstal až do odchodu do
důchodu v roce 1983. Od října 1980 získal na svou žádost opět státní souhlas k vykonávání duchovenské služby a při zaměstnání spravoval farnost Potštát. Po roce 1989
se stal členem řádové komunity na Svatém Hostýně. Pak pracoval v duchovní správě
v Jáchymově a od roku 1992 jako duchovní a exercitátor na Velehradě.
Josef Pala
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aktuality
Liturgická komise olomoucké arcidiecéze – změny ustanovení
(k 1. 7. 2011)
Předseda: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Členové: P. Mgr. Pavel Hödl, SL.L., Dlouhá Loučka
P. PhDr. Jan Kornek, Th.Lic., Lic. SL., Dub nad Moravou
P. prof. František Kunetka, Th.D., SDB., Olomouc
Mons. Mgr. Josef Šich, Olomouc
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Subkomise pro sakrální umění
– změny ustanovení

(aco)

Příští rok bude Rokem víry
Papež Benedikt XVI. oznámil 16. října, že příští rok hodlá vyhlásit Rokem víry.
Učiní tak u příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu.
Rozhodnutí vyhlásit Rok víry oznámil papež v bazilice sv. Petra během mše svaté pro
účastníky mezinárodního setkání pořádaného Papežskou radou pro novou evangelizaci. Zopakoval jej pak ještě věřícím shromážděným na Svatopetrském náměstí k polední
modlitbě Anděl Páně.
Padesáté výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu připadá na 11. října příštího
roku. Rok víry tedy bude zahájen 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Svatý stolec také zveřejnil apoštolský list „motu proprio“ Porta fidei,
ve kterém Benedikt XVI. podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry.
Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také papež Pavel VI., a to u příležitosti 1900.
výročí mučednictví apoštolů sv. Petra a Pavla.
Markéta Šindelářová
Výstavu o Janu Pavlu II. shlédli lidé ve vlaku i v paláci
Na pět tisíc lidí navštívilo na konci září papežský vlak Jana Pavla II. při jeho dvou
zastávkách na území olomoucké arcidiecéze, ve Starém Městě a v Olomouci.
K příležitosti jeho průjezdu Olomoucí nabídl svým návštěvníkům doprovodný program také Arcibiskupský palác.
První zastávkou Poutního vlaku Jana Pavla II. bylo 22. září Staré Město, vlaková stanice
nejbližší poutnímu místu Velehrad. Během jediného dne, kdy zde byla vlaková souprava
otevřena, do ní zavítalo téměř 2,5 tisíce lidí. Prohlédli si jak trvalou expozici o životě
a cestách slovanského papeže, tak výstavu Poutník Jan Pavel II. připravenou u příležitosti průjezdu vlaku Českou republikou.
„Lidé byli vesměs nadšení, mnozí si přišli zavzpomínat na svá setkání s Janem
Pavlem II.,“ popsal průběh zastávky ve Starém Městě jeden z koordinátorů akce
Lubomír Nágl z olomouckého arcibiskupství.
Papežský vlak poté pokračoval do Olomouce, pro návštěvníky zde byl otevřen dva dny
a navštívilo jej více než 2,5 tisíc lidí, mezi nimi i několik školních výprav. Pobyt papežského vlaku v Olomouci zahájil 23. září arcibiskup Jan Graubner, který ve své promluvě
zavzpomínal na dvě cesty, při nichž papež Jan Pavel II. zavítal na území olomoucké arcidiecéze – v roce 1990 na Velehrad a o pět let později právě do Olomouce. „Není běžné,
že by papež navštívil jednu diecézi v tak krátkém časovém rozmezí,“ uvedl arcibiskup.
Pro ty, kdo si chtěli atmosféru papežských cest do naší
arcidiecéze připomenout
ještě intenzivněji, připravili pracovníci olomouckého
arcibiskupství v historických reprezentačních sálech
Arcibiskupského paláce fotografickou výstavu pojmenovanou Návštěvy papeže
Jana Pavla II. v olomoucké arcidiecézi. Ve dnech
od 20. do 25. září ji shlédlo celkem 963 lidí, přímo
v době, kdy byl na olomouckém nádraží přistaven k prohlídce papežský vlak Jana Pavla II. (23. – 24. září), to bylo
629 návštěvníků. V pátek 23. září navíc využilo tuto příležitost několik škol, kterým byla
výjimečně umožněna prohlídka paláce zdarma. Pozvání přijalo celkem osm škol základních a středních a dokonce jedna mateřská. „Z výše uvedeného je zřejmé, že v obou
dnech, kdy byl na olomouckém nádraží k prohlídce připraven papežský vlak, projevili
návštěvníci také větší zájem o prohlídku Arcibiskupského paláce,“ uvedl pracovník turistického centra paláce Petr Fojtík a dodal: „Ostatně velké množství z nich přicházelo
do paláce přímo z nádraží.“		
Jiří Gračka

(k 1. 7. 2011)
Ing. Josef Indra Josef, Prostějov
P. prof. František Kunetka, Th.D., SDB.,
Olomouc
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, Olomouc
Ing. arch. Antonín Škamrada, Olomouc
Miroslava Trizuljaková, akademická malířka, Senice na Hané – Senička
(aco)
Subkomise pro liturgickou
hudbu – změny ustanovení
(k 1. 7. 2011)
Jan Gottwald, organolog olomoucké arcidiecéze
Mgr. Ing. Jan Kupka, Olomouc
MgA. František Macek, Kroměříž (aco)
Kampanolog olomoucké
arcidiecéze
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval od 1. 6. 2011 na další období
kampanologem (zvonařem) olomoucké
arcidiecéze RNDr. Mgr. Františka Johna,
Ph.D.
(aco)
Mons. Milán Kouba uvolněn
z funkce
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner uvolnil k 1. 10. 2011 z funkce generálního vikáře olomoucké arcidiecéze Mons.
Milána Koubu.
(aco)
Volba generální představené
Sestra Václava Marie Dudová, SCM,
dosavadní provinční představená, byla
s platností od 17. 8. 2011 na období šesti
let zvolena generální představenou Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
(apha)
Jmenování provinční
představené
Sestra Františka Ludmila Kadlčíková,
SCM, byla s platností od 1. 9. 2011 na
dobu pěti let jmenována novou provinční
představenou České provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. (apha)
Volba generální představené
Na XVI. řádné generální kapitule Kongregace Milosrdných sester III. řádu
sv. Františka z Assisi v Opavě, která se konala v Opavě ve dnech 10. až 12. 7. 2011,
byla generální představenou zvolena sestra PharmDr. Mgr. Františka Marie Ryšková, SMFO.
(aco)
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centrum pro katechezi

Vzdělávací cyklus o katechezi
na Radiu Proglas
Od začátku října vysílá Radio Proglas novou sérii vzdělávacích pořadů s názvem
Katecheze v dějinách a současnosti. Cílem
pořadu je odpovědět na otázky, co je katecheze naší církve, jak byla praktikována v minulosti a co je dobré vědět, když
ji chceme dělat v dnešní době. Pořad má
formu rozhovoru vedeného s doc. Ludvíkem Dřímalem, který vyučuje katechetiku
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Seriál
obsahuje 25 dílů po 20 minutách. První
díl byl vysílán 3. října. Premiéra je vždy
v pondělí v 16 hod. a reprízy ve čtvrtek
pět minut po půlnoci a v neděli v 10.30
hod. Pokud jste se dozvěděli o pořadu až
nyní a nechcete si nechat ujít ty díly, které
již byly odvysílány, můžete si je vyhledat
a poslechnout v archivu Radia Proglas,
který najdete na jeho webových stránkách
(www.proglas.cz). Pořad doporučujeme
především všem katechetům a kněžím.
Vít Němec

VI. arcidiecézní setkání katechetů
Probíhá tříletá příprava oslav výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Proto i tradiční Arcidiecézní setkání katechetů konané ve dnech 3. až 5. února 2012 na
Velehradě z ní bude vycházet. Nosným tématem přednášek, které si pro nás připraví
otec arcibiskup Jan Graubner,
prof. Petr Piťha, P. Jiří Pešek
a doc. Ludvík Dřímal, bude Cyrilometodějské milénium 2013

Ludvík Dřímal

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

a jeho katechetické
možnosti. Podrobnější informace o setkání
a kontakty pro přihlášení naleznete v následujících číslech OLDINu.
Věříme, že vás setkání
obohatí po všech stránkách a pomůže vám
v katechetické službě.
Na setkání s vámi se těší
pracovníci katechetického centra.
Anna Skočovská

Kněžský seminář
Ministrantský florbalový turnaj o pohár otce rektora
Více než 80 ministrantů se sjelo 28. září na svátek svatého V áclava do
Olomouce, aby se zde zúčastnili 1. ročníku Ministrantského florbalového
turnaje o pohár otce rektora, který pořádala Arcidiecézní ministrantská
rada ve spolupráci s bohoslovci. Po účasti na pontifikální mši svaté se ministranti s doprovodem přesunuli do arcibiskupského kněžského semináře, kde po společné modlitbě a obědu začali hrát florbalový turnaj. Utkání
dvou základních skupin
(každá skupina po pěti
družstvech)
se odehrála
nejen v tělocvičně
kněžského
semináře,
Vítězný tým z farnosti Renoty
ale i v tělocvičně v klášteře bratří kapucínů.
Poté, co se v semifinálovém boji utkaly nejlepší čtyři týmy z obou skupin,
vyšel z finálového zápasu vítězně tým ministrantů s názvem FBC Pajtlung
z farnosti Renoty. Při vyhlášení výsledků předali ceny a poháry třem nejlepším týmům rektor semináře P. Antonín Štefek a vicerektor semináře
P. Jiří Kupka.		
Otec rektor předává ceny
Ondřej Dědič
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Centrum laických aktivit
Manželská setkání
4. až 6. listopadu – víkend pro muže,
Albeřice
Téma: Mužství a mužská spiritualita
Posvátné stezky – devět duchovních temperamentů (Např. Jak se setkávám a žiji
s Bohem? Jak se nechávám sytit jeho štědrostí?)
Víkend je vhodný pro každého, kdo má
zájem, bez ohledu na to, zda se už podobné akce zúčastnil.
11. až 13. listopadu – manželský víkend II.
Hlavní témata víkendu: Naše manželství
a rodiče, Manželská sexualita, Síla lásky
Dům setkání, Dolní Albeřice (Krkonoše)
Pokračování programu, který je určen
manželům k obnově a prohloubení jejich
vztahů. Jeho obsah vychází z již známých
programů „Manželská setkání“ a „Manželské večery“. Svoji víkendovou formou
však nabízí vhodnou příležitost těm, kdo
se týdenních kurzů MS nemohou zúčastnit, anebo si chtějí známá témata a dovednosti manželského života osvojit, či prohloubit a upevnit. Pokračovací víkend je
přednostně určen těm, kdo se už zúčastnili prvního setkání. V případě volných míst
je možná i účast dalších zájemců. Možná
účast max.12 párů.
Manželský víkend nabízí všem zájemcům:
vzácný čas pro jejich manželství a společné sdílení (pouze v manželském páru),
lepší poznání a pochopení svého partnera i situace, nácvik základních komunikačních dovedností, možnost odpočinku
a změny každodenní rutiny, společenství
dalších manželských párů.
Více informací o obou setkáních:
e-mail: ymca@setkani.org, tel.: 731 625 615,
www.setkani.org
Komunita Blahoslavenství
Co pro mě znamená věčný život?
5. listopadu – pravidelné sobotní odpoledne
Věčný život se mě týká teď a tady víc než
si myslím…
Setkání se koná od 14.30 do 17.30 hod.
(možnost účasti na následném modlitebním večeru + společném agapé, zakončení v 21 hod.)
Zajeď na hlubinu!“(Lk 5,4)
10. – 13. listopadu – duchovní cvičení pro
muže
Pozvání k životu vnitřní modlitby a poslušnosti Slovu jako prostředek budování
přátelství s Ježíšem a k plodnosti svého
mužství. Součástí setkání jsou přednášky,
sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební večery.
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, e-mail:
dolanykom@seznam.cz, tel.: 731 626 132

11

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: Dům s pečovatelskou službou, Palackého ulice, 15 hod.
– 27. listopadu
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek (AV ČR, historický ústav) – Církev a stát – včera a dnes
Region Olomouc
Místo a čas konání: Aula Filozofické fakulty UP, 17 hod. – 16. listopadu
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (Filozofická fakulta UK Praha) – prezentace nové knihy; následuje studentská mše svatá celebrovaná prof. Halíkem v 19 hod. v kostele Panny
Marie Sněžné; koná se ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 17 hod. – 15. listopadu
Mgr. Robert Řehák, Th.D. (Ministerstvo zahraničních věcí Praha) – Židovská mystika
Region Prostějov
Místo a čas konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 17.30 hod.
– 9. listopadu
P. Ing. Jaroslav Němec, SDB – Putování Izraelem v Ježíšových stopách
Region Strážnice
Místo a čas konání: kostel Panny Marie, 19 hod. – 4. listopadu
Biblická přednáška
Region Šumperk
Místo a čas konání: Farní středisko, Kostelní náměstí 4, 19 hod. – 11. listopadu
P. Mgr. Milan Palkovič a Mgr. Richard Jašš – Tanzánie
Region Zábřeh
Místo a čas konání: Katolický dům, Sušilova 38, 9 hod. – 26. listopadu
MgA. Martina Pavlíková – Kultura řeči při
čtení Písma svatého – teorie s praxí

Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

úmysly apoštolátu modlitby
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.
PROSINEC 2011
Úmysl všeobecný
Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.
Úmysl misijní
Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost
a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním.
Úmysl národní
Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia.
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Vrátit se k Madridu s knížkou
v ruce
V nakladatelství Paulínky vyšla koncem
října knížka Pevně se držte víry, která formou kroniky mapuje nejdůležitější okamžiky Světových dnů mládeže v Madridu.
Publikace
obsahuje
slova papeže Benedikta XVI. mladým lidem
a texty katechezí českých a moravských
biskupů.
Knihu doplňují svědectví mladých
lidí a texty oživují černobílé fotografie
a barevná příloha.
Knihu, která má 230 stran textu a 16
stran barevné přílohy, připravily Sekce
pro mládež ČBK, signaly.cz a Asociace
křesťanských sdružení mládeže, o.s.
Cena knihy v distribuční síti je 199 Kč;
dotovaná cena pro mladé lidi 95 Kč.
Možnost objednání: www. paulínky.cz;
http://madrid.jdem.cz/
Jan Balík
Světový den mládeže v Madridu
na DVD
ADV studio a Sekce pro mládež ČBK
a AKSM připravily dokumentární film
o pouti mladých z ČR do Madridu na
XXVI. světové dny mládeže. Pětačtyřicetiminutový film je k dostání na diecézních
centrech pro mládež za 50 Kč. Lze ho objednat i na: http://madrid.jdem.cz/
Jan Balík

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
Co je nového v Centru pro mládež
Uplynulý měsíc byl v Centru pro mládež především ve znamení setkávání. První říjnový
víkend proběhlo v Rajnochovicích PoMadridské setkání. Byl to víkend pro všechny, kteří si chtěli připomenout atmosféru letošních Světových dnů mládeže, rozvinout přátelství vzniklá ve Španělsku a navázat na duchovní růst při prázdninové pouti. Proto byly
katecheze zaměřené na poselství Svatého otce mládeži a do programu byla zahrnuta
i práce s YouCatem, novým katechismem pro mládež. Akce se vydařila, velkému počtu
účastníků skoro nestačila kapacita Táborového střediska Archa, protože přijelo více než
150 mladých lidí.
Další setkání bylo jiného
rázu. V Olomouci totiž 5. října zasedala Sekce pro mládež ČBK. Tvoří ji sekretariát
a pracovníci všech diecézních
center pro mládež v republice. Její zasedání se konají
střídavě ve všech diecézích.
Na programu bylo hodnocení
Světových dnů mládeže, příprava celostátního setkání ve
Žďáru nad Sázavou v příštím
roce, ale také loučení s odcházejícím ředitelem sekce P. Vítem Zatloukalem. Staronovým ředitelem totiž biskupové jmenovali P. Jana Balíka, který
měl mládež v České republice na starost již v letech 2001 až 2005.
V podvečer slavili členové sekce mši s otcem arcibiskupem a protože se jejich další jednání o pojetí hudby na příštím mládežnickém setkání protáhlo, přesouvali se do Rajnochovic, kde přespávali, až pozdě večer. Tam pak další týden navazoval na zasedání studijně formační kurz, což je dvouletý cyklus přednášek a exercicií pro ty, kteří se věnují
pastoraci mládeže.
Svoje setkání měli v poslední době v Rajnochovicích i kaplani pro mládež a o víkendu
7. až 9. října laičtí zástupci za děkanáty. Ti tvoří důležitou spojku mezi Centrem pro
mládež a děním ve farnostech a děkanátech. Zúčastnilo se 17 z 21 děkanátů. Zástupci
dostali spoustu informací o akcích v arcidiecézi i na celonárodní úrovni. Nezapomnělo
se na zpětnou vazbu za uplynulý půlrok: v mnoha děkanátech se konaly setkání schól,
křesťanské plesy nebo volejbalové turnaje, studentské mše svaté a další události, které
pořádají právě zástupci a kaplani pro mládež s pomocí animátorů. Aby mohli formovat
mladé, potřebují být sami zástupci vzděláváni a formování ve víře. Proto byl celý víkend
protkán duchovním programem. Katechezi, mše svaté a modlitby si zástupci pochvalovali a domů odjížděli s novým zápalem pro práci v děkanátech.
Jan Pilař
Příští srpen budeme sklízet ovoce Ducha Svatého
Pokud jsou mladí po WYD Madrid hladoví po dalších duchovních
zážitcích a mají chuť na další světové setkání, máme pro ně dobrou zprávu. Jako předkrm před brazilským Riem nabízíme setkání na české národní úrovni. O příštích prázdninách se uskuteční
CSM ve Žďáru nad Sázavou. Pro tuhle chuťovku si už teď můžou
vyhradit místo v kalendáři v termínu od 14. do 19. srpna 2012.
A jaké bude menu? Převážně ovocné, protože motto setkání zní: „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22)
Mládež se může těšit na koncerty a kulturní vystoupení, sportovní program, poznávací
výlety, společné přednášky, brigády pro město a různé druhy modlitby. Každý den bude
samozřejmě obsahovat i mši svatou, katecheze biskupů nebo osobní svědectví.
Pestrý program bude koncipován jak pro mladší, tak i pro vysokoškoláky a mladé pracující. V sobotu se dokonce uskuteční den rodin, během kterého budou přednášky zaměřené na rodinu, budou pro mladé i pro rodiče. Zajištěný má být program pro děti podle
věku a večer závěrečná slavnostní modlitební vigilie.
Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou by určitě byla škoda propásnout. Přihlašování je možné už od konce října a pro ty, kdo se přihlásí včas, bude se slevou stát
jen 800 Kč. Příští rok se nejspíš všichni mladí křesťané budou místo „nazdar“ zdravit
„Na Žďár!“ Více informací na www.zdar2012.signaly.cz
Jan Pilař

OLDIN
11 / 2011

centrum pro školy
Vstupy do škol s náboženskými tématy
Centrum pro školy pořádá již třetím rokem semináře pod tímto názvem s programy pro
školy. Za tuto dobu máme již několik desítek spolupracovníků, kteří se zúčastňují seminářů a především pak obětavě s náboženskými programy navštěvují školy ve své farnosti a blízkém okolí. Z jejich zkušeností je zřejmé, že dnešní děti nemají o náboženství
a víře mnoho vědomostí. Na druhou stranu jsou často velmi otevřené, zvídavé a rády se
zapojují do těchto programů.
Díky těmto lidem se daří znovu pomoci dětem objevovat krásu naší křesťanské historie
a mnoho tradic a zvyků našich předků. Tím jim pomáhají znovu objevovat pravou hrdost na svůj stát, na své občanství a zároveň je učí mnoha morálním hodnotám, které se
už někdy pomalu z naší společnosti vytrácejí.
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny, kteří by se do této tolik potřebné činnosti
chtěli nově zapojit. Byli bychom rádi, kdyby se v každém děkanátu našlo několik lidí,
kteří by se této službě věnovali. Je potřebné, aby dříve, než se přihlásí na náš seminář,
kontaktovali správce své farnosti, popř. otce děkana, a konzultovali vhodnost svého
zapojení do projektu. Těm, kdo se přihlásí, nabízíme metodické vedení, pravidelná
setkávání, písemné a další materiály pro tuto činnost.
Setkání pro začínající lektory Vstupů do škol s náboženskými tématy je plánováno na sobotu 3. prosince v budově kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, a to v době od 9 do
13 hod. Na programu kromě představení projektu bude téma Vánoce.
Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se na viděnou.
Zveme také již působící lektory v projektu Vstupy do škol
s náboženskými tématy na
další seminář s názvem Vánoce
a svátky v době vánoční. V tomto semináři nabídneme další
možný pohled na svátky vánoční. Tentokráte si vymezíme
dobu trvání svátků vánočních
a rozebereme svátek svatého
Štěpána, svatého Jana Evangelisty, svátek Mláďátek a svátek
Svaté Rodiny.
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Seminář se uskuteční ve čtvrtek 17. listopadu v Luhačovicích v sále farního úřadu, Pod Kamennou 1000, od 10 do 13.30
hod. a v úterý 29. listopadu v Olomouci
ve velkém sále kurie, Biskupské nám. 2,
od 15.30 do 19 hod.
Semináře jsou akreditovány v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem školství. Pokud účastníci splňují požadavky (vysokoškolské
vzdělání učitelského směru) a požádají
o to předem (nejlépe e-mailem při přihlašování), obdrží od nás osvědčení o absolvování semináře.
Dotazy a přihlášky zasílejte na naši
adresu.
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz

Přečetli jsme za vás
O svatomartinském víně
Kdo to byl sv. Martin?
Blíží se 11. listopad, kdy opět nastane období degustace a prodeje svatomartinského vína z nové sklizně roku 2011. K této
příležitosti sestavil František Odehnal
z Brna-Soběšic (je autorem oblíbeného
průvodce Poutní místa Moravy a Slezska), tématickou brožurku. Autor k ní
napsal: „Přál jsem si, aby se k obnovené
vinařské tradici připojila také informace
o životě velké osobnosti starověku, svatého Martina, který formoval před více
než 1600 roky duchovní základy Evropy...
a my jsme přece také Evropané a měli bychom jít ke svým evropským kořenům!“
Svátek sv. Martina byl v našich zemích
dříve hojně slaven. Martinovo jméno je
nyní v názvu nově vzniklé, úspěšně se
rozvíjející novodobé vinařské tradice
a má tedy svou logiku poznat i jeho osobu. V brožurce je životopis světce spolu

s informacemi o jeho celosvětové úctě;
ve světě je svatému Martinovi zasvěceno
4603 kostelů a kaplí, v české republice
145. Legendární příběh, který byl a dosud
je námětem mnoha uměleckých projevů
(zejména v malířství), kdy u vojenského
tábora v Amiensu, ho oslovil nuzně oděný
žebrák a prosil o almužnu. Nemaje u sebe
nic, čím by ho obdaroval, rozdělil mečem
svůj plášť a polovinu dal chuďasovi. Scéna
připomíná jedno ze stěžejních Kristových
biblických přikázání: Cokoli jste učinili
jednomu z mých nepatrných bratří, mně
jste učinili (Mt 25,40).
Dále je zmíněna historie svatomartinského posvícení včetně receptů na martinskou husu. Jsou zde také uvedeny odborné
údaje vztahující se ke svatomartinskému
vínu napsané hlavním sommeliérem Národního vinařského centra ve Valticích
Ing. Markem Babiszem. Spolu s mapkami
vinařských oblastí Moravy a Čech, vzrůs-

tající výrobou svatomartinského vína
a mapkou starověké Římské říše s místy
vztahujícími se k životopisu sv. Martina,
získává zájemce základní přehled o svatomartinském víně nejen po stránce vinařské a komerční, ale i historické a duchovní. V roce 2005 prohlásila Rada Evropy
trasu mezi rodištěm sv. Martina v maďarském Szombathely a francouzským Tours
za evropskou kulturní stezku.
„Domníváme se, že tato informační brožurka poprvé komplexně zohledňuje již
sedmiletou tradici prodeje svatomartinského vína v České republice (od roku
2005),“ uzavírá František Odehnal.
Kontakty: Ing. František Odehnal, tel.:
541 238 289, distribuce: J. Brauner,
U Škrobárny 3, Dolní Kounice, tel. /
fax: 549 241 588, 603 247 540, e-mail:
j.brauner@volny.cz
Doporučená cena: 3,90 Kč; dobírka
Pavel Mléčka
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•  V zimním období (do 22. dubna 2012)
jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
v neděli: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

bude vás zajímat
•  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
•  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.

PŘÍPRAVA NA JUBILEUM
PŘÍCHODU
SV. CYRILA A METODĚJE,
které budeme slavit v roce 2013
Přípravu začínáme modlitbou:

•  Vánoční bohoslužby na Svatém
Hostýně:
Mše svaté na Štědrý den: 7.00, 9.15, 11.00
a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v sobotu 31. prosince.
Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a ve 24.00
hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30
hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

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.

Hlasy a ohlasy
Sto let od narození P. Františka Petrů
Letos 15. listopadu uplyne 100 let od
narození P. Františka Petrů, obětavého
kněze trpícího pro svoji víru. Narodil se
ve Slopném na pasekách v chudé rodině. Gymnázium vystudoval v Uherském
Brodě a teologickou fakultu v Olomouci.
Na kněze byl vysvěcen 5. července 1935.
V předvečer svého svěcení se modlil křížovou cestu, která se pak stala symbolem
jeho celého kněžského působení. Po vysvěcení se stal kaplanem v Kokorách, pak
působil v Rokytnici u Přerova, kde byl zatčen a odsouzen k mnohaletému žaláři.

složená z elity naší inteligence. Po téměř
jedenácti letech byl propuštěn a pracoval
jako dělník u stavební firmy v tehdejším
Gottwaldově, dnešním Zlíně.
Uvolnění politické situace v polovině šedesátých let mu umožnilo pomáhat, byť
s jistými omezeními, ve farnosti Pozlovice, kde byl dlouhodobě nemocný kněz.
Nesměl však při mši svaté kázat. K tomu
se váže jedna úsměvná historka. Tehdejší děkan P. Bernard Přerovský žádal církevního tajemníka, který byl v podstatě
neomezeným vládcem nad církvemi, zda
by otci Františkovi dovolil kázat,
ale ten striktně odmítl, ale pan
děkan žadonil dále, když už nemůže kázat, jestli by nemohl mít
alespoň homilii. S těžkou hlavou
církevní tajemník souhlasil. Otec
František tedy nesměl kázat, ale
mohl mít homilii.
V roce 1968 se mohl vrátit do
duchovní správy a nastoupil
jako kaplan do Bánova. O prázdninách 1969 přišel do farnosti
Březnice u Gottwaldova, která se
stala jeho působištěm až do jeho
P. František Petrů
odchodu na odpočinek v roce
s novoknězem P. Zdeňkem Graasem
1994.
Prošel vězeními na Mírově, v Leopoldově Po příchodu do farnosti se jako sv. Frantia v Jáchymově v uranových dolech. Tam šek z Assisi pustil do opravy kostela a fary
poznal mnoho významných osobností v Březnici a kaple na Salaši a po vzoru sv.
– spoluvězňů – našeho křesťanského ži- Františka Xaverského hlásal Boží slovo.
vota. Jak často říkával, byla to univerzita Jeho apoštolská horlivost neunikla pozor-

nosti normalizačních mocipánů, napadán byl i v tehdejších okresních novinách
Naše pravda. Březnická fara se stala místem vzdělávání mladých lidí ve víře, kdy
je seznamoval s moderním křesťanským
myšlením, studiem Písma svatého a svátostným životem.
Obnovil tradici prvních pátků v měsíci, vyzdvihoval význam svátosti smíření
a příkladný rodinný život. Do Březnice
zajížděli také jeho přátelé spoluvězňové,
aby ho povzbudili v jeho pastoračním působení, namátkou jmenuji ThDr. Josefa
Zvěřinu nebo ThDr. Josefa Koukla. Když
vzpomínal na vězení, tak většinou na ty
osobnosti intelektuálního a duchovního
života, se kterými se tam setkal. Na utrpení a ponižování vzpomněl jen ve vzácných
chvílích, když otevřel své srdce před svými nejbližšími.
Splnilo se mu i jedno velké přání – vychovat nového kněze. Když slavil 60. výročí
svého kněžského svěcení, zároveň s ním
slavil svoji první mši svatou P. Zdeněk
Graas.
P. František Petrů zasel Boží slovo, některé semeno padlo do trní, jiné na skálu
a jiné do dobré půdy a přináší užitek ještě
dnes. Zemřel v předvečer svátku Zjevení
Páně 5. ledna 1997 ve Vizovicích a pohřben byl 13. ledna 1997 v Újezdě u Valašských Klobouk.
Ing. Miloslav Mikeštík
Zlín-Salaš

Centrum pro rodinný život
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
Jednodenní duchovní obnova pro muže
Srdečně zveme na adventní jednodenní duchovní obnovu pro muže, otce, manželé atd.,
kterou povede zábřežský děkan P. František Eliáš. Bude se konat v sobotu 10. prosince
od 8.30 do 16 hod. v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ul. v Olomouci. Na programu jsou především přednášky, práce ve skupinkách a mše svatá. Přihlášky najdete na
našich webových stránkách.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 250–3, e-mail: markovic@arcibol.cz,
skype: peter.markovic.office
Časopis Rodinný život
Poslední 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, e-mail: rodinnyzivot@email.cz
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Nová SMS služba – 731 731 800
Chtěli bychom vás informovat o nové
službě našeho centra. Při naší práci máme
možnost naslouchat mnoha životním
příběhům, které prožíváte vy či vaši blízcí, vaši přátelé. Znovu se ukazuje, že jen
krátký okamžik mnohdy změní naše životy a my se ocitáme v situacích, které jsou
pro člověka těžkým křížem. Jindy tíha kříže narůstá pozvolna a my máme pocit, že
už dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží
člověku na srdci, je mnoho toho, s čím
potřebujeme pomoci. Avšak vědomí, že
na mne v modlitbě myslí někdo, komu
na mně záleží, je posilující. Vědomí, že
mám koho požádat, aby v modlitbě nesl
se mnou kříž, je zdrojem radosti.
Nabízíme vám proto možnost zasílat nám
prosby, úmysly, za které chcete, aby se
členové našeho Centra pro rodinu společně s vámi modlili. Každý první čtvrtek
v měsíci bude na Arcibiskupství olomouckém sloužena P. Petrem Bulvasem mše
svatá na tyto úmysly a také za každého
z vás, který se na nás obrací. Vaše prosby
můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo
731 731 800* (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání
prosby na e-mail: rodina@arcibol.cz,
přičemž zajistíme, že vaše prosby nebudou nikde zveřejněny.
*upozorňujeme, že na toto číslo nelze volat
(je určeno pouze pro přijímání SMS)
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 termínech získáte na tel.: 587 405 250–3,
e-mail: rodina@arcibol.cz
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit,
které připravujeme nebo také ohlédnutí
za těmi, které již byly, naleznete na našich
webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

Z diáře arcibiskupství
Listopad 2011
1. 11. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých
• arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 11. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – vzpomínka Všech věrných
zemřelých • arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 11. pátek
18.00 hod. • Ostrava – TV Noe – kulatý stůl o arcibiskupu Matochovi • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Konice – přednáška pro lektory • biskup
Josef
5. 11. sobota
10.30 hod. • Dub nad Moravou – IV. evropská myslivecká
pouť • arcibiskup Jan
6. 11. neděle
9.30 hod. • Hněvotín – patrocinium kostela a žehnání
varhan • biskup Josef
10.30 hod. • Pitín – mše svatá u příležitosti 50. výročí
úmrtí arcibiskupa Josefa Karla Matochy • arcibiskup
Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory (AKS) • biskup Josef
6. 11. neděle až 8. 11. úterý
Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan
8. 11. úterý
16.00 hod. • Ostrožská Lhota – mše svatá u příležitosti
výročí úmrtí P. Antonína Šuránka • biskup Josef
9. 11. středa až 11. 11. pátek
Řím (Itálie) • konference o dobrovolnictví • arcibiskup
Jan
10. 11. čtvrtek
9.30 hod. • Zlín – Svatý Filip a Jakub – mše svatá za
zemřelé kněze děkanátů Zlín a Vizovice a kněžská
konference • biskup Josef
11. 11. pátek
18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – přednáška pro
lektory • biskup Josef

12. 11. sobota
10.00 hod. • Praha – Svatý Vít – mše svatá u příležitosti
výročí kanonizace sv. Anežky České • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Postřelmov – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Vsetín) • generální vikář Josef
Nuzík
13. 11. neděle
10.00 hod. • Hranice – svěcení oltáře • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Veselí nad Moravou – žehnání zvonu
• biskup Josef
19. 11. sobota
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a
kněžská povolání (AKS) • arcibiskup Jan
20. 11. neděle
10.00 hod. • Nová Říše – mše svatá u příležitosti ukončení
jubilejního roku • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní
nešpory (sestry) • biskup Josef
21. 11. pondělí
13.00 hod. • Prostějov – Národní dům • přednáška na
konferenci pro pedagogy • biskup Josef
22. 11. úterý
Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České biskupské
konference • arcibiskup Jan
9.00 hod. • Olomouc – kurie – konference u příležitosti
20. výročí založení střediska Samaritán • biskup Josef
25. 11. pátek
18.30 hod. • Přerov – přednáška pro lektory • biskup
Josef
25. 11. pátek až 27. 11. neděle
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice
svatohostýnské • arcibiskup Jan
26. 11. sobota
14.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž • biřmování • biskup
Josef

Uzavřeno k 25. 10. 2011
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

