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Rok anežky 
české vrcholí 
obří výstavou 
v pražském 
klášteře

Arcibiskupství pražské 
ve spolupráci s Národní 
galerií připravily uni-
kátní výstavu Sv. Anežka 
– princezna a řeholni-
ce...

časopis nezbeda 
slaví dvacet let

Dětský křesťanský ča-
sopis Nezbeda putuje 
mezi své čtenáře už ne-
uvěřitelných dvacet let. 
Za tu dobu vzniklo a 
také zaniklo mnoho ji-
ných dětských periodik. 
Udržet časopis dvacet 
let je obdivuhodné a je 
za tím mnoho práce.

Vánoční pastýřský 
list olomouckého 
arcibiskupa 

Drazí bratři a sestry,
dnes máme důvod se ra-
dovat, protože Bůh nám 
znovu ukazuje svůj zájem 
o nás. Můžeme plesat, 
protože Bůh se stal jed-
ním z nás, aby nás vykou-
pil...

zahájení 
diecézního 
procesu sestry 
marie paschalis

Ve wroclavské arcidi-
ecézi v Polsku byl 25. 
listopadu 2011 zahájen 
diecézní beatifikační 
proces řeholní sestry 
Marie Paschalis Jahn 
a jejích devíti společnic 
z Kongregace Sester 
Alžbětinek.

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista 
a Boží požehnání v novém roce 2012

přeje redakce
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Drazí bratři a sestry,
dnes máme důvod se radovat, protože 
Bůh nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. 
Můžeme plesat, protože Bůh se stal jed-
ním z nás, aby nás vykoupil. Můžeme já-
sat, protože sám Bůh se postavil na naši 
stranu. On je důvodem naší naděje, On je 
naší jistotou.
Přeji a vyprošuji vám, abyste vánoční 
blízkost Ježíše zakoušeli trvale. On přece 
slíbil, že bude mezi námi vždy, když bu-
deme shromážděni v jeho jménu, v jeho 
lásce. Pokusme se co nejčastěji o takový 
postoj, když se sejdeme doma v rodině, 
nebo s věřícími přáteli. I ve škole či na 
pracovišti snad objevíme věřícího křes-
ťana. Najděme odvahu si mezi sebou říci, 
že chceme jeden druhého mít kvůli Ježíši 
tak rádi, aby se On mohl znovu narodit 
v našem středu, abychom znovu mohli 
prožívat pravou vánoční radost z Ježíšovy 
blízkosti. 
Chci poděkovat všem, kteří se v uply-
nulém roce zapojili do společného úsilí 
plněji prožívat svůj křest. Z více míst sly-
ším, že stoupl počet těch, kteří požádali 
o svátost křtu, a někteří rodiče se při pří-
ležitosti křtu svých dětí teprve církevně 
oddali a vrátili k přijímání svátostí, nebo 
se teprve začali připravovat na svou prv-
ní zpověď a svaté přijímání. Objevili Boží 
přátelství a našli radost z Boha. Začali žít 
jako Boží děti. Z toho 
plyne úkol pro ostatní 
věřící, aby je laskavě 
přijali a zapojili do své-
ho společenství.
I dnešní oslava, kdy 
se radujeme z Božího 
zájmu o nás, z lásky 
Boha, který se stal jed-
ním z nás, který se nám 
daroval, je příležitostí, 
abychom obnovili své 
rozhodnutí pro Boha, 
důstojně a velkoryse 
odpověděli na jeho lás-
ku, abychom mu dali 
ve svém srdci více mís-
ta. Každý z nás má od 
křtu Boží život. V kaž-
dém pokřtěném Bůh 
přebývá. Nikdy ne-
jsme sami. Jen zkusme 
s Bohem více počítat, 

Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa 

zkusme na něho brát více ohled, snažme 
se mu více líbit. Tak vyrosteme ve víře. Bu-
deme vědět, komu jsme uvěřili a budeme 
si jistí.
Zvláště prosím rodiče, aby mysleli na víru 
svých dětí, které dali pokřtít. Při křtu slíbi-
li, že je vychovají ve víře v Pána Ježíše, že 
je naučí milovat Boha a bližního. K tomu 
patří nejen přihlásit děti do náboženství, 
vést je k modlitbě a pravidelné účasti as-
poň na nedělní bohoslužbě, ale také je 
naučit žít jako Boží přátelé. Vím, že nábo-
ženská výchova dětí není v dnešním pro-
středí lehká. Velmi důležitým předpokla-
dem úspěšné výchovy je však především 
váš příklad křesťanského života.
Abych vám usnadnil náročnou výchovu, 
nabízím vašim dětem církevní školy, kte-
ré jsme pro ně vybudovali. Vím, že je jich 
zatím málo a že nejsou všude. Informujte 
se, prosím, o možnostech studia pro vaše 
děti na církevních školách. Mateřské a zá-
kladní školy mohou využít jen ti, kteří je 
mají blízko. Ty střední mají internáty, tak-
že je možné dojíždět i z větší dálky. Máme 
tři gymnázia, jednu střední odbornou 
a jednu vyšší odbornou školu. Učňovské 
školy nemáme, ale studentům státních 
učňovských škol v Kroměříži nabízíme 
aspoň náš internát s výchovným progra-
mem. Všechny naše školy jsou po odbor-
né stránce kvalitní. Navíc nabízejí nábo-

ženskou výchovu a názorové prostředí, 
které pomůže studentům nejen získat 
dobré informace a v diskuzích si tříbit ná-
zory, ale také se naučit pracovat na sobě. 
Spolu s učiteli se jim věnují kněží a vycho-
vatelé a pomáhají jim vyrůst v křesťanské 
osobnosti. I v našich školách se vyskytují 
problémy, ale snažíme se je poctivě řešit, 
protože tito lidé mají vaše děti rádi a záleží 
jim na nich. Studentům, pro které by jedi-
nou překážkou studia byla finanční otáz-
ka, se snažíme zajistit stipendium.
Nepíši vám o tom proto, že by školy po-
třebovaly reklamu, ale proto, že mi záleží 
na víře vašich dětí a chci vám v plnění ná-
ročného úkolu, který jste na sebe při křtu 
dětí vzali, pomoci. V tyto dny jste věnovali 
hodně sil přípravě dárků. Udělejme spo-
lečně něco pro to, aby vaše děti měly a v ži-
votě si uchovaly i nejcennější dar víry.
Svatý otec vyhlásil od příštího podzimu 
Rok víry, aby nás povzbudil ve víře, o kte-
rou je třeba stále a vytrvale usilovat, aby 
se upevnil náš vztah s Kristem Pánem, 
abychom byli schopni vydávat dnešnímu 
světu věrohodné svědectví. 
Využijte vánoční oslavu Boha, který přišel 
v Ježíši Kristu mezi nás. Kéž tyto osla-
vy upevní vztah každého z vás ke Kristu 
a dají vám zakusit radost z Boha. Radost 
z Boha ať je vaší silou!

Váš arcibiskup Jan
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list z kalendáře
prosinec 2011 – leden 2012

3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest 

těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 

Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
12. 12. 1921 se narodil v Litovli P. Květoslav Kulavík, emeritní farář v Náklu (90. 

narozeniny)
2. 1. 1917 se narodil v Boršicích u Blatnice P. Josef Cukr, jezuitský kněz, žijící jako 

důchodce na Velehradě (95. narozeniny)
19. 1. 1942 se narodil ve Velkých Opatovicích Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup 

olomoucký (70. narozeniny)
21. 1. 1862 zemřela Božena Němcová, česká spisovatelka (150 let)
23. 1. 1937 zemřel Josef Pekař, významný český historik (75 let)
24. 1. 1917 se narodil ve Štramberku P. Alois Dominik Marek, dominikánský kněz 

žijící v Olomouci (95. narozeniny)
24. 1. 1927 se narodil v Čelčicích u Prostějova Karel Vysloužil, český básník, vydavatel 

„nejmenšího časopisu na světě“ Pasínek (85. narozeniny)                    (jpa) 

sedmdesátiny olomouckého světícího biskupa Josefa hrdličky 
Mons. Josef Hrdlička pochází z Velkých Opatovic, kde se narodil 19. ledna 1942. 
Po maturitě na jedenáctileté střední všeobecné škole v roce 1959 pracoval osm let 
jako dělník v Adamovských strojírnách a v šamotce ve Velkých Opatovicích. Pro své 
náboženské přesvědčení nebyl totiž doporučen k vysokoškolskému studiu, které 
mohl zahájit až v roce 1967 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litomě-
řicích. Ukončil jej v Olomouci, kde byl také vysvěcen na kněze 1. 7. 1972. Působil 
v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně, Hynčině, Maletíně a Mírově. Od 1. 3. 1986 

byl duchovním správcem farností Liptaň, 
Pitárné, Třemešná a Vysoká v okrese Brun-
tál. 
Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 17. 3. 1990 
titulárním biskupem thunudrumským a po-
mocným biskupem olomouckým. Biskupské 
svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 z rukou 
arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka.
V České biskupské konferenci je členem Ko-
mise pro liturgii a také jako biskup – delegát 
vede Radu pro kulturu a památky. Jako bis-
kupské heslo si zvolil slova z Janova evangelia: 
Vos dixi amicos – Nazval jsem vás přáteli.
Kromě své biskupské služby, při níž hojně na-
vštěvuje farnosti olomoucké arcidiecéze, kde 
má vždy možnost oslovit nejen věřící, ale i lidi, 
kteří víru teprve hledají, působí také literárně. 
Je autorem překladů z anglické duchovní poe-
zie: Démant a slza (1999), Svíce uvnitř /G. M. 
Hopkins/ (2002), Souzvuk barev /G. K. Ches-

terton/ (2004), Celá krásná /Pocta evropské poezie Matce Boží/ (2004).
Náboženskou literaturu obohatil o několik svých děl: Vím, komu jsem uvěřil (1997), Str-
mou stezkou (1997), Věřím, věříme (2001), Pane, ty máš slova věčného života (2001), 
Pane, ty víš všechno (2004), Vyprávěj mi o Ježíši (2006).
Je autorem 26 cyklů rozhlasových pořadů Dialog víry a hudby (2003 – 2005) – kom-
paktní disk MP3.
Na našeho jubilanta vzpomínají v tyto dny v modlitbách věřící olomoucké arcidiecéze 
a přejí mu hojnost síly a darů Ducha Svatého do další pastorační činnosti.
AD MULTOS ANNOS!
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papež k 800. výročí narození sv. anežky české
Těžké a smutné časy, kdy bylo náboženství v Čechách pronásledováno, lze již po-
važovat za minulost, píše Benedikt XVI. v listu adresovaném kardinálu Joachimu 
Meisnerovi. Právě arcibiskupa Kolína nad Rýnem jmenoval papež svým zvláštním 
vyslancem na slavnosti 800. výročí narození sv. Anežky České, které vyvrcholily 
v Praze 12. listopadu. Dcera krále Přemysla Otakara I. přišla na svět někdy mezi 
lety 1205 až 1211. K připomínce 800. narozenin byl zvolen letošní rok, který se zá-
roveň sbíhá s jubilejními oslavami řádu, do něhož náležela.
Papež zmiňuje, že českou klarisku kanonizoval jeho předchůdce bl. Jan Pavel II. Mezi 
svaté byla započtena 12. listopadu 1989 spolu s polským františkánem a malířem 
bratrem Albertem Chmielowskim. Pět dnů po té začala v Praze „sametová revoluce“.  
Benedikt XVI. v listu kardinálu Meisnerovi připomíná, že právě tak začalo období pro-
sperity naší místní církve, vyjadřuje naději, že v budoucnu přinese hojné ovoce a že kult 
sv. Anežky se bude šířit k duchovnímu užitku věřících.
K motivaci jmenování papež dodává, že kardinál Meisner učinil pro Čechy mnoho dob-
rého. Kolínskému arcibiskupovi nejsou osudy církve trpící pod komunistickým útlakem 
cizí. Narodil se v roce 1933 ve Vratislavi a později sloužil jako kněz a biskup v NDR.  
Nejprve od roku 1975 jako pomocný biskup v Erfurtu a posléze v letech 1980 až 1988 
jako ordinář Berlína. S českou církví, která byla ve středoevropském regionu nejvíce 
pronásledovaná, udržoval pravidelné kontakty a tajně vysvětil řadu českých kněží  
a jáhnů.  (www.radiovaticana.cz)

Rok anežky české vrcholí obří výstavou v pražském klášteře
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií připravily unikátní výsta-
vu Sv. Anežka – princezna a řeholnice, která si klade za cíl přiblížit život a odkaz  
sv. Anežky Přemyslovny. Od 25. listopadu jsou v Klášteře sv. Anežky České v Praze 
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 vý-
tvarném umění a uměleckých řemeslech. Výstava představuje 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 živo-
ta a štědrá donátorka chrámové-
ho umění. Bude zachycen ohlas 
Anežčiny charitativní služby a její 
výjimečného dějinného poslání ve 
výtvarném umění. V neposlední 
řadě výstava přiblíží také půso-
bení Rytířského řádu křižovníků 
s červenou hvězdou jako šiřitele 
úcty ke své zakladatelce a význam-
ného zadavatele hodnotných umě-
leckých děl.
Na výstavě je prezentováno vý-
tvarné umění a umělecká řemes-
la Anežčiny doby, tedy děl rané gotiky vzniklých ve 13. století v dvorním či městském 
okruhu (liturgické předměty, náhrobky). Totéž se týká i památek církevních, zvláště 
souvisejících se životem řádů v 1. 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. Velkolepý 
chrámový prostor Nejsvětějšího Salvátora byl od počátku zvolen za rodové pohřebiště 
Přemyslovců.
Založení kláštera a špitálu k ošetřování nemocných bylo unikátní především v tom, že 
vneslo do Čech ideály nově vzniklého františkánského hnutí s jeho stěžejní myšlenkou 
úcty a lásky ke každému člověku, zvláště k chudým a trpícím. Kromě řádového života 
zde byla rozvíjena první systematická charitativní služba na našem území, která posléze 
vyústila v založení nového mužského řádu na pomoc potřebným, jediného specificky 
českého řeholního uskupení, špitálního Řádu křižovníků s červenou hvězdou. 
Na výstavě jsou poprvé představeny nejvýznamnější nálezy ze stavební rekonstrukce 
rozsáhlého archeologického výzkumu první poloviny 20. století. Aleš Pištora

čeští věřící si připomněli 
svatou anežku

Slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze vy-
vrcholil v sobotu 12. listopadu Rok  
sv. Anežky. Mši svatou u příležitosti 
800. výročí od jejího narození a záro-
veň 22 let od jejího svatořečení sloužil 
v pražské katedrále papežský legát 
kardinál Joachim Meisner, arcibiskup  
Kolína nad Rýnem.
„Slavíme-li dnes svatou Anežku Českou, 
nemá to nic společného s nostalgií, nao-
pak daleko spíš s přítomností, v níž nás 
svatá Anežka s milostí Boží chce a může 
uschopňovat pro budoucí časy,“ řekl bě-
hem své homilie kardinál Meisner. 
Benedikt XVI. vybral kardinála Meisnera 
jako svého zvláštního vyslance na osla-
vách 800. výročí narození svaté Anežky 
také proto, že ví o jeho vztahu k církvi 
v naší zemi. Kardinál Meisner se před 
22 lety svatořečení Anežky České ve sva-
topetrské bazilice v Římě účastnil. „Sám 
na tento den nikdy nezapomenu,“ říká 
kardinál. Sekretář Jana Pavla II. mu tehdy 
vzkázal, aby při kanonizační bohosluž-
bě kráčel v papežově doprovodu. „Věděl 
o mé sounáležitosti s tak silně utiskova-
nou církví ve vaší zemi,“ říká kardinál 
Meisner, který jako berlínský biskup tajně 
vysvětil na kněze mnoho mladých mužů 
z tehdejšího Československa.
Na bohoslužbu byli pozvání nejvyšší 
představitelé naší země a další osobnosti 
politického a kulturního života. V jejím 
rámci byli mimo jiné oceněni zasloužilí 
pracovníci České katolické charity. 

Markéta Šindelářová

setkání předsedů tří matic
V neděli 13. listopadu proběhlo setká-
ní předsedů Matice velehradské, sva-
tokopecké a svatohostýnské, na které 
byly stanoveny přesné termíny dvou 
významných poutí na trase naší poutní 
cesty. 
Ve dnech 2. až 4. července 2012 proběh-
ne již popáté putování po trase Svatý 
Hostýn – Velehrad, pro kterou se začí-
ná vžívat název Cyrilometodějská pouť. 
Druhá významná pouť bude II. Moravská 
Compostela, která se letos půjde z Vele-
hradu přes Svatý Hostýn až na Svatý Ko-
peček u Olomouce, a to v termínu 17. až 
21. srpna 2012. Na Svatý Hostýn dojdou 
poutníci v neděli 19. srpna v den hlavní 
pouti a na Svatý Kopeček připutují v úterý  
21. srpna přímo na odpustkové slavnosti.

Lubomír Vývoda
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přípravy na cyrilometodějské jubileum pokračují
V budově Arcibiskupství pražského se 16. listopadu sešli již podruhé členové  
cyrilometodějské komise, která se zabývá přípravou na Cyrilometodějské jubile-
um v roce 2013. Setkání se zúčastnili arcibiskup pražský Dominik Duka, předseda 
ČBK, arcibiskup olomoucký Jan Graubner, předsedkyně Poslanecké sněmovny 
PČR Miroslava Němcová, místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, zá-
stupci Kanceláře prezidenta republiky, ale i host ze Slovenska, nitranský biskup 
Viliam Judák, místopředseda Konference biskupů Slovenska. Přítomni byli rov-
něž zástupci všech institucí, které se na přípravě 1150. výročí příchodu sv. Cyrila  
a Metoděje na Velkou Moravu zabývají.
Arcibiskup Graubner představil základní teze, jež by měly být v rámci těchto oslav dosa-
ženy, a poděkoval členům pracovních skupin, kteří během minulých měsíců připravili 
podklady ke konkrétním aktivitám. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová sdě-
lila přítomným, že Poslanecká sněmovna PČR je připravena všechny plány podpořit 
a spolupracovat v co nejširší míře. V Senátu PČR se podle jeho místopředsedkyně Aleny 
Gajdůškové vytvořila pracovní skupina, která společně s Akademií věd ČR připravuje 
k Cyrilometodějskému jubileu podpůrné přednášky.
Zástupce Konference biskupů Slovenska (KBS), nitranský biskup Viliam Judák, infor-
moval o aktivitách, které k tomuto společnému významnému jubileu připravuje sloven-
ská strana. Dodal, že KBS je velmi nakloněná a otevřená ke spolupráci s českými part-
nery a samozřejmě, že její zástupci plánují účastnit se oslav na Velehradě v létě 2013.
Mezi hlavní události, které se v rámci oslav Cyrilometodějského jubilea připravují, patří 
dvě mezinárodní konference a dvě výstavy. První konference se podle Jaroslava Šebka 
z Historického ústavu Akademie věd uskuteční na začátku jara 2013 a měla by se věno-
vat státně politickému významu Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století. Druhá konference, 
která proběhne později (rozhraní května – června 2013), bude zaměřena na význam 
věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století. Ministerstvo kultury chystá dva celostátní výstavní 
projekty, které budou realizovány společně s Moravským zemským muzeem a Muzeem 
umění Olomouc. Podle Anny Matouškové, náměstkyně ministra kultury, se rovněž na 
regionálních úrovních připravuje řada dalších projektů a aktivit. I ministerstvo školství 
se ve spolupráci s prof. Petrem Piťhou zapojilo do příprav na toto jubileum a připravuje 
soutěž pro děti a vzdělávací program pro učitele. Zlínský kraj má v plánu společně se 
zastupitelským úřadem u Svatého stolce organizaci koncertu k zahájení Cyrilometoděj-
ského roku.
Přáním všech je, aby se oslav na Velehradě zúčastnil i papež Benedikt XVI. Ředitel pro-
tokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt, potvrdil, že zvací dopis ze strany 
prezidenta republiky byl již papeži odeslán, čímž byly splněny všechny oficiální náleži-
tosti nezbytné k pozvání Svatého otce na Velehrad v roce 2013. Monika Vývodová

zahájení diecézního procesu sestry marie paschalis
Ve wroclavské arcidiecézi v Polsku byl 25. listopadu 2011 zahájen diecézní beatifi-
kační proces řeholní sestry Marie Paschalis Jahn a jejích devíti společnic z Kongre-
gace Sester Alžbětinek.
Sestra Marie Paschalis se narodila v roce 1916 jako 
první ze čtyř dětí truhláře Karla-Eduarda Jahna a jeho 
ženy Berty ve slezské Nise. V roce 1938 vstoupila do 
Kongregace sester sv. Alžběty. Po složení prvních sli-
bů pracovala v několika řeholních domech. 
Na sklonku druhé světové války na příkaz řeholních 
představených odešla z kláštera na venkov do Vel-
kých Losin a Sobotína na Šumpersku, kde se připojila 
k ostatním řeholnicím, které ve školní budově ošetřo-
valy staré lidi. V pátek 11. května 1945 byla brutálně 
přepadena sovětským vojákem, který ji zastřelil, když 
odmítla porušit svůj řeholní slib čistoty. Pochována je 
na hřbitově v Sobotíně. Místní obyvatelé o ní hovořili 
s úctou jako o „bílé růži z Čech“. 
Podobný osud potkal také ostatních devět spolusester, nynějších kandidátek beatifika-
ce. Všechny sestry se staly odhodlanými svědkyněmi věrnosti Bohu a lásky k bližním. 
Našly smrt z rukou vojáků Rudé armády, když bránily své řeholní sliby čistoty.

Josef Pala

nemocniční kaplani
Dne 22. 10. 2011 byla ustavena Aso-
ciace nemocničních kaplanů. K této 
informaci dodejme, že základním do-
kumentem pro působení nemocničních 
kaplanů ve zdravotnických zařízeních 
je Dohoda o duchovní péči ve zdravot-
nictví, uzavřená mezi Českou biskup-
skou konferencí (ČBK) a Ekumenickou 
radou církví (ERC) z 20. 11. 2006 „s cí-
lem prospět trpícím v těžkých situacích 
bez ohledu na jejich vyznání“.
Nemocničním kaplanem se v této doho-
dě rozumí osoba (muž nebo žena), která 
poskytuje pastorační péči pacientům, 
personálu a návštěvníkům, řídí práci dob-
rovolníků v oblasti pastorační péče a za-
jišťuje kontakt s duchovními ostatních 
církví podle přání pacienta. Nemocniční 
kaplan poskytuje pastorační péči zejmé-
na empatickým nasloucháním i lidem bez 
náboženského vyznání.
Společná komise ERC a ČBK vypracovala 
dodatek k této dohodě, týkající se zvláště 
vysílání nemocničních kaplanů jednot-
livými církvemi a jejich kvalifikačních 
předpokladů. Dodatek rozšiřuje působ-
nost nemocničních kaplanů i na sociální 
zařízení.
Bylo také diskutováno o vytvoření univer-
zální ekumenické Asociace nemocničních 
kaplanů. Biskupové na zasedání ČBK 
rozhodli, že tak, jak to je v Evropě běžné, 
založí katoličtí nemocniční kaplani vlast-
ní asociaci, která bude s Asociací, vznik-
lou 22.10. 2011 na půdě ERC, spolupra-
covat. P. Bohumír Vitásek

biskupský delegát 
pro pastoraci nemocných

kostel ve Veselí nad moravou 
má dva nové zvony

Farní kostel svatých Andělů strážných 
ve Veselí nad Moravou má od neděle  
13. listopadu dva nové zvony. Při slav-
nostní bohoslužbě je požehnal olo-
moucký světící biskup Josef Hrdlička. 
Nesou jména bývalého papeže bl. Jana 
Pavla II. a bl. Matky Terezy z Kalkaty.
Město přispělo částkou 1,5 milionu ko-
run. Investice souvisí s oslavami 750 let 
od první písemné zmínky o Veselí nad 
Moravou. Místní kostel měl první zvony 
už v roce 1731. Byly celkem tři. Za první 
světové války chrám přišel hned o pětici 
zvonů, které byly zrekvírovány. Mezi dvě-
ma světovými válkami dostal kostel nové 
zvony. Ty pak byly znovu zrekvírovány 
v roce 1942. (ps)
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pozvánka na slavnostní zahájení Jubilejního roku 2012
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2011 natáčela na Svatém Hostýně TV Noe v interiérech 
a exteriérech sekvence, které budou součástí filmu o korunovacích Panny Marie ve 
světě, na území dnešní České republiky a na Svatém Hostýně.
Ze scénáře filmu s pracovním názvem „Dějiny mariánských korunovací“:
Podnětem ke korunovaci mariánských soch a obrazů byla v pohnutých dobách 8. století 
idea papeže Řehoře III., že Panna Maria zaslouží být uctívána jako Matka Boží a Králov-
na na prvním místě vedle svého syna Ježíše Krista. Svou myšlenku realizoval v roce 732 
slavným korunováním ikonografického obrazu Panny Marie v římském kostele Santa 
Maria Maggiore zlatou korunou posázenou diamanty. Následovala další korunovace 
v Římě.
Pak bylo přerušení a korunovace byly obno-
veny až v 16. století. Následuje výčet dalších 
významných korunovací ve světě.
V zemích Koruny české se s korunovanými 
milostnými obrazy a sochami setkáváme 
poměrně často. Někdy je ovšem samotný akt 
korunovace obestřen určitým tajemstvím 
jako v případě Palladia země české ve Staré 
Boleslavi.
Následuje reportáž ze Svaté Hory u Příbra-
mi, Starého Bohumína a Píště na severu Mo-
ravy a ze Svatého Kopečku u Olomouce. 
Pak už film mapuje historii a průběh koru-
novace sochy Panny Marie s Ježíškem na 
nejnavštěvovanějším poutním místě v České 
republice, na Svatém Hostýně.
Tento dvacetiminutový film bude mít pre-
miéru v bazilice na Svatém Hostýně. Bude 
to v rámci slavnostního zahájení Jubilej-
ního roku 2012, které se uskuteční ihned 
po začátku nového roku 2012, tedy o půlnoci již 1. ledna 2012. Požehnání do tohoto 
roku udělí přítomný olomoucký arcibiskup jako součást obvyklé pontifikální mše svaté.  
Po této mši svaté bude přítomným promítnut tento nový film natočený TV Noe na ob-
jednávku Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně.
Zveme všechny ctitele Panny Marie do baziliky, aby se jako každoročně zúčastnili boho-
služeb na konci roku 2011, které budou zahájeny jako obvykle 31. prosince ve 22 hod. 
a po půlnoci si všichni společně necháme požehnat do Jubilejního roku 2012. 
Sledujte další upřesňující informace o posilových spojích a zabezpečení přístupu na 
Svatý Hostýn a následného odvozu poutníků na Silvestra a na Nový rok.
Na přelomu roku už taky bude znám rámcový přehled akcí k jubilejnímu roku, který 
doplní bohatý program poutí. Někdy v únoru tento program vytiskneme, rozešleme jej 
do farností, uspořádáme tiskovou konferenci za účelem seznámení veřejnosti s termíny 
akcí, které nás budou po celý rok provázet a dáme informaci i do dalších sdělovacích 
prostředků. 
Doporučujeme průběžně sledovat přípravné dění na našich internetových stránkách 
(www.hostyn.cz).   P. Jiří Šolc, SJ, rektor baziliky

Ivo Buráň, předseda jubilejního výboru

kostely ve zlínském kraji 
navštívil letos rekordní  
počet lidí

Rekordní počet návštěvníků – téměř sto 
tisíc – vstoupil během letošní sezóny do 
jedenadvaceti kostelů Zlínského kraje 
přihlášených do projektu „Otevřené 
brány“, aby využil možnosti nechat na 
sebe mimo časy pravidelných bohoslu-
žeb působit tato posvátná místa a něco 
se o nich dozvědět. 
Od května do září, kdy je v kostelech ná-
vštěvnický režim s průvodcem zajišťo-
ván, využilo této možnosti 95  271 turistů 
všech věkových kategorií, z toho 10  677 
cizinců. Nejstarší návštěvník přiznal věk  
98 let. Tyto a mnohé další informace za-
zněly 24. listopadu ve zlínském salesi-
ánském středisku, kde byl za účasti olo-
mouckého arcibiskupa Jana Graubnera, 
náměstka hejtmana Zlínského kraje 
Jindřicha Ondruše a zástupců měst, obcí 
a farností zapojených do projektu „Ote-
vřené brány“ zhodnocen průběh letošní-
ho, v pořadí již třetího ročníku.
„Za sebe musím vyjádřit především ra-
dost, že se taková věc rozběhla a že fungu-
je. Je nutné, aby církev a občanská společ-
nost hledaly společné plochy, kde mohou 
spolupracovat. Každý máme své pole 
působnosti a církev plní důležité poslání 
nejen pro své členy, ale i pro zbytek spo-
lečnosti,“ řekl arcibiskup Jan Graubner. 
Poděkoval také všem subjektům a lidem 
zapojeným do projektu a zároveň vyzdvihl 
roli průvodců, kteří mají často dar nejen 
vyložit faktické informace o konkrétní pa-
mátce, ale také předat návštěvníkům něco 
k obohacení duše.
„V letošním roce jsme opět zaznamenali 
nárůst návštěvnosti, a to navzdory sku-
tečnosti, že ve velehradské bazilice se le-
tos prohlídky nekonaly kvůli probíhající 
rozsáhlé rekonstrukci. To nás utvrzuje 
v přesvědčení, že tento projekt má svůj 
nezpochybnitelný význam,“ konstatoval 
Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana 
Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, 
památkovou péči, cestovní ruch a spolu-
práci s církvemi. Otevřené kostely podle 
něj lákaly také návštěvníky ze vzdálených 
zemí – například Japonska, Austrálie či 
Kanady.
Největšímu návštěvnickému zájmu se tě-
šil kostel sv. Mořice v Kroměříži, který si 
prohlédlo 24.627 příchozích. Holešovský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie se zase 
stal jakýmsi magnetem pro děti, kterých 
sem formou exkurzí zavítalo na tři sta. 
Kostel Svaté rodiny v Luhačovicích ná-
vštěvníky mile překvapil živou varhanní 
hudbou a powerpointovou prezentací. 
„To jsme u nás doma,“ konstatovali 
s upřímným údivem italští turisté, když 
vstoupili do poutního kostela Naroze-
ní Panny Marie ve Štípě. Kostel Všech 

svatých v Rožnově pod Radhoštěm zase 
vzbudil obdiv hokejisty Jaromíra Jágra. 
Starobylý tečovický kostelík byl podle slov 
svého duchovního správce turisty objeven 
de facto až díky projektu.
Na proškolení průvodců kraj spolupra-
cuje s odborníky z Cyrilometodějské te-
ologické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, prof. Miloslavem Pojslem 
z Katedry církevních dějin a psychologem 
Peterem Tavelem, odborníkem na komu-
nikaci. Školení se letos zúčastnilo 145 
průvodců, nejpočetnější skupinu zájemců 
představovali aktivní senioři a studenti. 
Na financování projektu se podílí města 
a obce, farnosti, Matice svatohostýnská 

a Zlínský kraj. Farnosti zároveň koor-
dinují provoz v jednotlivých kostelech.  
Režim prohlídek je různorodý, od plného 
– každodenního – po víkendový.
Mezi památkami, které se do projektu za-
pojily v roce 2011, nechybí poutní místa 
regionu – Velehrad, Svatý Hostýn, Štípa, 
Provodov či Zašová, z dalších jsou pak 
zastoupeny kostely ve Zlíně, Kroměříži, 
Vsetíně, Uherském Hradišti, Uherském 
Brodě, Holešově, Rožnově pod Radhoš-
těm, Luhačovicích, Chropyni, Bystřici 
pod Hostýnem, Střílkách, Rajnochovi-
cích a Velkých Karlovicích.

(www.kr-zlinsky.cz)

Korunovačních slavností na Svatém Ho-
stýně v roce 1912 se zúčastnil také praž-
ský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský 
z Hříště
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olomoucké setkání lektorů
Již 9. setkání lektorů se uskutečnilo 22. října v Olomouci. Hostem byl tentokrát 
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D., odborný asistent na Katedře církevních dějin Cyrilo-
metodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Téma letošního setkání bylo 
věnováno těm, kteří umožnili Slovanům slyšet Boží slovo v jejich jazyku, sv. Cyrilu 
a Metodějovi. Tomáš Parma představil v krátkosti lektorům jak bratry ze Soluně, 
tak obrázek doby, ve které přišli do našich krajin, a tehdejší situaci, ve které vytvo-
řil Konstantin písmo pro slovanský jazyk a přeložil do tohoto jazyka i texty Písma 
svatého pro liturgii.
Po občerstvení bylo dalším bodem pro-
gramu, jako vždycky, vzájemné infor-
mování o tom, jak se daří uskutečňovat 
lektorskou službu ve farnostech zúčast-
něných lektorů. Tyto rozhovory jsou 
vždy pro všechny zúčastněné obohace-
ním a posílením pro jejich lektorskou 
službu. Celé setkání bylo provázeno 
modlitbou, jak na začátku, tak v po-
ledne, a vyvrcholilo mší svatou, kterou 
celebroval v kapli sv. Anny P. Ladislav 
Švirák, farář katedrály sv. Václava 
v Olomouci.
Důležitou novinkou týkající se všech lektorů olomoucké arcidiecéze je vytvoření webo-
vých stránek „Lektoři Božího slova“. Jsou umístěny na webových stránkách Arcibis-
kupství olomouckého: www.ado.cz – vespod pod jednotlivými centry. Zájemci zde na-
jdou zápisy ze všech setkání lektorů v Olomouci od roku 2005, dále materiály týkající 
se lektorské služby, fotogalerii a informace o probíhajícím celodiecézním vzdělávacím 
kurzu pro lektory „Čtení Božího slova v liturgii“. Martina Pavlíková

bioetická konference v olomouci
V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se 22. října sešli zájemci o bioetické otázky 
na XII. Bioetické konferenci, kterou každý rok pořádá Moravskoslezská křesťan-
ská akademie. Téma letošní konference bylo zvoleno mírně provokativně: Evropo, 
vymíráš! Příčiny a důsledky populační deprese. Program konference se pak skládal 
z poznámek a výpovědí jednotlivých odborníků z různých oborů k tomuto tématu.
Úvodem promluvil Mons. Josef Nuzík, který přítomné pozdravil jménem svým i jmé-
nem otce arcibiskupa Jana Graubnera, který nad touto akcí převzal záštitu. Následovala 
přednáška prof. Ing. Zdeňka Pavlíka, DrSc., o revolučních změnách v demografickém 
chování v Evropě. Profesor Pavlík působí v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy a také přednáší na Vysoké škole ekonomické, je to významný český demograf, 
člen České demografické společnosti. Jeho přednáška přes svou vysokou odbornost 
posluchače zaujala. Na tuto přednášku navázal příspěvek Mgr. Evy Mitchell ze So-
ciologického ústavu Akademie věd ČR. Její příspěvek nazvaný Podpora rodin s dětmi 
v evropských zemích: reflexe změn demografického chování? vycházel z posledních so-
ciologických výzkumů prováděných v celé Evropě. Po krátké přestávce hovořili místní 
přednášející; MUDr. Petr Závodný, CSc., z Porodnicko-gynekologické kliniky FNOL, 
MUDr. Yvona Hrčková z I. Interní kardiologické kliniky FNOL, kteří se vyjádřili k pro-
blematice z hlediska lékařů příslušných oborů, MUDr. Jitka Krausová z pastoračního 
úseku Arcibiskupství olomouckého všem posluchačům objasnila velmi přístupnou 
a poutavou formou psychologické kořeny postojů dnešního člověka. A duchovní pohled 
na toto téma shrnul ve svém příspěvku P. Pavel Maria Mayer, OP. 
Posluchači se zapojili do živé diskuze, ptali se přednášejících na doplňující otázky, sdě-
lovali své názory.  Martina Orságová

Vánoční dar Rodiny neposkvrněné svatému otci a našim biskupům
Každý rok připravuje mariánské hnutí Rodina Neposkvrněné duchovní kytici pro 
Svatého otce a naše biskupy – z obětovaných dnů (modlitby, těžkosti, kříže, utrpení).  
Odesílá se do Říma každoročně k Vánocům. V letošním roce uvila Rodina Neposkvrně-
né duchovní kytici jako vánoční dárek pro papeže Benedikta XVI. a pro naše biskupy ze 
svých obětí, křížů a modliteb, zvláště modlitby růžence v počtu 103 476 dní. Zapojilo se 
695 členů z Moravy, Čech, ale i ze Slovenska. 
Předsedkyně Rodiny Neposkvrněné v České republice Bohumila Vystrčilová touto ces-
tou děkuje všem, kdo se do akce zapojili. 
Bližší informace o Rodině Neposkvrněné je možno získat na adrese: Bohumila Vystrči-
lová, 687 54 Bánov 224.  Josef Pala

Velehradské gymnázium 
uspořádalo festival duchovní 
hudby

Ve dnech 4. až 6. listopadu se ve Sto-
janově gymnáziu Velehrad uskutečnil 
první ročník Festivalu duchovní hudby. 
Smyslem nesoutěžního setkání církev-
ních škol je umožnit mladým zpěvá-
kům, aby se navzájem poznali a obo-
hatili, a zároveň položit základ nové 
tradici. Záštitu nad festivalem převzal 
ostravsko-opavský biskup František 
Václav Lobkowicz, který jej také slav-
nostně zahájil.
Během dvou koncertů měli návštěvní-
ci možnost vyslechnout si domácí sbor 
Stojanova gymnázia Velehrad, sbor AVE 
z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, 
smíšený pěvecký sbor jezuitského gymná-
zia v maďarském Miskolci a sbory něko-
lika církevních základních škol: Holúbek 
z Uherského Brodu, Broučci z Valašského 
Meziříčí a pěvecký sbor Církevní základní 
školy ve Veselí nad Moravou.
Vyvrcholením festivalu, jehož pohodovou 
atmosféru pomohly dotvořit také prosto-
ry Stojanova gymnázia, se stala nedělní 
mše svatá se společným zpěvem ve vele-
hradské bazilice. V závěru pak všechny 
účinkující sbory obdržely pozvánky na 
další ročník, který je plánován na dny 9. až  
11. listopadu 2012. Eva Všetulová

zemřel p. františek adamec
Ve věku 89 let zemřel 15. listopadu 
2011 v Kroměříži P. František Adamec, 
čestný kanovník Kolegiátní kapituly 
v Kroměříži a bývalý dlouholetý farář ve 
Vacenovicích. 
P. František Adamec  
se narodil 28. úno-
ra 1922 v Dědicích u 
Vyškova. Na kněze 
byl vysvěcen 5. čer-
vence 1946 v Olo-
mouci. Působil v Dra-
hotuších, Kroměříži, 
Ivanovicích na Hané, Chvalkovicích na 
Hané, Uherském Hradišti, Starém Městě 
u Uherského Hradiště, od roku 1975 do 
roku 2009 ve Vacenovicích a poslední dva 
roky v Kroměříži.
V letech 1949 až 1956 byl pro údajný 
špatný vliv na mládež perzekuován komu-
nistickým režimem. Prošel tábory při ura-
nových dolech na Jáchymovsku, pracoval 
jako dělník v cihelně v Dědicích u Vyško-
va a byl vězněn na Borech, ve Valdicích 
a v Ruzyni.
Pohřben byl 23. listopadu ve Vacenovi-
cích. Pohřební obřady vykonal olomouc-
ký arcibiskup Jan Graubner. Josef Pala
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Víkendová četba písma s olomouckými teology
Pro zájemce o rozšíření vzdělání v oblasti Písma svatého a starokřesťanské litera-
tury a zájemce o studium Bible bez rozdílu věku pořádá olomoucká teologická fa-
kulta víkendový kurz četby Písma s názvem „Rozuměli jste všemu?“ První setkání 
se uskuteční již o prvním prosincovém víkendu, další jsou pak v plánu na leden, 
únor a duben příštího roku.
První z řady víkendových kurzů věnovaných četbě Písma svatého se zaměří na novozá-
konní texty související s křestní tematikou. Další setkání pak budou věnována novozá-
konním textům souvisejícím s modlitbou Páně (27. až 29. ledna 2012), novozákonním 
textům o obrácení a povolání (24. až 26. února) a velikonočním novozákonním textům 
(20. až 22. dubna). Všechna setkání se uskuteční v budově Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 22).
Kurz, jehož název „Rozuměli jste všemu?“ je citátem z Mt 13,51, si klade za cíl sezná-
mit posluchače s vybranými úryvky biblického textu na základě srovnání vybraných čes-
kých překladů i řeckého originálu. Na filologický a historický úvod pak naváže biblista 
výkladem textu. Kurzy povedou pedagogové teologické fakulty prof. Ladislav Tichý,  
Dr. Dominik Opatrný, Mgr. Veronika Černušková, Dr. Jana Plátová a Dr. Pavel  
Černuška.
Víkendový kurz obsahuje 12 hodin: dvě páteční hodiny věnované uvedení k textu, osm 
hodin četby a výkladu v sobotu a dvě hodiny četby a výkladu v neděli. Absolventi získají 
certifikát o absolvování. Podmínkou otevření kurzu je alespoň 12 zájemců a v případě 
zájmu jej lze uskutečnit i mimo Olomouc. Nabídka tematických celků se navíc v tom-
to případě rozšiřuje například o četbu textů o seslání a působení Ducha Svatého nebo 
o církvi.
Další informace a kontakty lze najít na webových stránkách olomoucké teologické  
fakulty.  Jiří Gračka

haitský kněz na návštěvě v zábřehu
Neobvyklý začátek adventu prožili věřící v Zábřehu. Ve farním kostele sv. Bartolo-
měje sloužil v neděli 27. listopadu mši svatou černošský kněz P. Rodolpho Baltazar. 
Působí jako duchovní správce ve farnosti Baie de Henne na Haiti, kterou zábřežští 
věřící léta podporují.
„Advent je časem naděje a vy jste znamením naděje pro nás a naše děti,“ zdůraznil kněz 
ve své promluvě. „Díky vám může čtyři sta dětí v Baie de Henne chodit do školy. Rodiče 
se nemusí bát, že by o ně nebylo postaráno. Do školy totiž přicházejí hladové a dostávají 
zde najíst,“ přiblížil Baltazar význam české pomoci v nejchudší zemi západní polokou-
le. Jeho slova byla odměněna spontánním potleskem.
P. Rodolpho Baltazar přijel na návštěvu naší vlasti. Během několika dní navštíví řadu 
dalších farností a setká se také s olomouckým arcibiskupam Janem Graubnerem. (ps)

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.

arcibiskup Graubner se v římě 
zúčastnil setkání k Roku 
dobrovolnictví

V rámci evropského Roku dobro-
volnictví se ve dnech 10. a 11. listo-
padu 2011 konalo na Papežské radě  
Cor unum v Římě evropské setkání na 
téma Dobrovolnictví. Šlo především 
o výměnu zkušeností katolických orga-
nizací, které se v této oblasti angažují. 
Českou republiku zastupoval na setká-
ní olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
a dva mladí dobrovolníci.
„Mnohé z organizací, které se setkání 
zúčastnily, mají množství pracovníků 
i spolupracovníků. Jasně se tak ukázalo, 
že v katolické církvi působí největší počty 
dobrovolníků, protože evangelium je pro 
ně nejsilnější inspirací pro službu potřeb-
ným. V těch věřící vidí samotného Krista, 
kterému chtějí sloužit z lásky. Motivované 
dobrovolnictví je důležitým lékem na sou-
časnou sebestřednost a honbu za požitky 
a majetky,“ uvedl po návratu z Říma arci-
biskup Graubner, který je zodpovědný za 
charitní službu církve v naší zemi.
Účastníky setkání přijal v pátek 11. listo-
padu ve zvláštní audienci i papež Benedikt 
XVI., který zdůraznil, jak mu záleží na ob-
nově křesťanské víry projevované láskou, 
na živém svědectví věřících, kteří vnášejí 
do světa lásku – Boha, a kteří dávají svým 
současníkům možnost setkat se s Bohem 
v projevech lásky. 
„Práce katolických dobrovolníků samo-
zřejmě nemůže vyřešit veškerou nouzi, 
ale to nás nesmí odradit. Rovněž se ne-
smíme nechat zlákat ideologiemi, které 
by chtěly změnit svět na základě čistě 
lidských představ. To málo, čím prospě-
jeme potřebným… je znamením Kristovy 
přítomnosti a lásky,“ řekl mimo jiné Svatý 
otec.
Kromě arcibiskupa Graubnera se z naší 
země zúčastnili setkání i dva mladí lidé: 
Pavla Křížová, která má za sebou zku-
šenost jednoroční služby dobrovolníka 
v misijní farnosti na Moravě, a Jiří Štercl, 
který bezplatně sloužil mládeži rok v Bul-
harsku a rok v Africe. Jiří Gračka

fara v libině ukáže téměř dvě 
stovky betlémů

Na druhý a třetí adventní víkend připravil 
skautský oddíl Libina na Šumpersku ve 
spolupráci s místní farností už pátý roč-
ník výstavy betlémů. Téměř dvě stovky 
exponátů, většinou zapůjčených místní-
mi farníky, si zájemci mohou prohlédnout 
na faře v Libině ve dnech 3. až 4. a 10. až  
11. prosince vždy od 14 do 17 hod.  (aco)
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•  Zdaleka ideme, novinu neseme – po-
zvání na vánoční pásmo v bazilice na 
Svatém Hostýně v rámci kulturních akcí 
Jubilejního roku 2012
V neděli 8. ledna 2012 při mši svaté v 11 
hod. vystoupí národopisný soubor Děcka 
ze Skoronic vedený Marií Holcmanovou 
v doprovodu Varmužovy hudecké muzi-
ky s primášem Petrem Varmužou. Ve vá-
nočně vyzdobeném kostele nám u oltáře 
a jesliček připomenou nejen vzácné chvíle 
narození Ježíška, ale i lidové zvyky a tra-
dice z okolí Kyjova. Pásmo koled a poví-
dání Zdaleka ideme, novinu neseme nás 
přenese do atmosféry Vánoc o několik let 
zpět a připomene nám, jak skromně, ale 
srdečně trávili tyto svátky naši dědečkové 
a babičky. 
Národopisný soubor ze Skoronic má za 
sebou 22 let činnosti, téměř 800 vystou-
pení a 24 zahraničních zájezdů do většiny 
evropských zemí.

•  V zimním období (do 22. dubna 2012) 
jsou slouženy mše svaté na Svatém Ho-
stýně:
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 požeh-
nání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

•  Vánoční bohoslužby na Svatém Hos-
týně:
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 Sva-
tém Hostýně rozloučíme v sobotu 31. pro-
since 2011.
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. ado-
race a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požeh-
nání.

•  Vánoční varhanní koncert Ludvíka 
Šuranského se koná ve farním kostele  
sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřev-
nicí ve středu 28. prosince v 18.30 hod.

•  Výstava betlémů je vystavena v muzeu 
Matice svatokopecké na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce od 3. prosince do 8. led-
na 2012. Otevřeno bude vždy od 10 do 16 
hod., a to o sobotách a nedělích, ve dnech 
24. prosince až 1. ledna bude otevřeno  
ve stejný čas denně.

duchovní cvičení v exercičním domě v kolíně v roce 2012

 29. 1. – 4. 2.   Ignaciánská duchovní cvičení – I. týden – na téma Poznat hloubku vlast-
ního hříchu a Božího milosrdenství – P. František Lízna, SJ 

 6. – 10. 2. Sblížení s Ježíšem – Ignaciánská duchovní obnova – P. Josef Tichý

 15. – 19. 2. Duchovní obnova pro všechny – příprava na dobré prožití postní doby 
– P. Vojtěch Suchý, SJ

 29. 2. – 4. 3. Postní duchovní obnova pro všechny – P. Josef Čupr, SJ

 12. – 15. 3. Postní duchovní obnova pro všechny – P. Josef Čupr, SJ

 19. – 23. 3. Postní duchovní obnova pro všechny – P. Josef Hladiš, SJ

 28. 5. – 2. 6. Ignaciánská duchovní cvičení na téma Poznat, milovat a následovat 
Krista – P. František Lízna, SJ

 9. – 12. 5.  Duchovní obnova s Pannou Marií – P. Josef Hladiš, SJ

 13. – 19. 7.  Ignaciánská duchovní cvičení pro všechny – P. Josef Čupr, SJ

Mimo tyto termíny nabízíme možnost individuálního pobytu.
Ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Cena pobytu (včetně stravy): 500 Kč za první den, 400 Kč za každý další den. 
Pro studenty a jiné osoby s nízkým příjmem je možné cenu snížit dle domluvy.
Mimo tyto termíny nabízíme možnost individuálního pobytu. Ubytování v jednolůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena pobytu (včetně stravy): 450 Kč za 
1. den, 350 Kč za každý další den.
Kontaktní adresa: Exerciční dům, Kutnohorská 26, 280 02 Kolín, tel.: 731 182 112, 
e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz 

úmysly apoštolátu modlitby
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 svět-
lem, solí a kvasem Kristova evangelia.

leden 2012
Úmysl všeobecný 
Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou 
potřebují k obnovení svých životů.

Úmysl misijní 
Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi 
dobré vůle.

Úmysl národní
Za všechny křesťany, aby s odvahou a opravdovostí naplňovali své poslání radostným 
životem podle evangelia.
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Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

katecheze v dějinách 
a současnosti

Vzdělávací cyklus pořadů s tímto názvem 
připravovaný doc. Ludvíkem Dřímalem 
z Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, na kte-
rý jsme vás upozorňovali již v minulém 
čísle OLDINu, stále pokračuje na Ra-
diu Proglas a bude zde vysílán až do jara 
příštího roku (2012). Ani ten, kdo jej nala-
dil až nyní, nemusí být ochuzen o předcho-
zí díly. Lze je totiž najít v audio archivu na 
stránkách Radia Proglas (www.proglas.cz). 
Prosíme, abyste informaci o tomto pořadu 
předávali dál – především mezi katechety 
a kněžími a také těmi, kteří se o tuto tema-
tiku zajímají. Vít Němec

chaloupka na vršku
Jedná se o třináctidílný seriál animova-
ných večerníčkových příběhů, který vy-
dala Česká televize na DVD. Tyto příběhy, 

v nichž vystu-
pují jako ani-
mované loutky 
hlavní hrdino-
vé – děti Ma-
řenka, Honzík 
a Andulka – nás 
zavedou do dob 
našich babiček, 
kdy na vesnici 
děti i dospělí 
mnohem in-
tenzivněji pro-

žívali různé svátky a lidové zvyky. Tyto 
krátké desetiminutové příběhy nejsou jen 
vzpomínáním na staré časy na venkově, 
ale mohou posloužit i k tomu, abychom 
dětem zábavnou a atraktivní formou při-
blížili např. podstatu některých křesťan-
ských svátků během roku. Tak je tomu 
např. u prvního dílu, který má název Jak 
to bylo na Tři krále. Po promítnutí dílu, 
který trvá kolem deseti minut, je možné 
např. rozvést některá témata, o nichž je ve 
večerníčku řeč, a vysvětlit jejich podstatu 
dětem (např. k čemu se používá požeh-
naná křída aj.). Jednotlivé díly jsou velmi 
zdařile a hezky ztvárněny, takže určitě za-
ujmou především malé děti – předškoláky 
a žáky 1. nebo 2. třídy ZŠ. Toto DVD si 
můžete objednat např. v internetovém ob-
chodě (www.paulinky.cz). Cena je 150 Kč. 
Na webové stránce (www.youtube.com) 
najdete také ukázky z jednotlivých dílů.

Vít Němec

ohlédnutí za Viii. celostátním kongresem katechetů
I když od této celorepublikové akce, která se letos koncem října uskutečnila na Velehra-
dě, uplynul už více než měsíc, rádi bychom ty, kteří se jí zúčastnili, a také další zájemce 
upozornili na některé užitečné věci. 
Na webových stránkách katechetické sekce při České biskupské konferenci  
(www.katechet.cirkev.cz) byly v rubrice „Kongresy katechetů“ již zveřejněny některé 
prezentace k přednáškám, které si zde můžete prohlédnout. Na stránkách Stojanova 
gymnázia Velehrad (www.sgv.cz) zase najdete několik fotek z kongresu. Velkou fotoga-
lerii z celé této akce si můžete prohlédnout na stránkách olomouckého katechetické-
ho centra (www.ado.cz/katechete). Autorkou tohoto souboru fotek je paní katechetka 
Ing. Milena Marečková, které tímto moc děkujeme za jejich poskytnutí. Vít Němec

ilustrovaná knížka anička zelíková s texty mons. Jana Graubnera
Životní příběh Aničky Zelíkové je nyní zpracován pro dětského čtenáře. Tento příběh 
prostého děvčete z Napajedel, které se obětovalo jako smír za děti zabité potratem,  
radostná víra, obětování utrpení a láska této 
dívky, může být vzorem pro člověka v kaž-
dém věku. Od její smrti letos uplynulo 70 
let a její beatifikační proces probíhá. Tento 
vhodně sestavený příběh s pěknými ilustra-
cemi může být nejen pěkným darem k Váno-
cům, ale i pomůcka do hodin náboženství či 
farní katecheze školních dětí. Knížku vyda-
lo Kartuziánské nakladatelství. Je dostupná 
na farách a nebo v našem centru.

Jana Kuběnová
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Co říkáte na těch dvacet let Nezbedy?
I pro nás je to neuvěřitelná doba a to, že 
stále pokračujeme, přičítáme milosti  
Boží a pomoci našich příznivců. Myslíme 
tím pomoc příznivců duchovní i materiál-
ní. Samozřejmě se snažíme beze zbytku 
naplňovat to známé „Člověče, přičiň se 
a Pán Bůh ti pomůže“. Proto se činíme, 
seč můžeme.
Když jsme s Nezbedou začínali, měli jsme 
určité představy, ale ty se týkaly spíše kva-
lity a rozvoje časopisu než délky vydávání. 
Říkali jsme si, že až se naše finanční situ-
ace zlepší, tak přibereme další pracovníky 
do redakce, přidáme další stránky do ča-
sopisu, budeme vydávat tématické přílo-
hy, začneme vydávat časopis pro předško-
láky, koupíme redakční dodávku atd. 
Ovšem téměř vždy opak je pravdou. Počet 
pracovníků v redakci se nikdy nezvýšil 
a redakční dodávka, kterou jsme zatím 
jednou obměnili, byla pořizována vždy 
z bazaru. Vše kolem časopisu stále ovliv-
ňují chybějící finance.  
Přesto děláme všechno pro to, aby tady 
byl Nezbeda dalších dvacet let. 

Během dvaceti let se mnoho věcí znač-
ně zdražilo, ovlivňovalo to vydávání ča-
sopisu?
Nejvíce nám zvedlo náklady zdražování 
poštovného. To se z 1 koruny za zaslání 
jednoho Nezbedy zvedlo na současných 
7,50 Kč. A to raději nemluvíme o cenách 
za balíčkové zásilky. Rozdíl mezi poštov-
ným v roce 1992 a 2011 je měsíčně několik 
tisíc a každoročně se zvyšuje. Zdražování 
jiných věcí se nijak výrazně do rozpočtu 
nepromítlo.

časopis nezbeda slaví dvacet let
Dětský křesťanský časopis Nezbeda putuje mezi své čtenáře už neuvěřitelných dva-
cet let. Za tu dobu vzniklo a také zaniklo mnoho jiných dětských periodik. Udržet 
časopis dvacet let je obdivuhodné a je za tím mnoho práce. Jak se na ta dvě dese-
tiletí ohlížejí ti, kteří časopis tvoří? Zeptali jsme se na to šéfredaktora Vítězslava 
Koutníka a redaktora Leoše Hrdličky.

Mimo Nezbedu jste začali také vydávat 
časopis pro předškoláky.
Na křesťanském trhu doposud chyběl 
časopis pro předškoláky. S myšlenkou vy-
dávat časopis pro předškolní děti a jejich 
rodiče přišly sestry salesiánky. Obsahově 
jej připravují manželé Lucie a Josef Civí-
novi z Benešova a jejich spolupracovníci 
z okolí Prahy. Na nás je grafická úprava, 
tisk a distribuce.
Časopis Cvrček vychází pouze pro před-
platitele jako příloha Nezbedy, abychom 
se vyhnuli další administrativní práci spo-
jené se samostatným časopisem. V redak-
ci Nezbedy jsme doposud jen dva a další 
práce navíc je vždy zátěží. I tak musíme 
vést dvojí záznamy o předplatném a dis-
tribuci.
Cvrček je tématicky připravován v soula-
du s dobou, kterou právě prožíváme. Jeho 
obsah je  dělán tak, aby rodiče spolupraco-
vali s dětmi a také s nimi dále hovořili na 
témata, která jednotlivá vydání přinášejí. 
Věříme, že v brzké budoucnosti se rozsah 
časopisu podaří rozšířit.

Vaše redakce vydala již tři sbírky humo-
ru. Chystáte něco dalšího?
Dobrého, slušného a laskavého humoru 
není mnoho a lidmi je vždy  kladně přijí-
mán. V posledních letech jsme vydali již 
tři stostránkové knížečky Nezbedova hu-
moru. V následujícím roce vydáme další 
– již čtvrtý – Nezbedův humor. 
V současnosti je naší redakční novin-
kou Komiksový sešit. Čtenáři v něm na-
leznou šest komiksů, které vycházely 
v minulosti na stránkách Nezbedy. Příš-
tí rok bychom chtěli vydat druhý sešit  

www.casopisnezbeda.cz
e-mail: info@casopisnezbeda.cz

tel.: 739 344 031
adresa: Divadelní 6, 760 01 Zlín

Nezbeda – zábavný křesťanský měsíčník pro děti vychází pravi-
delně od roku 1992

Cvrček – křesťanský časopis 
pro předškolní děti vychází 
pravidelně od roku 2010

Komiksový sešit – komiksové 
příběhy, které vycházely na 
stránkách Nezbedy

a následovně každý rok další.
Před pěti roky jsme začali úzce spolupra-
covat s katechetickým centrem Arcibis-
kupství olomouckého. Podle jejich námě-
tů a připravených podkladů jsme vytvořili 
dětské katechetické sešitky se samolepka-
mi (Biblické  postavy Starého zákona, Bib-
lické postavy Nového zákona, Poznáváme 
české světce, Ježíš a evropští světci, Ježíš 
v nedělních evangeliích).
V rámci této spolupráce vznikly i  dal-
ší katechetické pomůcky – hrací karty.  
Podílíme se i na vydávání obrázkových se-
šitků v edici Poznáváme české světce (Svatý  
Václav, Svatý Vojtěch, Svatý Prokop).

Jaké přání máte do dalších let?
Aby se nám každý rok zvyšoval počet čte-
nářů. Souvisí to s tím, aby si čím dál více 
dětí i jejich rodičů uvědomovalo, že po-
čítače a televize nemohou nahradit svět 
fantazie, tajemna a  dobrodružství, které 
se skrývají v knihách a také časopisech.
Za uplynulých dvacet let je naprosto 
zřejmé, že se křesťanský časopis pro děti 
v naší zemi neobejde bez podpory dob-
rodinců. I na tomto poli jsme rádi, že se 
takoví lidé stále nacházejí a drží Nezbedu 
i Cvrčka „nad vodou“.
Jsme také rádi, že po celou dobu vydávání 
se našla řada dobrovolných spolupracov-
níků, kteří pomáhají nejen s distribucí, ale 
jsou také autory mnoha článků a ilustrací. 
Věříme, že i na tomto poli se najde vždy 
někdo, kdo ochotně přiloží ruku k dílu. 

Josef Pala
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Větru neporučíš, ale můžeš postavit mlýn
Toto holandské přísloví vystihuje životní postoj nebojácné Pavly Krystýnové z To-
polné na Slovácku. Osobně se angažuje v českém občanském sdružení Akwaaba  
(www.akwaaba.cz), které zajišťuje finance a kontroluje jejich hospodárné využití při 
realizaci projektů komunitního centra pro osiřelé a sociálně znevýhodněné děti v měs-
tečku Bawjiase v Ghaně. Sdružení nabízí také další efektivní možnost přispívat konkrét-
nímu dítěti formou pravidelného daru na vzdělání, plnohodnotnou stravu a dostupnou 
lékařskou péči. 
Aktuálně je nej-
větší prioritou 
občanského sdru-
žení dostavba sta-
vebního objektu, 
který bude sloužit 
jako domov pro 
70 až 80 dětí. Cel-
kové rozpočtové 
náklady na dílo 
byly vykalkulo-
vány na částku 
1 455 000 Kč. Pro-
tože bylo v listo-
padu nutné k úpl-
nému dokončení 
stavby získat ještě 
asi dvě stě tisíc korun, ve farnostech Březolupy a Bílovice byla vyhlášena sbírka a čle-
nové Chrámového sboru Březolupy se rádi spojili se smíšeným pěveckým chrámovým 
sborem TIBI ze Zlína a s členkami tria DOEMI, aby za neobyčejné podpory P. Josefa 
Říhy a P. Pavla Glogara společně vystoupili pro hudbymilovné a štědré publikum na be-
nefičních koncertech v kostelech Narození sv. Jana Křtitele v Bílovicích (13. listopadu) 
a Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích (20. listopadu). Při za-
hájení zlínské benefice Pavla oznámila, že v projektu „Podpora Ghaňánků“ zbývá najít 
posledního dárce, který by pravidelně pomáhal jednomu z ghanských dětí z komunity 
Bawjiase. Po koncertě se přihlásila dáma, která byla Pavlíninou výzvou oslovena, a tak 
se připojila k lidem přinášejícím naději na šťastnější budoucnost malých Afričanů, jimž 
se nedostává vlastního rodinného zázemí. Ivana Hubáčková

Svárov 

Život kněze a básníka Josefa 
Veselého ve fotodokumentaci

Za několik týdnů končí občanský rok 
2011. Končí také platnost nástěnných 
a stolních kalendářů. Jejich osudem je 
kontejner s odpadem papíru. V mnoha 
domácnostech sloužily tyto kalendáře 
k záznamům a jako připomínka té či oné 
události, návštěvy u lékaře, data naro-
zenin apod. V odpadu starého papíru by 
však neměly skončit kalendáře vydávané 
církevními nakladatelstvími, často pozo-
ruhodné svou grafickou a výtvarnou úpra-
vou, především však doprovázené každý 
týden úvahami a zamyšleními řádových 
a diecézních kněží. Snad některé diecézní 
knihovny u nás tyto kalendáře uchovávají 
pro budoucnost ve svém fondu.
Rozhodně trvalou hodnotu bude mít roz-
měrný nástěnný kalendář vydaný pro le-
tošní rok 2011, který vděčí za svůj vznik 
a mimořádný obsah opavským řádovým 
sestrám. Je mu věnováno následující po-
jednání.
Pateru Josefu Veselému se dostalo v po-
sledním desetiletí jeho života významných 
poct církevních i světských. Poslední – 
Řád T. G. Masaryka III. stupně – již nemo-
hl osobně převzít na pražském Hradě pro 
povzbuzující zhoubnou chorobu. Třeba 
ocenit čin prezidenta Václava Klause, kte-
rý mu Řád „za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie a právo“ přijel osobně předat 
do Opavy.
Po roce od smrti preláta Josefa Veselého 
připomněly tohoto vzácného kněze a ta-
lentovaného básníka Dcery Božské Lásky 
v Opavě nevšedním činem (žil v jejich do-
mově jako důchodce posledních pět let). 
Připravily obsáhlý obrázkový materiál 
z celého jeho života pro nástěnný kalendář 
2011. Celkem 88 fotografických snímků 
na 14 listech formátu 42 x 30 cm připo-
míná jeho mládí, studia, tajné svěcení na 
kněze 8. prosince 1962 ve valdické věz-
nici, udělené mu spoluvězněm biskupem 
Jánem Chrizostomem Korcem. Po pro-
puštění z internace následují fotozáběry 
z jeho civilních zaměstnání, veřejné pri-
mice v rodišti v září 1969, a poté i z kněž-
ských působišť, včetně snímků osobností, 
se kterými se setkal nebo přátelil. Na kaž-
dém listu kalendáře je otištěna Veselého 
báseň, tematicky doplňující snímky.
Poezie mu byla průvodkyní a potřebou 
v mnoha životních situacích; vyjádřil 
to verši „... a tak jdu za tebou Bože můj 
jak cestář z jara/ na prsou laternu kříže/ 
a v srdci litanie ke svatým všedních dnů“. 
Jednotlivé básně posílal mnoha svým přá-
telům, v knižní podobě vycházely až po 
roce 1989; první sbírka má název „Zna-
mení všedních dnů“. Téměř desítku jeho 

sbírek vydal Kroužek bibliofilů v Ostravě-
Vítkovicích přičiněním bibliofila Leopol-
da Čady. Mimořádné pozornosti se těší 
jeho sbírka básní „Na stejné lodi“, vydaná 
po roce 2000 dokonce ve dvou vydáních 
Nadací proti rakovině Ostrava a Masa-
rykovým ústavem onkologickým Brno. 
Básně plné nejistoty, obav i naděje vznik-
ly během Veselého pobytů v nemocnici. 
Každou báseň doprovodil svými lékař-
skými poznatky a vysvětlivkami jeho ošet-
řující lékař, radioterapeut MUDr. Pavel 
Vodvářka. V prologu napsal: „Pochopili 
jsme, že někdo vyřkl to, co všichni denně 
prožíváme, že někdo podal intimní výpo-
věď o svých pocitech. Výpověď krátkou, 
přesnou a výstižnou, v níž se kromě slov 
ozývá i duše, do níž se promítá lidská sla-
bost i síla, pramenící z pomíjivé existence 
a současně z důvěry a pevného zakotvení 
v Duchu.“ Sbírka básní oslovila mnoho 
postižených stejnou chorobou; doplňuje 

ji disk, na kterém recituje vybrané básně 
Alfred Strejček, na koncertní kytaru ho 
doprovází Štěpán Rak.
Stejnou pozornost vzbudily dvě sbírky 
veršů Josefa Veselého „P.f. – Pozdrave-
ním přátelům“ a „Ozvěny velikonoční“. 
Z básníkových sbírek je vybral a k vydání 
připravil Mojmír Trávníček. Ve vzorné 
úpravě s ilustracemi Jaroslava Šerých je 
vydal Pavel Sejkora /Trinitas Svitavy/ ve 
spolupráci s Křesťanskou akademií Řím/ 
Edice Vigilie, svazky 130 a 131/.
Jedna z posledních básní Josefa Veselého, 
zařazená na závěrečný list výše zmíněné-
ho kalendáře Dcer Božské Lásky je plná 
jeho naděje v setkání s Pánem na věč-
nosti: „... Nezbývá než zazpívat Te Deum 
laudamus/ Otcovská náruč plná lásky/ je 
otevřena v každý čas/ každého z nás obe-
jmout/ po tomto čase našeho putování.“

Bohuslav Smejkal 

Snímek Pavel Kosek
Koncert v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
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Věnovaly se péči o zdraví těch nejvíce potřebných
Blíží se Vánoce, konec roku a začátek nového, kdy si spolu s příbuznými, přáteli a zná-
mými budeme přát hlavně zdraví. Právě péči o zdraví jiných věnovaly celý svůj život 
pravčické rodačky, Marie Hildegardis Uličná a Marie Eleonora Zlámalová, členky ře-
holního řádu Svatého kříže. 
O Marii Hildegardis Uličné sestry napsaly: V jedenašedesáti letech, v době, kdy si mnohý 
člověk už činí právo na odpočinek, přijala milá sestra Hildegardis z rozkazu představe-
ných místo lokální představené ve Frenštátě. Byla zde stanice charitního ambulantního 
ošetřování - tedy činnost vyžadující mnoha obětí, obtíží a sebezáporu. A s jakou láskou 
bere milá sestra na sebe tento úřad. Musela vidět a cítit, že v těch valašských chaloup-
kách, rozesetých po kopcích a svazích, na ni za bídným zevnějškem ubohých chudáků čeká 
trpící Kristus, její snoubenec, její Spasitel a Pán. Jinak by nebylo možno vysvětlit si její 
obdivuhodnou obětavost, s kterou v zimě v létě chodila za svými nemocnými. Nestěžovala 
si, ba naopak, v poslední době jí zdraví dosti dobře sloužilo. Byla na svém působišti ráda. 
Získala si všechny svojí milou, tichou povahou, její vyrovnanost imponovala všem. 
Ze své obětavé práce se však dlouho netěšila a po krátké nemoci umírá ve svém posled-
ním působišti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Oproti tomu z dlouhého života, ale ne zdra-
ví, mohla se těšit další pravčická rodačka, řádová sestra Marie Eleonora Zlámalová. 
Spolu se setkaly na stejném pracovišti v nemocnici ve Slezské Ostravě, kde v roce 1916 
obdržely od Slezského zemského výboru bronzovou medaili za dobrovolnou samaritán-
skou službu Červeného kříže. 
Pro Marii Hildegardis Uličnou bylo jistě zajímavé i setkání o třiadvacet let později.  
Na jejím posledním působišti ve Frenštátě pod Radhoštěm ji přijal P. Medard Horák. 
Tento kněz přijal setry řádu Svatého kříže k soukromému ošetřování nemocných, vý-
hradně chudých, roztroušených na frenštátských pasekách. Pro představu, o jakou prá-
ci se jednalo, cituji z řádových písemností: První muž, ke kterému řádové sestry přišly, byl 
velmi zanedbaný a hmyz všeho druhu měnil jeho lůžko v hotové mraveniště. O ženě brzy 
nato ošetřované v Trojanovicích řádová kronika píše: V páchnoucí světničce ležela žena, 

která se nemohla ani hnout. Když jsme ji nadzvedly, viděly jsme, že má záda plná červů. 
A se stropu na nás padaly štěnice. 
Sestra Eleonora se dožila vysokého věku, stejně jako dva její pravčičtí bratři žijící v Prav-
čicích, a s vážně postiženým zrakem se dočkala ještě nuceného stěhování řádových ses-
ter z Kroměříže do českého pohraničí. 
Do své smrti však obě řádové sestry vykonaly mnoho obětavé práce pro chudé a nemoc-
né v řadě míst republiky.   Miroslav Rozkošný

Pravčice

biřmování v kroměříži
V Arcibiskupském gymnáziu v Kromě-
říži skončil další běh přípravy na svátost 
biřmování a biskup Josef Hrdlička udělil  
25. října tuto svátost 24 studentům gym-
názia v kostele sv. Mořice v Kroměříži. 
Slavnostní mši svatou celebroval otec 
biskup společně s celou řadou kněží z far-
ností biřmovanců. V promluvě adresova-
né zejména biřmovancům biskup Josef 
poděkoval za dopisy, které mu biřmo-
vanci v závěru přípravy předali, a ocenil 
hloubku osobního svědectví a duchovní 
vyzrálost pisatelů. 

„Každý z vašich dopisů by si zasloužil 
mou osobní odpověď, ale to není v mých 
silách,“ řekl biskup Josef a poznamenal, 
že každému z biřmovanců odpoví jistě 
sám Bůh skrze dary Ducha Svatého. V zá-
věru mše svaté biřmovanci poděkovali 
vedoucím jednotlivých skupinek, kteří je 
provázeli po celou dobu přípravy. Největ-
ší dík patřil školnímu kaplanovi P. Pavlu 
Stuškovi, který celou přípravu koordino-
val, a ten obdržel od biřmovanců netra-
diční dárek: živého beránka.

Marie Kvapiliková
Kroměříž

nová kniha o sv. cyrilu  
a metoději

Matice velehradská píše: Mnozí se ptá-
te, jak se aktivně zapojit do činnosti naší 
matice. Nyní je tady jedna velká možnost. 
Matice velehradská přemýšlela, jakým 
způsobem přispět k jubileu v roce 2013. 
Zvolila způsob, o kterém se domnívá, že 
je tím nejlepším – totiž oslovit mládež  a 
nabídnout jim knihu o sv. Cyrilu a Me-
toději. Sepsal ji prof. Petr Piťha a krás-
nými ilustracemi opatřila Klára Folvar-
ská...  Kniha je katechetickou pomůckou 
i odborným dílem pro dospělé i mládež, 
nemá cizí slova, ale není to učebnice. 
Ale je čtivá, to poznáte z ukázek na webu  
www.maticevelehradska.cz/dokument/ 
CM-kniha-210/
Budeme rozesílat letáky na subskripci této 
knihy, která bude stát 210 Kč, na knižním 
trhu to bude 260 Kč, protože kniha je vá-
zaná s barevnými ilustracemi.
Kolik letáků vám máme poslat, abyste je 
nabídli známým?
Děkuji za brzkou odpověď
(tel.: 736 529 221, www.poutnik-jan.cz).

Mons. Jan Peňáz
Křtiny

Na dobové fotografii: sedí sestra Hildegardis uprostřed, po její pravici sestra Eleonora
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přečetli Jsme za Vás

komunita blahoslavenství
Sobota 3. prosince od 15 do 18 hod.
Pravidelné sobotní duchovní odpoledne 
na téma Josef Nazaretský – muž víry 
Vstup do adventu se sv. Josefem, mužem 
víry v temné noci

8. – 11. prosince
Adventní duchovní cvičení pro všechny na 
téma Emmanuel – Bůh s námi (Mt 1,23)
Důvěrné prožívání Boží přítomnosti – jak 
jej žít ve svém každodenním životě
Součástí setkání jsou přednášky, čas 
osobní modlitby a adorace, společná litur-
gie, možnost duchovních rozhovorů.
Program probíhá v evangelizačním cen-
tru Komunity Blahoslavenství, 783 16 
Dolany 24
Bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz, 
e-mail: dolanykom@seznam.cz
tel.: 731 626 132

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

Proto je třeba uvítat nově vydanou publi-
kaci Mons. Pospíšila. Nejobsáhlejší je ka-
pitola “Jak to bylo s překládáním kněží“. 
Autor podává informace o situaci církve 
a kněží, se kterými sdílel v době útisku 
vlastní pohnutý život. Sám byl hned po 
vysvěcení na tři léta „odvelen“ do Pomoc-
ných technických praporů (PTP), a poté 
– pro nežádoucí kněžskou horlivost a pů-
sobení mezi mládeží jedenáctkrát překlá-
dán z farnosti do farnosti. V letech1962 
až 1967 mu byl navíc odebrán souhlas ke 

moravskoslezská křesťanská akademie

Region Kyjov – Pátek 9. prosince
Bc. Pavel Selucký
Hora sv. Klimenta u Osvětiman a Velká Morava 
Místo a čas konání: Farní kostel Kyjov, od 18 hod.

Region Olomouc – Středa 14. prosince
Adventní koncert vokálního sboru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
ENSEMBLE VERSUS
Koncert židovských lidových skladeb s odborným komentářem 
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum - Mozarteum, od 19 hod.

Region Strážnice – Pátek 2. prosince
Biblická přednáška
Místo a čas konání: Kostel Panny Marie, od 19 hod.

Region Zábřeh – Sobota 3. prosince
MgA. Martina Pavlíková
Kultura řeči při čtení Písma svatého – praktická část 
Místo a čas konání: Katolický dům v Zábřehu, Sušilova 38, od 9 hod.

informace o noci kostelů 2012
Protože se množí dotazy na termín konání Noci kostelů 2012 sdělujeme tímto, že v roce 
2012 se bude Noc kostelů konat v pátek 1. června 2012.
Zájem o tuto akci je velký, letošní Noc kostelů se v naší arcidiecézi uskutečnila ve 145 
kostelech, klášterech a modlitebnách. Přihlášky pro rok 2012 můžete zasílat na e-mailo-
vou adresu: nockostelu@arcibol.cz, nebo písemně na adresu: Arcibiskupství olomouc-
ké, Noc kostelů, Wurmova 9, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 245

Výpověď o době útlaku církve
V posledním desetiletí překvapuje Mons. Antonín Pospíšil přátele jako autor a edi-
tor obsahově velmi poutavých knižních titulů. Koncem letošního října vydal šede-
sátistránkovou publikaci s názvem Bolestná minulost církve u nás. Název naznačuje, 
že autor se zabývá obdobím let 1949 až 1989, kdy řada kněží byla zbavena státního 
souhlasu k výkonu duchovenské služby, nebo překládána z živých farností do po-
hraničních obcí s několika věřícími. Způsoby perzekuce církve u nás jsou známé 
především v těch farnostech, kde docházelo k zásahům církevních, spíše proticír-
kevních tajemníků a politických mocipánů. O pronásledování a věznění občanů 
bojujících proti komunistické totalitě se hojně psalo; postižení besedovali o svém 
osudu s žáky ve školách. O pronásledování kněží byly informace skromnější, širší 
veřejnosti takřka neznámé. Je záslužné, že částečnou informaci podávají nástěnky 
a exponáty v nedávno otevřeném památníku v želivském klášteře, kde jsou mimo 
jiné uvedena jména 464 kněží a řeholníků zde internovaných v době nesvobody.

kněžskému působení, takže pracoval jako 
dělník v rožnovské továrně. Pozoruhodné 
jsou jeho charakteristiky kněží, kteří trp-
ně nebo aktivně spolupracovali s tehdej-
ším režimem a účastnili se činnosti v tzv. 
kněžském mírovém hnutí, mimo jiné 
biskup Josef Vrana, P. František Vymětal 
a P. Václav Medek. Dbá přitom o objekti-
vitu posuzování.
Do své publikace zařadil autor na závěr 
ještě dvě kapitoly: o změnách slavení li-
turgie po Druhém vatikánském koncilu, 

a o liturgii velikonočního třídenní, které 
stále vyvolávají, především mezi věřícími 
diskuze. V úplném závěru uvažuje o bu-
doucím vývoji církve a o úloze dnešní 
kněžské generace.
Editor vybral a do publikace zařadil velmi 
přiléhavé ilustrace. Na přebalu publikace 
je reprodukován obraz sousoší Kalvárie 
z Rudy nad Moravou coby symbol obsahu 
knihy. Zelená barva přebalu – barva na-
děje – naznačuje oprávněnou naději v bu-
doucí příznivý vývoj církve u nás i ve světě. 
Zaujmou též dva citáty: první Teilharda de 
Chardina „Blahoslavení, kteří trpí tím, že 
nevidí církev tak krásnou, jakou by ji chtě-
li mít, a přece zůstávají podrobenější a po-
kornější“. My dodejme: a i nadále věrní! 
Druhým citátem Paula Steinmüllera vy-
světluje Mons. Pospíšil účel vydání knihy 
vlastním nákladem: „Co po nás zůstane? 
To, co tiše rozdáváme a dáváme zadarmo: 
naše radost a dobrota“.
A ti, kdo knihu od autora dostanou, bu-
dou mu za ni vděčni a budou mu přát, 
„aby i v příštích letech prožíval plnost ži-
vota, i svého kněžství v řádu duchovním 
i přirozeném“.  Bohuslav Smejkal



15O L D I N
12 / 2011centRum pRo Rodinný ŽiVot

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

setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na poslední letošní setkání, kte-
ré se uskuteční 6. prosince tentokrát v prodejně Zdisálky na Wurmově ulici v budově  
Betánie. Paní Alena Večeřová si připravila předvánoční dílnu s korálky. Bližší informa-
ce: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz

příprava snoubenců na manželství
Tato příprava je určena párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi předná-
šená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích důležitost 
odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexu-
alita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími 
jsou zkušené manželské páry, které samy procházejí přirozeným vývojem svého vztahu 
a zrají v lásce. Zimní příprava bude zahájena víkendem 10. až 12. února 2012 stráve-
ným společně v prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova. Účast na víken-
du je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou v pátek 24. února, 9. března,  
23. března v podvečerních hodinách od 17 do 19.30 hod. a v sobotu 31. března (od 9 do 
14 hod.) na kurii arcibiskupství, na Biskupském náměstí 2 v Olomouci.
Jarní příprava začne víkendem 13. až 15. dubna 2012.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz,  
tel.: 587 405 251

nabízíme také 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
Poradna pro duševní zdraví – MUDr. Michaela Krtičková
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, e-mail:  
rodina@arcibol.cz

časopis Rodinný život
Snaha předávat vzácný dar víry dětem, těm maličkým i dorůstajícím, je současně oboha-
cením a pozváním k prohloubení víry vlastní. Nové, předvánoční číslo časopisu Rodin-
ný život je o objevování tohoto obdarování. Rozhovory přibližují život a aktivity Komu-
nity Blahoslavenství a Komunity Benedictus. P. Rudolf Smahel vypráví o tom, že vnitřní 

pravdivost je nejlepším svědectvím. Kateřina 
Lachmanová přibližuje spiritualitu laiků. Kar-
dinál Antonelli, předseda Papežské rady pro 
rodinu, se zamýšlí nad povoláním rodiny.
I drobné rodinné rituály mohou mít mnohem 
větší hodnotu, než se nám na první pohled 
zdá.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy 
a vztahů se dočtete, proč pečovat o úctu v man-
želství a jak ji projevovat. Děti se zaposlouchají 
do pohádky na dobrou noc, želvička Loudalka 
je seznámí s růžencem. Nechybí soutěže pro 
malé i velké, křížovka a pozvání na zajímavé 
adventní akce. S přáním požehnaného vánoč-
ního času je přiloženo malé překvapení. 
Předplatné pro sebe nebo jako dárek pro své 
blízké lze objednat na adrese: Centrum pro 
rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olo-
mouc, e-mail: rodinnyzivot@email.cz, tel.: 
587 405 251,

sms služba 731 731 800 
„chceme se spolu s vámi 
modlit za vaše úmysly...“

Chtěli bychom vás informovat o službě 
našeho centra. Při naší práci máme mož-
nost naslouchat mnoha životním příbě-
hům, 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 člo-
věka těžkým křížem. Jindy tíha kříže na-
růstá pozvolna a my máme pocit, že už 
dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží 
člověku na srdci, je mnoho toho, s čím po-
třebujeme pomoci. Avšak vědomí, že na 
mě 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 nám zasí-
lat vaše osobní prosby, za které chcete, 
aby se pracovníci našeho centra společně 
s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést 
ve svých modlitbách i Milosrdné sestry 
svatého Kříže z komunity na olomouc-
kém arcibiskupství. Zde v biskupské 
kapli Panny Marie bude na tyto úmysly 
sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše 
prosby můžete posílat SMS zprávou na 
tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám 
nabízí anonymitu). Další možnost je za-
slání prosby na e-mail: rodina@arcibol.cz 
(prosby nebudou nikde zveřejněny). 
„Proste, a dostanete, aby se vaše radost 
naplnila.“ (Jan 16,24b) 

adventní duchovní obnova  
pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednoden-
ní adventní duchovní obnovu, kterou po-
vede zábřežský děkan P. František Eliáš 
na téma „Muži, každý z vás ať miluje svou 
ženu, jako Kristus miloval církev a vydal 
sám sebe za ni“ (Ef 5,25). Každý muž, ať 
už je ženatý či nezadaný, má ve svém vzta-
hu k ženám co zlepšovat... 
Bude se konat v sobotu 10. prosince 
od 8.30 do 16 hod. v klášteře bratří ka-
pucínů v Kapucínské ulici v Olomouci.  
Na programu jsou přednášky, práce ve 
skupinkách a mše svatá. Na akci je nutné 
se předem přihlásit. Přihlášku najdete na 
webových stránkách našeho centra.
Bližší informace:
Peter Markovič, tel.: 587 405 250–3,  
e-mail: markovic@arcibol.cz, skype:  
peter.markovic.office

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  Stránku připravil Peter Markovič
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PROSINEC 2011 – LEDEN 2012

Uzavřeno k 28. 11. 2011
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskupstVí

2. 12. pátek
 18.00 hod. • Uničov – přednáška pro lektory • biskup 

Josef
2. 12. pátek až 4. 12. neděle
 Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice 

svatohostýnské • arcibiskup Jan
4. 12.  neděle
 8.00 hod. • Olomouc-Chválkovice – patrocinium kostela 

sv. Barbory • biskup Josef
 16.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – adventní 

setkání s členy Matice svatokopecké • biskup Josef
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• arcibiskup Jan
8. 12.  čtvrtek
 7.50 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – 

přednáška pro maturanty a mše svatá • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Neposkvrněného 

Početí Panny Marie • biskup Josef
9. 12.  pátek až 10. 12.  sobota
 18.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– rekolekce pro bohoslovce • biskup Josef
11. 12.  neděle
 10.00 hod. • Vizovice – mše svatá k ukončení roku oslav 

– 750. výročí města • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – nešpory 

s uvedením probošta kapituly • arcibiskup Jan
15. 12.  čtvrtek
 9.00 hod. • Hvozdná – kněžská konference děkanátu 

Vizovice • arcibiskup Jan
18. 12.  neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předávání 

betlémského světla • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef 
24. 12.  sobota
 15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše 

svatá pro děti • arcibiskup Jan
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – „půlnoční“ mše svatá  

• arcibiskup Jan
 24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše 

svatá • biskup Josef
25. 12.  neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
31. 12.  sobota
 23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na 

začátek nového roku • arcibiskup Jan

1. 1.  neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží 

Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
6. 1.  pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně  

• arcibiskup Jan
15. 1.  neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• arcibiskup Jan
17. 1.  úterý
 Praha – zasedání Stálé rady České biskupské konference 

• arcibiskup Jan
22. 1.  neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů  

• biskup Josef
23. 1.  pondělí až 25. 1.  středa
 Praha – Plenární zasedání České biskupské konference  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
27. 1.  pátek
 8.30 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – mše svatá pro 

Církevní základní školu sv. Voršily • arcibiskup Jan


