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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

Poutní cesta 
Velehrad – Svatý 
antoninek

Matice velehradská 
a Matice svatoantonín-
ská se rozhodly navázat 
na dosud zbudované 
poutní trasy Velehrad 
– Svatý Hostýn – Svatý 
Kopeček a vytvořit vě-
tev, která spojí Velehrad 
s dalším, velmi maleb-
ným poutním místem. 
V rámci všech zbudova-
ných poutních tras tak 
budou propojeny mi-
mořádné osobnosti mo-
ravského křesťanství.

byla spuštěna 
nová verze webu 
www.pastorace.cz

Na svátek Obrácení sva-
tého Pavla byla spuště-
na nová verze portálu 
www.pastorace.cz 
Předchozí verze webu 
pastorace.cz fungovala 
již od roku 2000. Nový 
web přináší uživatelům 
větší přehlednost, ži-
vější grafiku a několik 
praktických novinek.

zimní pouť  
na Velehradě

Zimní pouť spojená 
s valnou hromadou Ma-
tice velehradské a pre-
zentací knihy prof. Piť-
hy Slyšte slovo a zpívejte 
píseň se konala 12. úno-
ra na Velehradě. Mši 
svatou slavil s poutníky 
v bazilice olomoucký ar-
cibiskup Jan Graubner. 
Prezentace nové knihy 
o sv. Cyrilu a Metoději 
konané ve Slovanském 
sále za velké účasti lidu 
se zúčastnil i autor díla 
prof. Petr Piťha.

Program klaS 
– klub aktivních 
seniorů

Centrum pro rodinný 
život v Olomouci za-
hajuje od března 2012 
program KLAS. Klub 
aktivních seniorů je ur-
čen všem seniorům, kte-
ří chtějí svůj seniorský 
věk prožívat aktivně.

Cyrilometodějské cesty
V den výročí úmrtí sv. Cyrila, 14. února 2012, se v budově krajského úřadu Zlínského kraje sešli zástupci Matice sva-
tohostýnské, Matice svatokopecké, Matice svatoantonínské a Matice velehradské, aby se poradili s Klubem českých 
turistů, Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a svými hostiteli, pracovníky odboru kultury Zlínského kraje 
o možnostech rozvoje pěšího poutnictví.

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

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila 
a Metoděje, aby jim hlásali evangelium 
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme 
s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém 
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni 
spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

Vzdělávání pedagogů  
v roce 2012

Letošní rok bude mít několik význačných 
vrcholů, které budeme v církvi prožívat 
a na které se budeme připravovat. Papež 
Benedikt XVI. vyhlásil přípravu Roku 
víry, který začne v říjnu tohoto roku. V na-
šich zemích je letošní rok také dalším 
rokem přípravy na jubileum příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu. V rámci 
této přípravy prožíváme Rok biřmování. 
Toto vše se odrazí i v plánech vz dělávání, 
které připravuje Centrum pro školy olo-
mouckého arcibiskupství.
V projektu „Vstupy do škol s nábožen-
skými tématy“ budeme rozvíjet přede-
vším program „Poselství křesťanských 
svátků“. Zopakujeme i některá dřívější 
témata pro ty, kteří se nemohli zúčastnit 
minulých seminářů. Neopomeneme také 
pozvat naše lektory ke Dni kostelů, který 
se velmi osvědčil v minulém roce.
Hlavní důraz ale vidíme v přípravě cyrilo-
metodějského jubilea. K tomuto tématu 
připravujeme ve spolupráci se Stojano-
vým gymnáziem na Velehradě a místní 
farností projekty v několika rovinách. Tou 
jednou bude dvoudenní seminář pro širo-
kou pedagogickou veřejnost, který bude 
kromě přednášky o významu věrozvěstů 
zahrnovat i prohlídku baziliky a lapidá-
ria s odborným komentářem. Věříme, že 
zajímavý program inspiruje pedagogy 
natolik, že v roce 2013 navštíví Velehrad 
i se svými žáky a zúčastní se programu, 
který jim nabídne zdejší Stojanovo gym-
názium.
Další rovinou bude potom powerpointová 
prezentace o našich věrozvěstech, kterou 
doposud nabízeli lektoři na „Vstupech do 
škol“. Tentokrát ale program připravíme 
pro žáky středních škol, kteří ho v příštím 
školním roce budou prezentovat svým 
spolužákům nebo pod vedením svých pe-
dagogů žákům základních škol.
V nejbližším termínu pozveme naše spo-
lupracovníky na seminář k Velikonocům 
pod názvem Slavení, tradice a zvyky ve 
velikonoční době. Dalším v pořadí bude 
projekt Den kostelů, který tvoří doprovod-
ný program Noci kostelů. Letos připravu-
jeme pokračování pod názvem „Den kos-
telů II – Tajemství chrámu“. 
Těšíme se na setkání se všemi našimi 
spolupracovníky, kteří v rámci své dobro-
volné služby poskytují dětem ve školách 
velmi cennou službu. Samozřejmě zveme 
a vítáme i nové zájemce o tuto službu.

Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz

Pozvánky na semináře „Vstupy do škol s náboženskými tématy“
Slavení, tradice a zvyky ve velikonoční době
Seminář se uskuteční v sobotu 24. března od 10 do 13.30 hod. v Luhačovicích v sále far-
ního úřadu, Pod Kamennou 1000, a v úterý 20. března od 15.30 do 18 hod. v Olomouci 
ve velkém sále kurie, Biskupské nám. 2.

Křesťanské tradice v okruhu doby velikonoční
Seminář se uskuteční v sobotu 10. března od 9 do 13 hod. v Olomouci ve velkém sále 
kurie, Biskupské nám. 2.

Semináře jsou určeny všem zájemcům o tuto službu, školám z řad učitelů, katechetů, 
pastoračních asistentů a kněží. Semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci Dalšího 
vzdělávání pedagogů. Na požádání bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvo-
vání semináře. 
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději dva dny před daným termínem semináře.

Další informace získáte:
Centrum pro školy, Helena Polcrová, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc 
tel.: 587 405 219, 608 837 086, e-mail: polcrova@arcibol.cz
http://ado.cz/obsah/vzdelavaci-instituce

Pozvánka pro varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny 
zájemce o liturgii a hudbu

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zve varhaníky, 
sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na setkání s vedoucím 
Katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci prof. Františkem Kunetkou, Th.D., na téma Liturgická hudba a půl století 
liturgické reformy. 
Setkání se koná v sobotu 17. března od 10 hod.; předpokládaný závěr ve 14 hod.

Program setkání:
Vstupní slovo Jana Gottwalda o novém vydání Kancionálu, obohaceném o písně ze 
zpěvníku „Písně k Boží chvále“
 10.00 – 12.30 Přednáška s diskuzí v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální 

Olomouc, Křížkovského 6
 13.00 Mše svatá – celebruje Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, děkan Me-

tropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, v katedrále sv. Václava 
(tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka „U dómu“)

Na setkání s vámi se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu  
v Olomouci. Srdečně zveme všechny zájemce.
Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské 
nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz

Stránku připravila Helena Polcrová
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liSt z kalendáře
březen 2012 

3. 3. 1912 se narodil P. Bohumil Vít Tajovský, opat premonstrátského kláštera  
v Želivě, oběť komunismu (100 let) 

6. 3. 1912 zemřel Mons. Vilém Blažek, světící biskup olomoucký (100 let)
6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Bartoloměj Josef Kulhavý, dominikánský kněz 

žijící na odpočinku v Uherském Brodě (91. narozeniny) 
21. 3. 1942 přijal kněžské svěcení P. Antonín Kryl, kněz – důchodce ve farnosti  

sv. Michala v Olomouci (70. výročí kněžského svěcení)                    (jpa)

úmySly aPoštolátu modlitby
březen 2012

Úmysl všeobecný 
Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společ-
nosti.

Úmysl misijní 
Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláš-
tě v Asii trpí diskriminací, pronásledováním nebo 
smrtí pro Kristovo jméno.

Úmysl národní
Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu svědec-
tví víry a života.

duben 2012
Úmysl všeobecný 
Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněžství a řeholním 
životě.

Úmysl misijní 
Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického kon-
tinentu.

Úmysl národní
Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace, spojené s bolestí a utrpením.

Před 100 lety zemřel olomoucký světící biskup Vilém blažek
Jméno tohoto biskupa je vcelku neznámé. Narodil se v Olomouci 29. dubna 1837. Po-
važoval se za Němce. Ve svém rodišti vystudoval gymnázium i teologickou fakultu. Na 
kněze byl vysvěcen 11. září 1859. Pak přešel do Kroměříže 
jako studijní prefekt, poté byl v letech 1866 až 1876 spiritu-
álem v kněžském semináři v Olomouci. Pak se vrací opět do 
Kroměříže jako ředitel zdejšího ústavu (semináře). Po 24 
letech odchází znovu do Olomouce jako kanovník pověřený 
péčí o kněžský seminář při teologické fakultě. Roku 1906 
byl zvolen kapitulním proboštem. Dne 6. prosince 1906 ho 
papež Pius X. jmenoval titulárním biskupem modrenským 
a světícím biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal 
v Olomouci 6. ledna 1907. Následujícího roku byl pak ještě 
navíc zvolen děkanem olomoucké kapituly. Zemřel 6. břez-
na 1912. V nekrologu o něm čteme: „Byl to kněz bezúhon-
ného života a neúmorné horlivosti(...) individuality bohaté 
a svérázné(...).“ Generální vikář olomoucký ho charakterizoval slovy: „Vilém Blažek byl 
člověk nepřístupný, ale zlatého srdce a velký štědrodárce studentů.“ Josef Pala
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Stojanovo gymnázium Velehrad 
pořádá soutěž mladých filmařů

Pod záštitou olomouckého arcibiskupa 
Jana Graubnera vyhlašuje Stojanovo 
gymnázium Velehrad první ročník sou-
těže mladých filmařů „Velehradská ka-
mera“. Soutěž chce povzbudit tvůrčího 
ducha v mladých lidech a přispět k pří-
pravám na blížící se cyrilometodějské 
jubileum. Pořadatelé jsou přesvědčeni, 
že právě mladí účastníci soutěže mo-
hou aktualizovat 1150 let starý odkaz 
soluňských bratří.
V roce 2013 si celá naše země připomene 
významné 1150. výročí příchodu sv. Cy-
rila a Metoděje na Velkou Moravu. Sou-
těž „Velehradská kamera“ chce vzbudit 
tvůrčího ducha zvláště v mladých lidech, 
kteří nejen mají být na počátku 21. století 
nositeli a předavateli cyrilometodějského 
odkazu, ale kterým je také zvlášť dáno vi-
dět tento odkaz současnýma moderníma 
očima – očima kamery.
Soutěž bude probíhat v několika kategori-
ích a soutěžních tématech. První možností 
je natočit snímek s maximální stopáží šest 
minut, soutěžící zde budou rozděleni do 
věkových kategorií. Pro účastníky do 15 
let je připraveno téma „Všechno nejlepší, 
Cyrile a Metoději“, ve věku od 16 do 18 let 
je téma „Věrozvěstové dneška“ a od 19 do 
26 let zadání zní „Dialog mezi Východem 
a Západem“.
Druhou možností, jak se do soutěže zapo-
jit, je vyrobit upoutávku v maximální sto-
páži 60 sekund. Tady je téma pro všech-
ny účastníky od 12 do 26 let stejné a zní 
„1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Me-
toděje, Velehrad 2013“. Každý soutěžící 
může zaslat jeden soutěžní film a jednu 
upoutávku.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2012 
a do tohoto data je třeba snímky ve for-
mátu AVI nebo MPEG 2 odeslat na ad-
resu Stojanova gymnázia Velehrad, a to 
buď elektronicky na e-mailovou adresu:  
gym-velehrad@sgv.cz, nebo poštou na ad-
resu Stojanovo gymnázium, Velehrad 1, 
687 06 Velehrad.
Snímky bude hodnotit odborná porota 
tvořená profesionálními filmaři, zástupci 
médií a zástupci katolické církve. Výsled-
ky soutěže budou zveřejněny v závěru mše 
svaté, která bude vysílána 20. června 2012 
z Velehradu v přímém přenosu TV Noe. 
Tvůrci nejlepších a divácky nejúspěšněj-
ších snímků budou pozváni k natáčení 
pořadu Klapka s… (seriál o amatérském 
filmu a filmařích na TV Noe). Vítězové 
také obdrží hodnotné ceny.
Vítězům bude předáno hned několik oce-
nění: cena poroty, cena diváků (interne-
tové hlasování bude probíhat od 6. do 15. 
června), cena TV Noe a ceny pro prvního 
z každé věkové kategorie. Veškeré infor-
mace o soutěži jsou dostupné na webo-
vých stránkách Stojanova gymnázia Vele-
hrad. Jiří Gračka

místopředsedkyně vlády navštívila olomouckého arcibiskupa
V rámci své cesty do Olomouckého kraje 20. ledna navštívila místopředsedkyně 
české vlády Karolína Peake v Olomouci také arcibiskupa Jana Graubnera. 

„Setkání s otcem arcibiskupem bylo 
velmi zajímavé. Dostali jsme se k téma-
tu církevních restitucí, ale také vzdělá-
vání a mezinárodní charity,“ uvedla 
vicepremiérka.
Jedna z jejich dalších zastávek byla ná-
vštěva Vyšší odborné školy sociální Ca-
ritas, kde ji uvítal ředitel školy Martin 
Bednář. Delegaci provedl budovami 
školy, kde mohli shlédnout prezentace 
studentů o zahraničních praxích či na-
hlédnout do školní kapličky. (jpa)

cyrilometodějské cesty
V den výročí úmrtí sv. Cyrila, 14. února 2012, se v budově krajského úřadu Zlín-
ského kraje sešli zástupci Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké, Matice 
svatoantonínské a Matice velehradské, aby se poradili s Klubem českých turistů, 
Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a svými hostiteli, pracovníky odbo-
ru kultury Zlínského kraje o možnostech rozvoje pěšího poutnictví.
V rámci setkání dospěli přítomní zástupci k významnému rozhodnutí nadále prezento-
vat dosud zbudované i připravované poutní trasy navazující na poutní cestu Velehrad 
– Svatý Hostýn jako Cyrilometodějské cesty. Jednotlivé úseky např. Svatý Hostýn – Sva-
tý Kopeček se tak stávají etapami Cyrilometodějské cesty. Tím dochází ke sjednocení, 
zpřehlednění a možností lepší prezentace pěšího putování. V rámci setkání řešili pří-
tomní zástupci otázky značení, bezpečnost poutníků i sdílení informací na webovém 
odkazu vytvořeném Centrálou cestovního ruchu: www.poutni-stezky.cz
Matice velehradská a Matice svatoantonínská prezentovaly na setkání svůj záměr reali-
zovat ještě v letošním roce vytvoření nové poutní větve Velehrad - Svatý Antonínek s po-
tencí pokračování trasy do Šaštína na Slovensku. V rámci všech zbudovaných poutních 
tras tak budou propojeny mimořádné osobnosti moravského křesťanství P. Šuránek,  
A. C. Stojan, T. Špidlík, V. Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý. Předpokládá se vybudo-
vání dvanácti 
poutních za-
stavení - dřevě-
ných přístřeš-
ků s tabulemi 
obsahujícími 
informace jak 
náboženské-
ho, tak také 
k u l t u r n í h o , 
zeměpisného, 
g e o l o g i c k é -
ho a přírodo-
v ě d e c k é h o 
c h a r a k t e r u . 
Opět je také 
plánováno vytvoření tištěného průvodce s mapou. Matice hledají nyní dárce, kteří by si 
„adoptovali“ jednotlivá zastavení. Cena jednoho zastavení je 30.000 Kč. Poprvé budou 
poutníci putovat z Velehradu na Svatý Antonínek 25. srpna tak, aby se mohli následující 
den účastnit dožínkové poutě.
Pokud byste dali přednost společnému - organizovanému putování po poutních stez-
kách před individuálním, můžete se v letošním roce připojit k některým z následujících 
poutí:

Svatý Hostýn – Velehrad   ...........................................................   2. – 4. července
Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček   ..........................   17. – 21. srpna
Velehrad – Svatý Antonínek   .....................................................   25. – 26. srpna
Velehrad – Svatý Hostýn   ................................................................   27. – 29. září

Podrobnosti najdete na webech jednotlivých Matic a výše zmíněném poutním odkaze.
Petr Hudec

Snímek Petr Hudec
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zimní pouť na Velehradě
Zimní pouť spojená s valnou hromadou Matice velehradské a prezentací knihy 
prof. Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň se konala 12. února na Velehradě. Mši sva-
tou slavil s poutníky v bazilice olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Prezentace 
nové knihy o sv. Cyrilu a Metoději 
konané ve Slovanském sále za velké 
účasti lidu se zúčastnil i autor díla 
prof. Petr Piťha. Arcibiskup Jan 
Graubner ocenil, že kniha interpre-
tuje cyrilometodějský odkaz dneš-
ním jazykem. 
Následující valná hromada Matice 
velehradské byla obohacena prezen-
tací ideje nové expozice Velehrad na 
křižovatkách evropských dějin, která 
vznikne na Velehradě v rámci projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní 
a východní Evropy. Prof. Pavel Ambros, SJ, upozornil, že v jejím rámci hraje důležitou 
roli svědectví mučedníků 20. století, které se v mnoha ohledech může rovnat pronásle-

dování křesťanů v prvních 
staletích. Vedoucí odboru 
kultury a památkové péče 
Zlínského kraje a sou-
časně sekretář cyrilome-
todějské komise Mgr. 
Pavel Macura  představil 
chystané aktivity v rámci 
Jubilea v roce 2013, které 
proběhnou na celostátní 
a krajské úrovni.
Místopředseda Matice 
velehradské Petr Hudec 
charakterizoval ve zprávě 

o její činnosti úkol tohoto sdružení jako trvalé nasazování se pro Velehrad jdoucí za hra-
nice cyrilometodějských oslav 5. července a jubilea 2013. Pro plné prožití jubilea v roce 
2013 je důležitá odezva a podpora „zdola“ a právě tu Matice velehradská nabízí.

Petr Hudec
zvony na Svatém hostýně

Slavností Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2012 jsme vstoupili do Jubilejního roku 
100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Na přelomu tohoto Ju-
bilejního roku bylo objednáno sedm nových zvonů pro baziliku na Svatém Hostýně 
u firmy Zvonařství Rudolf Perner v Českých Budějovicích. Nové zvony budou odli-
ty v mateřském závodě v německém Pasově. Byla zaplacena záloha na materiál ve 
výši 2,2 mil. korun. Další finanční prostředky budou použity za odlití zvonů, rekon-
strukci prostoru ve věžích, nové stolice, veškeré zvonové zařízení, elektrický pohon 
a režijní práce.
Nové zvony ponesou tato jména:

Panna Maria Nanebevzatá   ..............................   ladění – c1   ..............   2 000 kg
Svatý Jan Sarkander   ..........................................   ladění – d1   ..............   1 630 kg
Svatý Cyril a Metoděj   .........................................   ladění – e1   ..............   1 130 kg
Svatý Josef   .............................................................   ladění – g1   .................    660 kg
Svatá Rodina   ........................................................   ladění – h1   ................    385 kg
Svatý Ignác   ...........................................................   ladění – d2   .................    225 kg
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan   ...........   ladění – e2   .................    170 kg

Tento zvon nahradí stávající zvon e2 o váze 150 kg z roku 1844, který bude umístěn do 
Svatohostýnského muzea pro nepřesné ladění, značně vytlučení a hrozí mu jeho puk-
nutí. 
Nové zvony budou odlité v druhé polovině března, aby byly dopraveny na Svatý Hostýn 
do 28. dubna. Slavnostní žehnání bude při příležitosti valné hromady Matice svatohos-
týnské v neděli 6. května, na které jsou všichni zváni. Zvony ve věžích budou instalovány 
během měsíce května a června. 
Duchovní správa a Matice svatohostýnská děkují všem dárcům, kteří přispěli nebo 
přispějí na toto dílo, a zároveň prosí o modlitbu, aby toto dílo do hlavních oslav 15. až  
18. srpna 2012 bylo zdárně dokončeno. Velké poděkování patří Nadaci ČEZ za její pří-
spěvek 500 000 Kč na odlití zvonů.  Josef Psík 

olomouc vydala průvodce 
památkami, zve také k návštěvě 
kostelů

Město Olomouc, které oplývá církevní-
mi památkami, vydalo nového knižního 
průvodce a propagační leták s názvem 
„Duchovní Olomouc“. Knižní průvod-
ce i leták (v několika jazykových muta-
cích) se tak pro letošní sezonu stávají 
výraznou a atraktivní pomocí pro ná-
vštěvníky města.
Knižní průvodce nese podtitul „Umělec-
ké památky města“. Každý majitel této 
publikace jistě ocení jednak její rozsah, 
bohatý obrazový materiál i kvalitně zpra-
cované informativní texty k vybraným 
objektům na území města. Velké uznání 
si jistě zaslouží i grafické zpracování a sa-
motné provedení publikace.
V průvodci, který vznikl v rámci česko-
polské spolupráce, nalezneme 130 vý-
znamných objektů města. Autoři publika-
ce věnovali každému z nich jednu stranu 
popisného textu, který doprovází jedna 
strana fotografií (případně je součástí his-
torická fotka a půdorys). Jednotlivá hesla 
jsou řazena podle stavebních slohů, tj. od 
architektury románské po moderní.
Majitel průvodce tak drží ve svých rukou 
cennou, kvalitně připravenou a vizuálně 
atraktivní publikaci, která bude jednak 
vhodným doplňkem, jednak kvalitním 
pomocníkem při toulkách olomouckou 
památkovou rezervací.
Leták „Duchovní Olomouc“, který vznikl 
ze spolupráce magistrátu a olomoucké-
ho arcibiskupství, zve všechny zájemce 
k návštěvě sakrálních staveb, které jsou 
přístupné nejširší veřejnosti. Významné 
je i to, že letáky obsahují informace o fun-
gování průvodcovské služby v některých 
chrámech v období letní turistické sezóny. 
Připomeňme, že návštěvník města může 
již dnes nahlédnout i do některých kaplí 
či klášterních budov. Mezi významné cír-
kevní atraktivity města se řadí také Arci-
diecézní muzeum a Arcibiskupský palác.
Je dobré, že město se nejen tímto letákem 
hlásí ke své duchovní tradici a nabízí tak 
občanům města, ale i „přespolním“ tu-
ristům základní informace o církevních 
objektech, neboť rozvoj a fungování měs-
ta byli (a dodejme, že i nadále zůstávají) 
úzce spjaty s místním působením církve. 
Vždyť samotný význam a role města byli 
v minulosti významně určovány sídelním 
úřadem olomouckých biskupů a od roku 
1777 arcibiskupů. A více než výmluvný je 
i samotný panoramatický pohled na měs-
to, jemuž dominuje nespočet věží a vě-
žiček farních a klášterních kostelů nebo 
katedrály sv. Václava.
Letáky si lze vyzvednout např. v Arcibis-
kupském paláci v Olomouci nebo v měst-
ském informačním centru. Knižního prů-
vodce si zájemce koupí v informačním 
centru v podloubí radnice, k dostání jsou 
taktéž jazykové mutace v angličtině, něm-
čině a polštině. Výtisků není mnoho, a pro 
svou atraktivnost je velmi pravděpodob-
né, že budou velmi rychle rozprodány. 
 Martin Kučera

Snímky Zdeněk Skalička



O L D I N
3 / 20126 aktuality

bohaté numizmatické literatury a knih 
z oblasti dějin umění a teorie hudby, což 
souviselo s osobními zájmy jednotlivých 
biskupů.
Románová, dramatická a básnická tvor-
ba (neboli beletrie, belles-lettres; 258 
položek) je předmětem badatelského zá-
jmu druhé publikace s názvem Krásná 
literatura. Kniha je tak dokladem toho, že 
majitelé knihovny se vzdělávali nejen po 
odborné stránce, ale holdovali také čet-
bě s estetickou funkcí a fikčním charak-
terem. Beletrie je zastoupena opusy od  
16. po 20. století, nejvíce titulů pochází ze 
století osmnáctého. 
Třetí publikace tematické řady (275 ti-
tulů), Populární dobové žánry: životy, pa-
měti, listy a cesty, je věnována životům 
panovníků a představitelům politického 
života, genealogii, církevním představite-
lům nebo hagiografii. Dále kniha mapuje 
paměti neboli memoáry, korespondenci 
a literaturu cestopisní (pro zajímavost, 

největší oblibě se těšily knihy o Itálii). 
V soupisu najdeme například knihy Děti, 
které se staly slavnými či Náboženská 
a sentimentální cesta po čtyřech paříž-
ských hřbitovech, kde autor popisuje své 
pocity navozené návštěvou hřbitovů a zá-
roveň zde rozjímá nad osudy, které jsou 
skryty za náhrobními nápisy.
Knihy jsou určeny pro všechny zájemce 
o francouzskou literaturu a regionální 
církevní dějiny. Nové informace mohou 
také oživit návštěvnické okruhy na zám-
ku v Kroměříži a v Arcibiskupském paláci 
v Olomouci.
Tematická řada knih představuje výsledek 
náročné jednoleté týmové práce, jejichž 
autorům a všem, kteří se na vzniku sou-
pisů podíleli, patří upřímný dík. Publika-
ce si lze vypůjčit např. v Arcibiskupské 
knihovně v Olomouci (Wurmova 11) 
nebo zakoupit v knihkupectví UP v Olo-
mouci (budova Zbrojnice). 

Martin Kučera

francouzské tisky 
v arcibiskupské knihovně 
v zámku v kroměříži

Četli olomoučtí biskupové knihy fran-
couzské provenience? Odpověď nejen 
na tuto otázku nabízí tematická řada 
publikací, která vyšla ke konci minu-
lého roku v nakladatelství Univerzity 
Palackého v Olomouci. Knihy přinášejí 
jednak soupis francouzských knih na-
cházejících se v arcibiskupské zámecké 
knihovně v Kroměříži, jednak jejich vy-
hodnocení. 
Arcibiskupská knihovna v bývalém letním 
sídle olomouckých biskupů a arcibiskupů 
v zámku v Kroměříži svou bohatou sklad-
bou a vzácnými tisky představuje jednu 
z nejvýznamnějších ucelených historic-
kých knihovních fondů na světě. Samotný 
knižní fond je nenahraditelným zdrojem 
poznání osobností jednotlivých biskupů-
majitelů a svědčí o škále jejich povinností 
a živém zájmu v oblasti vědění. Zároveň je 
také dobovým obrazem oborové rozmani-
tosti a intelektuálně bohaté literární pro-
dukce tehdejší společnosti.
Trojici publikací, kterou zastřešuje jed-
notný název Francouzské tisky v arcibis-
kupské zámecké knihovně v Kroměříži, 
odlišují podtituly: Společenskovědní a jiná 
nauková literatura, Krásná literatura 
a Populární dobové žánry: životy, paměti, 
listy a cesty. Tematická řada tak význam-
ným způsobem zaplňuje mezeru v pozná-
ní arcibiskupského knižního fondu.
První publikace (667 položek) provede 
čtenáře světem tisků např. z oblasti his-
torie, diplomacie, práva, filozofie, jazy-
kovědy, gramatiky, stranou nezůstane 
ani architektura, stavitelství a vzhledem 
k tomu, že biskupský úřad byl spojen nejen 
s duchovním, ale i finančním zabezpeče-
ním knížecího dvora, najdeme v knihovně 
také četné knihy praktického charakteru. 
Jedná se např. o tituly s tematikou hos-
podaření, zahradničení nebo pěstování 
vinné révy a výroby vína nebo údržbou 
lesů (např. tituly Teoretický a praktický 
traktát o vinné révě, Francouzský zahrad-
ník nebo Dobrý zahradník). Stranou zá-
jmu biskupů nezůstává ani geografická 
a zeměpisná literatura, atlasy, průvodci, 
dále knihy věnované výstavbě a organi-
zaci knihoven. Aristokratický charakter 
biskupského dvora dokreslují také knihy 
z oblasti etikety, společenské výchovy, 
her a zábavy jako např. Královský tajem-
ník aneb jak psát podle dobových zvyklostí 
nebo Akademie her. Nechybí taktéž po-
jednání o kulinářství a stolování (Moder-
ní kuchař, Dokonalá škola důstojníků úst 
nebo Pojednání o kávě, čaji a čokoládě). 
Nemůže nás ani překvapit přítomnost 

adopce na dálku pomohla již třiceti tisícům dětí
Počet dětí podporovaných českými dárci v programu Adopce na dálku® překročil 
hranici 30 tisíc. Právě byl podpořen zambijský školák s tímto pořadovým číslem. 
Arcidiecézní charita Praha představila Adopci na dálku před 19 lety, dnes pomáhá 
v subsaharské Africe, Indii a Bělorusku.
„Adopce na dálku® začaly jako menší rozvojový projekt na pomoc několika desítkám 
chudých dětí v indické Kalkatě,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslav 
Němec a doplňuje: „Ohlas české veřejnosti byl veliký a Adopce na dálku® se v průbě-
hu let rozvinuly v jeden z nejrozsáhlejších českých rozvojových programů.“ Polovina  
z 30 tisíc dětí již ukončila školní docházku, polovina v současné době studuje a připra-
vuje se na budoucí povolání.
Podpora vzdělávání konkrétních dětí ze sociálně slabých poměrů zahrnuje financování 
nákladů na jejich vzdělávání. Patří mezi ně školné na základních, středních či vyšších 
školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby také pobyt na internátu, 
doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním. V případě po-
třeby zajišťuje Charita dětem zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora 
komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
Charita Praha spolupracuje při realizaci programu Adopce na dálku® s padesáti part-
nerskými organizacemi, které působí v cílových zemích. Partneři zajišťují mj. výběr po-
třebných dětí a komunit do programu. Na své dárce z České republiky tak stále čekají 
děti, které nemohou z finančních důvodů do školy chodit, nebo je pravděpodobné, že ze 
stejných důvodů školní docházku brzy ukončí.  Šárka Pažitková

Život slovanských věrozvěstů se dočká filmového zpracování
Historický film věnovaný apoštolům Slovanů, sv. Cyrilu a Metodějovi, připravuje 
u příležitosti 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu režisér 
Petr Nikolaev. Film by tak měl mít premiéru v českých kinech příští rok.
Současně s celovečerním filmem vznikne také pětidílné docudrama – formát seriálu 
s prvky dokumentu – který doposud u nás neměl obdobu. Obě díla se budou natáčet 
přímo na místech spojených se životem obou světců, a to nejenom u nás, ale i v Řecku, 
na Slovensku a v Itálii. V hlavní roli svatého Metoděje se představí herec Roman Zach.
„Příběh Cyrila a Metoděje nebyl u nás dosud důstojně filmově zpracován, přestože jim 
vděčíme za mnohé. Jejich misie ovlivnila rozvoj křesťanství, kultury a vzdělanosti všech 
slovanských národů a položila základy české státnosti,“ uvedl v této souvislosti pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka. Právě katolická církev se spolu s Pravoslavnou círk-
ví v českých zemích a na Slovensku a Akademií věd ČR na projektu nejvíce podílí.

Jiří Prinz
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Na snímku zleva: Mons. Jan Peňáz, předseda Matice 
velehradské, prof. Petr Piťha, biskup Josef Hrdlička, 
Mgr. Petr Hudec, místopředseda Matice velehradské

Snímek Ivo Buráň

kniha o sv. cyrilu a metodějovi baví i vzdělává
Se svou knihou „Slyšte slovo a zpívejte píseň“, která je věnována životu slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, zavítal 7. února do Olomouce prof. Petr Piťha, bý-
valý ministr školství. 
V úvodu setkání olomoucký světící biskup Josef Hrdlička ocenil kvality publikace a při-
pomenul, že prof. Piťha byl také autorem modlitební novény před návštěvou papeže  
Benedikta XVI. v České republice. Kniha „Slyšte slovo a zpívejte píseň“ vznikla jako 
součást přípravy na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou  
Moravu a k oslavě této události v červenci roku 2013 byl opět pozván Svatý otec.
Autor knihy prof. Petr Piťha, který v letech 1992 až 1994 zastával post ministra školství, 
představil přítomným nově vzniklou publikaci a dal také nahlédnout do procesu jejího 
vzniku. 
„Záměrem bylo dát lidem k dis-
pozici knížku, která by upozor-
nila na blížící se výročí a na ty, 
kterých se týká,“ uvedl Piťha. 
Velký důraz byl podle něho kla-
den na kvalitu publikace – tex-
tu, ilustrací i celkového prove-
dení. „Cyril s Metodějem k nám 
přinesli knižní kulturu a vytvo-
řili základ pro naše písemnic-
tví, takže si zaslouží, aby kniha 
o nich byla skutečně kvalitní,“ 
dodal autor.
Popsal také spolupráci s ilu-
strátorkou knihy Klárou Fol-
varskou, která podle něho „do-
konale pochopila poslání knihy 
a navázala na text“. Obrázky 
jsou tak podle Piťhy dostatečně realistické, aby je děti pochopily, ale těm hloubavějším 
zároveň nabízejí skrytou symboliku. „Všechny ilustrace tak mohou děti uvádět do světa 
krásy,“ řekl Piťha.
Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. 
Autor uvádí všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. 
Čtenář se současně baví i vzdělává. Ve druhé části pak prof. Piťha v několika historic-
kých obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje 
cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při 
ochraně a rozmnožení „dědictví otců“. K textu knihy je pro děti připojen slovníček s vy-
světlením málo známých slov a termínů.
Knihu je možno objednat u Matice velehradské (Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Vele-
hrad, tel.: 572 420 144, e-mail: info@maticevelehradska.cz). Brzy se však dostane také 
do distribuce a bude k dostání v knihkupectvích. Jiří Gračka

Velehradské gymnázium zve na prázdninovou školu
Středisko volného času při Stojanově gymnáziu na Velehradě připravuje druhý 
ročník Prázdninové školy, tentokrát s nabídkou: „Škola médií a filmu“ (29. čer-
vence – 3. srpna), „Jazyková škola“ (19. – 24. srpna) a ve stejném termínu také 
„Týden v pohybu“. Zkušení lektoři tak v jednotlivých kurzech seznámí účastníky 
se základy fotografování, filmování a animace, povedou výuku angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a ruštiny a umožní sportovní vyžití při aerobiku či na koloběžkách.
Na přelomu července a srpna se pro zájemce otevírá „Škola médií a filmu“. Kurz, který 
probíhá ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze, je určen pro zájem-
ce o média, film či komunikační profese. Obsahem setkání, které probíhá od 29. červen-
ce do 3. srpna, bude práce v ateliérech – animace, režie, kamera a střih, foto a audio.
Ve druhé polovině srpna na Velehrad přijedou zájemci o cizí jazyky – mírně až středně 
pokročilé budoucí i současné středoškoláky, kteří se učí angličtinu, němčinu, ruštinu 
nebo francouzštinu, zde přivítá Jazyková škola. V průběhu pěti dnů od 19. do 24. srp-
na je čeká celkem 30 hodin výuky vedené odbornými pedagogy a lektory. Výuka bude 
probíhat v malých skupinách (maximálně 12 osob) rozdělených podle jazykové úrovně 
uchazečů.
Ve stejném termínu (19. – 24. srpna) uvítá gymnázium také ty, kteří mají rádi pohyb 
a chtějí upevnit své zdraví tělesné i duševní. Náplní „Týdne v pohybu“ je aerobik, cvičení 
v posilovně, turistika či jízda na koloběžce pod vedením zkušených cvičitelů.
Všechny zmíněné kurzy pořádá Středisko volného času ve Stojanově gymnáziu Vele-
hrad, e-mail: stredisko@sgv.cz  Jiří Gračka

duchovní cvičení na Svatém 
hostýně v roce 2012

13. – 17. března
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, 
SJ, určené pro každého 
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše 
Krista
26. – 29. března 
Postní exercicie pro všechny – doprovází 
P. Richard Greisiger, SJ
27. května – 1. června
Duchovní obnova o svátosti smíření s řec-
kokatolickým knězem P. Jiřím Pleskačem 
Téma: Ježíš uzdravuje tvé zraněné srdce
19. – 23. června
Ignaciánské exercicie pro všechny – do-
provází P. Josef Čunek, SJ
Téma: Bůh mluví. Jak ho uslyším?
4. – 8. září
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, 
SJ, určené pro každého 
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem 
zraňovaným
6. – 10. listopadu
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, 
SJ, určené pro každého 
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem 
vzkříšeným
30. listopadu – 2. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svato-
hostýnské
I. skupina – vede Mons. Jan Graubner, ar-
cibiskup olomoucký
4. – 7. prosince
Adventní ignaciánské exercicie pro všech-
ny - doprovází P. Richard Greisiger, SJ
7. – 9. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svato-
hostýnské
II. skupina – vede Mons.Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký
11. – 15. prosince
Ignaciánské exercicie pro všechny - do-
provází P. Josef Čunek, SJ
Téma: Domine, quo vadis? Pane, kam Ty? 
A kam já?
Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. 
večeří a končí se poslední den v 8 hod. 
snídaní.
Přihlášky a bližší informace:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn  
č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694,  
e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz  

(msh)
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Poutní cesta Velehrad – Svatý antoninek
Matice velehradská a Matice svatoantonínská se rozhodly navázat na dosud zbudo-
vané poutní trasy Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček a vytvořit větev, která 
spojí Velehrad s dalším, velmi malebným poutním místem. V rámci všech zbudova-
ných poutních tras tak budou propojeny mimořádné osobnosti moravského křes-
ťanství: P. Šuránek, A. C. Stojan, T. Špidlík, V. Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý. 
Poutní trasa má potenci pokračování do Šaštína přes Strážnici, Skalici a Kopčany.
„Již několikrát, vždy 1. května, přišlo procesí poutníků vambeřických ze západního Slo-
venska na Velehrad. Zastaví se vždy cestou do Vambeřic na Velehradě, Svatém Hostýně 
a na Svatém Kopečku. Vodívá je je vdp. Karol Žeko, děkan z Jablonice, a výborný zpěvák 
a předřikávač Pavel Pinkava, který už 24krát byl na Velehradě.“
(Z Pamětní knihy farnosti velehradské, rok 1927)
Nová poutní cesta povede krásnou moravskou krajinou. Délka trasy je zhruba 24 km. 
Předpokládá se vybudování dvanácti poutních zastavení – dřevěných přístřešků s ta-
bulemi obsahujícími informace jak nábo-
ženského, tak také kulturního, zeměpis-
ného, geologického a přírodovědeckého 
charakteru.
Předběžný itinerář rozmístění zastavení:
 1. Velehrad
 2. Začátek Poutní cesty růžence za 

humny Starého Města
 3. Staré Město u Uherského Hradiště  

– Kostel Svatého Ducha
 4. Zastavení při řece Moravě u plaveb-

ního kanálu
 5. Druhé zastavení při řece Moravě
 6. Kostelany
 7. Kunovický les
 8. Ostrožská jezera
 9. Ostrožská Nová Ves – centrum obce u kostela
 10. Zastavení v polích v údolí mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou
 11. Ostrožská Lhota
 12. Svatý Antonínek
V rámci projektu bude vydán průvodce vytvořený PhDr. Josefem Palou s vloženou sklá-
dací mapou. Zbudování trasy je společným dílem Matice velehradské a Matice svatoan-
tonínské. Dodavatelem díla je PaedDr. Jiří Troneček. Významným partnerem projektu 
je Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – instituce, které se zasa-
zují o rozvoj pěšího poutnictví v našem regionu.
Hledáme dárce, kteří by si „adoptovali“ jednotlivá zastavení, aby se nám dílo podařilo 
realizovat. Cena jednoho zastavení je 30 000 Kč. Jméno dárce (jednotlivec, společenství, 
instituce) je vždy na zastavení uvedeno. Dílo bude dokončeno v srpnu letošního roku.
Již letos budeme po nové (respektive obnovené) poutní cestě putovat oběma směry: 
Ze Svatého Antonínka na Velehrad: 25. srpna
Z Velehradu na Svatý Antonínek na Děkovnou dožínkovou pouť: 26. srpna
Děkujeme za jakoukoliv formu podpory.
Veškeré informace o nové poutní cestě obsahuje nově vytvořená webová stránka:  
http://www.maticevelehradska.cz/dokument/Velehrad---Sv-Antoninek-213/

Petr Hudec
jednatel Matice velehradské

ostravsko-opavský biskup předal čestné tituly kaplan Jeho Svatosti
Biskup František Václav Lobkowicz předal 16. února čtyřem kněžím ostravsko-
opavské diecéze čestný titul Kaplan Jeho Svatosti. Ocenění jako poděkování za do-
savadní službu v diecézi získali P. Mgr. Martin David, P. Jan Plaček, P. Mgr. Adam 
Rucki a P. Mgr. Jan Svoboda.
Papež Benedikt XVI. udělil 12. ledna 2012 tento čestný titul na návrh biskupa Fran-
tiška Václava Lobkowicze uvedeným čtyřem kněžím, z nichž, kromě P. Davida, všichni 
působili určitou dobu také v olomoucké arcidiecézi. Jmenovaní kněží získávají s čest-
ným titulem Kaplan Jeho Svatosti také označení Mons., které se uvádí před jménem. 
Obměnou projde i tradiční kněžský oděv. Kněží budou nosit černou kleriku s fialovými 
knoflíky, fialovým lemováním a fialovým cingulem. (ps)

kardinál duka obdržel 
kardinálský prsten

Pražský arcibiskup a nově jmenova-
ný kardinál Dominik Duka převzal  
18. února ve Vatikánu odznaky své kar-
dinálské hodnosti.
Během veřejné konzistože se také dozvě-
děl, jaká je jeho titulární bazilika. V Římě 
mu byl přidělen kostel sv. Marcelina a Pe-
tra v Lateránu. (čbk) 

Studio tV noe ve zlíně 
obnovuje činnost

Společným úsilím se podařilo obnovit 
činnost studia Televize Noe, televize 
dobrých zpráv, v klášterní budově Regi-
na ve Zlíně. V pondělí 30. ledna se usku-
tečnilo setkání čtyř dobrovolníků ze 
Zlína, Fryštáku a Otrokovic s ředitelem 
TV Noe P. Leošem Ryškou v Ostravě.
P. Leoš Ryška neskrýval radost z toho, že 
máme odvahu pustit se po určité přestáv-
ce znovu do díla. Každý začátek je těžký, 
a proto se nelze divit, když se na počátku 
nějaká snaha zadrhne. Tak to bylo i ve 
Zlíně. Ale nyní se s odhodláním vracíme 
k původní myšlence a chceme dokázat, že 
logo TV Noe na klášterní budově nevisí 
zbytečně. Příspěvky nasbírané u jesliček 
ve zlínském farním kostele sv. Filipa a Ja-
kuba a další dary budou mít konkrétní 
propojení s naším studiem.
Přáním otce Leoše je, aby ve Zlíně vzniklo 
jednak kontaktní místo pro diváky, členy 
klubu TV Noe, dárce a podporovatele, 
či pro ty, kdo budou potřebovat poradit 
s technickými otázkami příjmu TV Noe 
přes satelit. A dále pak jednoduché studio 
se střižnou, kde budou vznikat obrazové 
materiály pro zpravodajské pořady televi-
ze Noe či krátké dokumenty o zajímavých 
událostech a aktivitách ve farnostech 
a děkanátech na území Zlínského kraje. 
Budou zde rovněž vznikat překlady pře-
vzatých pořadů (Octava dies, převzaté 
dokumenty z italštiny a němčiny apod.). 
Naším přáním je rovněž obrazově zachy-
tit vzpomínky starších kněží, významných 
osobností a pamětníků, aby mohly být  
archivovány.
Konkrétně se to může projevit v monito-
rování liturgických a kulturních událostí 
Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostý-
ně a roku 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje, který si budeme v roce 2013 
připomínat zvláště na Velehradě. Obě 
tato významná místa leží na území Zlín-
ského kraje a televizi Noe záleží na tom, 
aby mohly být tyto události náležitě za-
chyceny pro budoucí generace.

Petr Cekota

Snímek Josef Pala
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Rozbíhá se příprava dalšího 
ročníku noci kostelů

Pořadatelé ve stovkách kostelů od Aše 
až po Košice začínají již nyní připravo-
vat programy pro Noc kostelů, která se 
bude konat v celé České republice, na 
Slovensku i v Rakousku v pátek 1. červ-
na 2012.
V loňském roce se do Noci kostelů v České 
republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých 
pořadatelé pro návštěvníky připravili více 
než pět tisíc programů. O mimořádném 
zájmu veřejnosti o program Noci kostelů 
svědčí i více než 300.000 návštěvnických 
vstupů zaznamenaných během večera 
a noci. Noc kostelů se v roce 2011 konala 
poprvé také na Slovensku, kde byla ote-
vřena téměř stovka kostelů Trnavského 
a Nitrianského samosprávneho kraja.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla 
před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 
2005 proběhla první Noc kostelů – „Lan-
ge Nacht der Kirchen“. Touto zahranič-
ní zkušeností se inspirovali pořadatelé 
v České republice a v roce 2009 poprvé 
pozvali širokou veřejnost na noční pro-
gram do otevřených kostelů. 
Také letos budou moci návštěvníci ve 
stovkách otevřených kostelů poznávat 
a obdivovat duchovní a umělecké skvos-
ty křesťanství, které nejsou pouze výra-
zem minulosti, ale i živé přítomnosti. 
O tom svědčí i bohatý kulturně duchovní 
program, v němž opět nebudou chybět 
koncerty, komentované prohlídky, work-
shopy nebo divadelní představení, mož-
nost nahlédnout do kostelních sakristií 
či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na 
varhany, vystoupat na věže či sestoupit do 
starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen 
v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspi-
rací pro stavitele křesťanských chrámů.
Informace o Noci kostelů mohou ná-
vštěvníci sledovat na webových stránkách  
www.nockostelu.cz Zlata Součková

zemřel P. Jan kutáč
Ve věku 81 let zemřel 1. února 2012 
P. Jan Kutáč, bývalý dlouholetý farář 
v Žeravici.
Narodil se 7. 12. 1930 v Drnholci nad 
Lubinou. V letech 1950 až 1969 pracoval 
v Tatře v Kopřivnici, nejprve jako dělník 
a později jako konstruktér. V letech 1969 
až 1974 studoval na Cyrilometodějské bo-
hoslovecké fakultě v Olomouci, kde také 
přijal kněžské svěcení 22. 6. 1974. Rok 
působil jako dómský vikář při katedrále 
sv. Václava v Olomouci, pak byl čtyři roky 
administrátorem farnosti Olomouc – 
Nová Ulice. V letech 1979 až 1990 byl ad-
ministrátorem v Rudě nad Moravou, od-
kud přešel jako farář do farnosti Žeravice. 
V roce 2005 odešel na odpočinek do kněž-
ského domu Marianum na Velehradě. Od 
roku 2009 se o něho staraly v jeho nemoci 
sestry sv. Kříže v Kroměříži. Pohřben byl 
9. února do rodinného hrobu v Lubině.

(jpa)

Snímek Petr Hudec

dotisk kancionálu
Obracíme se k našim kněžím, varhaníkům, sbormistrům i vedoucím schól i ke 
všem, kdo mají zájem o církevní hudbu, s důležitým sdělením. Katolický týdeník 
bude letos vydávat další Kancionály, i pro olomouckou arcidiecézi, kde bychom 
chtěli mít i přílohu Písně k Boží chvále vydané naším Katedrálním střediskem cír-
kevní hudby v Olomouci v roce 2010 na podněty z arcidiecéze a z potřeb farností. 
Zpěvníček obsahuje řadu písní nových i starých a byl vydán k dočasnému otestová-
ní ve farnostech, dříve, než bude začleněn do Kancionálu. 
Potřebujeme vaše připomínky do konce dubna 2012 na e-mail: kupkaj@arcibol.cz,  
abychom mohli do redakce Katolického týdeníku vše včas zaslat. 
Během postní doby doporučujeme zaměřit se na nácvik písní Můj kříži (s textem arci-
biskupa A. C. Stojana) a Želivskou křížovou cestu (s textem P. Antonína Šuránka), dále 
na písně Cesty Světla, mešní Písně k Nejsvětější Trojici (Tak Bůh miloval svět), i všechny 
ostatní písně (k svatým) a ostatní, které byly zařazeny znovu na žádosti z farností nebo 
nově zkomponovány a mají obohatit lidový zpěv. Zejména v těchto následujících měsí-
cích bychom nutně potřebovali připomínky, kterými by písně ještě mohly získat.
Píseň na Stojanův text vzhledem k obtížnější (ale působivé) intonaci 4. a 5. taktu by 
mohla být zpívána následovně: pasáž „Můj kříži“ zpívat sólistou, popř. schólou, ostatní 
části písně by pak zpíval lid.   Mons. Josef Hrdlička

světící biskup, předseda Subkomise 
pro liturgickou hudbu olomoucké arcidiecéze 

a její členové 

arcibiskupské gymnázium moderně vybaví učebny biologie 
a chemie

Kvalitně napsaný evropský projekt „Modernizace učeben biologie a chemie“, který 
loni v prosinci schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje, umožní Arcibiskupskému 
gymnáziu v Kroměříži nově vybavit odborné učebny pro výuku biologie a chemie. 
Pro biologii budou pořízeny nové mikroskopy, včetně mikroskopu s vestavěnou 
kamerou pro projekci preparátu. 
V chemii pak celá řada nových la-
boratorních pomůcek.
Do obou učeben budou instalová-
ny interaktivní tabule propojené 
s moderními digitálními měřícími 
systémy. Celková výše schváleného 
projektu je téměř dva a půl milionu 
korun. Pozitivem je, že u tohoto 
typu projektů není nutná finanční 
spoluúčast školy.
Arcibiskupské gymnázium má s ře-
šením evropských projektů značné 
zkušenosti. Jedná se o čtvrtý schvá-
lený projekt během pěti let. Škole se tak daří čerpat z evropských fondů již téměř deset 
milionů korun. Tyto peníze jsou určeny na zkvalitňování výuky, vybavení didaktickou 
technikou a tvorbu nových výukových modulů. Arcibiskupské gymnázium je tak díky 
schopnosti řešit evropské projekty jednou z nejlépe vybavených škol regionu.
V blízké době očekáváme schválení pátého projektu v rámci programu ministerstva 
školství „Peníze do škol“. Církevní školy nemají mnoho možností jak získat peníze na 
vybavení didaktickou technikou. Arcibiskupskému gymnáziu se to díky práci projekto-
vého týmu daří.  Štěpán Bekárek

     zemřel P. Jan dobeš
Ve věku 80 let zemřel 4. února 2012 na faře ve Svita-
vách P. Jan Dobeš, farář v Městečku Trnávka. 
Narodil se 23. září 1931 v Kunštátu. Kněžské svěcení 
přijal 24. června 1956 v Litoměřicích. V duchovní správě 
působil nejprve v brněnské diecézi (Ořechov u Brna, Ho-
donín, Staré Brno, Blansko, Vratěnín, Medlov, Boskovi-
ce) a posléze v arcidiecézi olomoucké – v Kojetíně, Horní 
Moštěnici, Luké, Hodslavicích, Vracově, Březové nad 
Svitavou, Radiměři, Městečku Trnávka a Vranové Lhotě.
Pohřben byl 11. února do kněžského hrobu na hřbitově ve 
Svitavách.  (jpa) 
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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

centRum PRo katechezi
křížová cesta

Toto zhruba půlhodinové DVD nabízí 
meditace kardinála Miloslava Vlka nad 
netradičními zastaveními křížové cesty 
od akademického sochaře Karla Stádní-
ka. Jednotlivá zastavení vyobrazují různé 
momenty z historie zachycující motivy 

lidského utrpení 
a bídy. V jednom 
ze zastavení je na-
příklad odsouzení 
sv. Johanky z Arku 
p ř i p o d o b n ě n o 
k odsouzení Kris-
ta, v jiném je posta-
va sv. Maxmiliána 
Kolbeho srovnána 
s Šimonem z Cyre-
ny, či postava Mat-

ky Terezy s postavou Veroniky. V našem 
utrpení, v našich bolestech, či těžkostech 
nejsme nikdy sami, právě v bolesti se mů-
žeme setkat se Vzkříšeným. Naše utrpení 
dostává obrysy Kristovy tváře.
Snímek je vhodný k postnímu rozjímání 
pro mládež, ale i dospělé či seniory. DVD 
vydalo Nakladatelství Paulínky a lze si jej 
objednat na: www.paulinky.cz za 99 Kč, 
nebo zapůjčit na měsíc v našem kateche-
tickém centru. Terezie Pecháčková

cd s hrami z katechetického 
centra má druhé vydání

Asi před dvěma lety vydalo olomoucké ka-
techetické centrum CD obsahující soubor 
elektronických her pro děti, které od roku 
2008 uveřejňujeme na našich webových 
stránkách: www.ado.cz/katechete. Druhé 
vydání těchto her, které jsme připravili na 
začátku tohoto kalendářního roku, bylo 

rozšířeno o další 
hru – puzzle Ježíš 
a evropští světci. 
Jedná se o dopro-
vodnou aktivitu 
ke stejnojmenné 
sadě samolepek, 
které děti sbíraly 
během minulého 

školního roku 2010 – 2011. Tuto sadu 
máme stále na skladě. Na CD Hry z ka-
techetického centra v Olomouci tak děti 
v současné době najdou již pět různých 
her (dvě pexesa, omalovánky, hlavolamy 
a puzzle). CD je k dispozici na našem ka-
techetickém centru. Vít Němec

ohlédnutí za arcidiecézním setkáním katechetů
Je za námi další, v pořadí již VI. arcidiecézní setkání katechetů, které se uskutečnilo 
na Velehradě ve dnech 3. až 5. února 2012. V letošním roce jsme se při něm zamýšleli 
nad významem blížícího se cyrilometodějského jubilea pro naši katechetickou činnost 

ve farnostech. Nevyřčenou otázkou, na 
kterou se z různých perspektiv snažily 
odpovědět příspěvky přednášejících: 
Mons. Jana Graubnera, prof. Petra Pi-
ťhy a ThLic. Jiřího Peška, byla věta: Čím 
mohou v dnešní době inspirovat naše 
katechety sv. Cyril a Metoděj? Tento te-
matický blok byl pak doplněn nedělním 
přednáškou doc. Ludvíka Dřímala s ná-
zvem Výchova víry. Duchovní program 
setkání měl motto: „Otevřme se půso-
bení Ducha Svatého. On může změnit 

i dnešní svět.“ – vycházel z druhého roku příprav na cyrilometodějské jubileum, který je 
věnován svátosti biřmování. Protože mnohé myšlenky, které během přednášek zazněly, 
byly skutečně podnětné, rádi bychom se s vámi o ně v tomto příspěvku podělili.
Na závěr páteční večerní přednášky otec arcibiskup povzbudil katechety k tomu, aby 
pouze nevyučovali náboženství, ale aby vychovávali zapálené misionáře, kteří si radost-
nou zvěst o Kristu nenechají pro sebe, ale budou ji šířit dál. Vždyť jenom ten, kdo sám 
hoří, může zapalovat ostatní kolem sebe. Prof. Petr Piťha v sobotu hovořil mj. o tom, 
jak má vypadat pravá úcta ke světcům: Nestačí totiž jen jednou za rok oslavit jejich svá-
tek. Pravá úcta spočívá v tom, že 
v jejich díle sami pokračujeme 
– staneme se jejich následovní-
ky. Svatí Cyril a Metoděj budou 
naši tím víc, čím více my bude-
me jejich. Proto bychom měli 
jubilejní oslavy využít především 
k hlubšímu poznání jejich odka-
zu. Hezké bylo i přirovnání cyri-
lometodějské misie na Moravě 
k rozkvetlé pampelišce. Stejně 
jako pampeliška kvete jen krát-
ce, tak ani působení Konstan-
tina a Metoděje a jejich žáků na 
Moravě nemělo dlouhého trvání. Chmýří z této pampelišky se však záhy rozneslo po 
celém východě a zapustilo své kořeny na mnoha místech. Sv. Cyril a Metoděj jsou tedy 
nejen naši, ale hlásí se k nim i řada dalších evropských národů. Tito soluňští bratři se 
proto mohou stát pomyslným spojujícím článkem mezi Východem a Západem, v němž 
se budou setkávat křesťané celé Evropy.  Vít Němec 

každé dítě potřebuje slyšet evangelium 
Kniha sestavená Manuelou Jungovou, velmi zkušenou lektorkou Církve bratrské, je 
plná praktických návodů, jak dětem různých věkových skupin přiblížit biblické posel-
ství. Najdeme zde první kroky začínajícího katechety a odpověď na otázky typu: Jak pra-
covat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde mohu čerpat? Co potřebuje dítě ve kterém 
věku? Jak by měl vypadat program pro děti od 3 do 11 let? Jak má vypadat křesťanská 
výchova v rodině? Co potřebuje moje dítě ode mne jako rodiče?
V knize jsou návrhy modliteb, práce s biblickým textem, písnič-
kou, maňáskem, nebo příběhem (např. je zde návod, jak děti nau-
čit na prstech ukazovat verš: Jan 10,11: Ježíš říká: „Já jsem dobrý 
pastýř!“).
Seznámíte se s tím, co je to předmětová lekce: na ukázce deštníku 
ukážete, že nestačí jej mít stále při sobě, ale je potřeba ho v dešti 
otevřít. Stejně tak nestačí mít Bibli v knihovně, ale musíme ji po-
užívat a číst si v ní.
Součástí knihy je CD-ROM, na kterém jsou videoukázky motiva-
cí, jednoduché powerpointové prezentace k tématu nebo obrázky 
k vystřižení. Tuto příručku doporučujeme všem, kteří se věnují výchově dětí v křesťan-
ském duchu. Publikace sice pochází z protestantského prostředí, její obsah však není 
těžké přizpůsobit a využít i pro práci v rámci naší katolické církve. Knihu si můžete ob-
jednat na: www.timdvadva.cz za 249 Kč.   Anna Skočovská
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Přečetli JSme za VáS

na převážně mládeži) je svázán s životem 
a působením svatých Cyrila a Metoděje 
a zároveň se věnuje Velehradu jako místu 
nejen jejich působení, ale i místu, kde by 
měl jejich odkaz stále žít a být naplňován 
až do současnosti. Tyto dvě roviny knihy 
se navzájem neruší, nevylučují, ale nao-
pak spolu kooperují a doplňují se. Autor 
nás nejen provede kvalitně vystavěnou 
dějovou linkou, takže v kom ještě zbylo 
kousek dítěte nebo dítětem je, neodtrhne 
od textu zrak, ale pracuje výborně i s naší 
představivostí. Umí vykreslit plochy ná-
lad stejně dobře jako hradby velkomorav-
ského hradiště nebo psychologii jednotli-
vých postav. Velkým kladem je, že i když 
je kniha určena hlavně mládeži, nezabíhá 
autor zbytečně do přehnané didaktičnosti 
a moralizování. V příběhu dává volnost 
naší fantazii a zároveň děj plně ukotvuje 
do ověřených historických reálií, takže 
nedochází ke zbytečné dějinné mystifi-
kaci. Myslím, že knize v žádném případě 
nechybí to, co od literatury pro mládež 
očekáváme, i když autor pracuje s nejno-
vějšími archeologickými poznatky, histo-
rickými fakty i lidskými vzory v celé jejich 
složitosti bytí, a to je dynamika celého díla 
a jeho poselství. Neztrácí dech, což není 
v dnešní době při rozsahu bezmála dvou 
set stran samozřejmostí, a ještě si dovede 
hrát s obrazy, které celkově dotvářejí at-
mosféru celého příběhu. V tom mu výbor-
ně sekunduje i ilustrátorka celé knihy Klá-
ra Folvarská-Roseová. Nebojí se ve svých 
ilustracích ponechat čtenáři dostatečný 
prostor na to, aby si dopověděl myšlenku, 
kterou svými obrázky jemně naznačí. To 
se jí daří citlivou prací se symboly, na něž 

je ostatně kniha bohatá jak ve své verbál-
ní, tak i výtvarné rovině. Celková grafická 
úroveň je pro naši dnešní knižní produkci 
vůbec vysoce nadstandardní.
Petru Piťhovi se touto knihou myslím po-
dařil husarský kousek. Měl šťastnou vol-
bu v osobě výtvarníka, nezalekl se těžkého 
úkolu, což román pro mládež bezesporu 
je, a naopak posunul hranici zase kousek 
dál od omletých frází a x-krát recyklova-
ných zápletek 
a dějových li-
nek k dílu, kte-
ré je sice díky 
své historické 
a literární eru-
dici ukotveno 
v mantinelech 
reality, ale není 
nudné, natož 
pak školomet-
ské a už vůbec 
nezbavuje čte-
náře jeho inte-
ligence a fan-
tazie. Piťhova 
kniha je přesně tím dílem, ke kterému se 
člověk vrací, i když mu už není -náct, ale 
-cet.
Poslední poznámkou, kterou bych rád 
dodal, je to, že kniha bude platná, i když 
už dávno bude po oslavách výročí přícho-
du svatých Cyrila a Metoděje na Moravu 
a z dětských čtenářů budou dospělí, pro-
tože není prvoplánovitá, ale pracuje se zá-
kladními lidskými vlastnostmi jako jsou 
odvaha, čest, věrnost a schopnost oběti 
v lásce, a to absolutně nekřečovitou a ne-
znásilňující formou. Pracuje s tím, co nám 
tolik chybí a po čem podvědomě toužíme. 
 Karel Gamba

tak trochu jiná imaginace – recenze knihy Petra Piťhy Slyšte slovo 
a zpívejte píseň

Snímek P. Zákutný

modlitby pro děti – modlitbičky – modlím se s medvídky  
– cestičky k bohu

Knížky modliteb, jejichž autorkou je Františka Böhmová, jsou určeny dětem. Autorka 
v jednotlivých knížečkách nabízí modlitby, které se snaží psát jazykem dětem srozumi-
telným. Nabízí zde modlitby pro různé příležitosti a za různé lidi (ráno, oslava, sourozen-

ci, školka…). 
P ř e d l o ž e n é 
modlitby učí 
děti myslet na 
Boha v běž-
ných situa-
cích, které dítě 
potkávají. 
J e d n o t l i v é 
knížečky jsou 
vhodně dopl-
něny pěknými 

ilustracemi, jejichž autorkami jsou: K. Heinenmannová, C. Pabstová a Z. Krejčová. 
Knížky vydalo Karmelitánské nakladatelství. Jejich cena se pohybuje kolem 100 Kč.

Jana Kuběnová

Rekolekce pro katechety 
a animátory

Všem katechetům a animátorům farních 
společenství nabízíme tradiční rekolekci 
s otcem biskupem Pavlem Posádem, kte-
rá se uskuteční v exercičním domě Sto-
janov na Velehradě. Termín rekolekce je 
stanoven na 20. až 22. dubna 2012, tedy 
po Velikonocích. Ústřední téma se vzta-
huje k roku biřmování a nese název „Žít 
ze svátosti biřmování“. Začneme v pátek 
v 17 hod. mší svatou a rozloučíme se po 
nedělním agapé. Přihlašovat se může-
te na tel. 572 571 531 nebo e-mailem:  
velehrad@stojanov.cz 
Těšíme se na setkání spolu s vámi upro-
střed ticha, vážných myšlenek i humoru 
při přednáškách, a také na setkání u stolu 
slova a eucharistického chleba.

Anna Skočovská

Do rukou se mi po dlouhé době dostala 
zajímavá Kniha. Ne, nejedná se o žád-
nou chybu. Je to kniha s velkým K. Proč 
ji označuji takto? Každý z nás procházíme 
více či méně častěji různá knihkupectví 
a vzhledem k tomu, že tuto malou recen-
zi čtete, věřím, že patříte mezi ty, na něž 
platí označení více. Jistě máte v těchto 
velkých i malých obchodech pocit, že se 
v takovém návalu knih musíte ztratit, že 
nevíte, kterou z nich koupit a vlastně ča-
sem přijdete na to, že času je málo a je tře-
ba vybírat a číst knihy, které mají právě to 
velké K. Nevím, jak vám, ale mně se to stá-
vá v poslední době poměrně často. Proto, 
když se mi dostala do rukou nová kniha od 

Petra Piťhy s ná-
zvem Slyšte slovo 
a zpívejte píseň, 
nemohu si tento 
objev nechat pro 
sebe, což zajisté 
pochopíte.
Pe t r  P i ť h a  j e 
mnoha čtenářům 
známou tvůrčí 
osobností hlavně 
v oblasti duchovní 
literatury. V jeho 
díle bychom moh-

li sice občas najít přesahy do jiných žánrů, 
ale stěžejní bod jeho psaní, kolem něhož 
se stále točí, vrací se k němu a který dává 
jeho knihám směr, leží v oblasti člověku 
nejvlastnější – ve spiritualitě, ve směřová-
ní k Někomu, kdo nás dalece přesahuje. 
Nejinak je tomu i s knihou Slyšte slovo 
a zpívejte píseň. Historický příběh plný 
imaginace a dobrodružství (kniha je urče-
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Před sto lety se narodil 
P. oldřich beránek

„Pojďte se mnou od prostějovského hřbi-
tova do města. V ohbí zahradní zdi bývalé 
nemocnice stojí na trojbokém sloupu 2,60 
metru vysokém, který vyrůstá z kamen-
ného kvádrového podstavce 1,50 metru 
vysokého, malá kamenná soška Panny 
Marie Celenské. Neznámý barokní sochař 
právě tím, že sošku umístil do výše 4,10 m, 
ji zviditelnil. Mariina malá kamenná soš-
ka je věrnou kopií milostné dřevěné mari-
ánské sošky na poutním rakouském místě 
Mariazell,“ napsal v úvodu svého článku 
Socha Panny Marie Celenské v Prostějově 
P. Oldřich Beránek. Připomeňme si život 
a dílo tohoto kněze, vlastivědného bada-
tele a publicisty.
Narodil se 17. 2. 1912 v Prostějově.  
Absolvoval studia teologie v Olomouci 
a 5. 7. 1936 byl vysvěcen na kněze. Dne 
12. 7. 1936 sloužil primiční mši svatou 
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově. 
Potom působil jako kněz v řadě farnos-
tí střední a severní Moravy – Tovačov, 
Smržice, Šumperk, Olomouc, Klenovice 
na Hané, Horka nad Moravou, Křelov, 
Štěpánov, Moravská Húzová, Štarnov.  
Posledním jeho působištěm byl Štern-
berk, kde žil také i v důchodu. 
Za druhé světové války byl katechetou 
v Prostějově. Za svého působení v Kle-
novicích byl perzekvován komunistic-
kým režimem. V květnu 1950 byl zatčen 
a obviněn z vykonstruované protistátní 
činnosti. Podle zákona na ochranu lido-
vě demokratické republiky byl odsouzen 
k trestu odnětí svobody. Pět let potom 
strávil ve třinácti věznicích.
Ve všech místech svého působení se zají-
mal o církevní historii a tamní památky. 
Vzorem a učitelem mu byl prostějovský 
hřbitovní a nemocniční kněz P. Fran ti-
šek Starý. Studoval v archivech a knihov-
nách, fotografoval, pořizoval si různé 
plány a náčrtky. Většina těchto prací 
zůstala v rukopisech. Publikoval pouze 
některé drobné příspěvky v 90. letech 
minulého století ve vlastivědné příloze 
Hanáckých novin, ročence Rok na Hané, 
Světle a Zpravodaji Muzea Prostějovska. 
Zajímala ho historie kostelů a kaplí, zvo-
nů i osobnosti významných kněží. Z na-
šeho regionu psal například o profesoru 
náboženství na prostějovském gymná-
ziu Dr. Janu Evangelistu Michalském, 
o prostějovském rodáku a jezuitském 
misionáři Jindřichu Václavu Richterovi, 
o církevním historikovi Františku Cinkovi 
a olomouckém arcibiskupovi Josefu Kar-
lu Matochovi. Zpracoval historii kaple 
sv. Floriána v Prostějově a poutí tamních 
věřících do Křtin. Pozoruhodným dílem je 
rozsáhlá rukopisná práce Katolické kos-
tely a kaple v Prostějově (Prostějov 1989, 
365 stran). Jeho rukopisy jsou uloženy ve 
Státním okresním archivu v Olomouci.
P. Oldřich Beránek zemřel 13. 6. 1998 ve 
Šternberku.  PhDr. Hana Bartková 

Prostějov

krása ušlechtilá dláždí cestu víře
Pod tímto mottem se uskutečnilo setkání přátel básníka a politického vězně 50. let Karla 
Vysloužila ve vsetínském hotelu Magister, aby právě v den jeho životního jubilea, 24. 

ledna 2012, opět zazněl hlas básníka 
k dnešnímu světu..
„Tíha úpadku, velikost chaosu, bezrad-
nost politiků, zmatek v Evropě i jinde... 
už je tak do nebe volající, že nastává čas 
slova,“ zdůraznil básník Karel Vyslou-
žil ve svém úvodním slově. 
Obranou proti dotírajícímu světu cha-
osu může být jen pevná víra, která se 
projevuje pravdivými a krásnými verši. 
Lyrická působivost, něha a úzké spoje-
ní se smyslovou krásou stvořeného díla, 
to je opět základem nově vydané knihy 
Poezie s podtitulem Má lásko dívám se 

na tebe. Další knihu lyrické poezie pak básník ohlásil na první jarní den letošního roku.
Karel Vysloužil oslavil své 85. narozeniny v kruhu přátel svého Pasínku, kde duše zra-
něná spěchem a hlukem nalézá útočiště. Bylo vzácnou příležitostí vyslechnout si jeho 
verše v uměleckém přednesu Táni Medvecké a s hudebním a zpěvním doprovodem 
Zuzany Lapčíkové. Po obědě pak následovala další část poezie v uměleckém přednesu 
Aleny Trunečkové.
Děkujme Pánu za dar života pro velkého ctitele krásy a vytrvalého poutníka, který kaž-
doročně zve píšící křesťany na Svatý Hostýn. A vyprošujeme mu hodně tvůrčích sil do 
dalších let, náš národ i církev jeho hlas potřebuje. Petr Cekota

Zlín
děkovná mše svatá za 70 let života mons. Jana kutáče

Na sobotu 28. ledna 2012 věřící z Vizovic, ze sousedních, ale i vzdálenějších vesnic hned 
tak nezapomenou. Náš duchovní správce Mons. Jan Kutáč slavil uprostřed svých věřících 
70 let života a 40 let kněžství. Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích byl zcela zaplněn. Přijeli 
hosté z různých farností, kde otec Jan působil, ale také z jeho rodiště z Lubiny u Nového 
Jičína, kteří svým chrámovým sborem provázeli tuto nádhernou děkovnou mši svatou. 
Celebroval ji olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, jenž také pronesl ho-
milii. Spolu s ním přijel i někdejší vizovický farář, nyní kancléř Arcibiskupství olomouc-

kého, P. Antonín 
Basler. Přítomno 
bylo šestnáct kně-
ží a bratřejovský 
trvalý jáhen Josef 
Zádrapa. Za závěr 
bohoslužby předal 
otec biskup naše-
mu jubilantovi Me-
daili sv. Jana Sar-
kandra, kterou mu 
udělil olomoucký 
arcibiskup Mons. 
Jan Graubner jako 
ocenění jeho zá-
služné kněžské 

práce. Po skončení mše svaté přijal jubilant od místních farníků gratulace s poděková-
ním za léta strávená ve Vizovicích. Dříve než jsme opustili kostel, pozval otec Jan všech-
ny přítomné na pohoštění do místního kulturního domu. Brzy se celý sál zaplnil více než 
300 lidmi. Atmosféra zde, stejně jako v kostele, byla úžasná. Pohoštění bylo nadmíru 
dobré, vše bylo dobře zorganizováno, jak v šatnách, tak při obsluze, ke které se zapo-
jila i děvčata z naší bratřejovské farnosti. Na plátně byly promítány fotografie z dětství 
Mons. Jana, byl uveden i dokumentární film, kde otec Jan vypráví své zážitky z mládí, jak 
se ubírala jeho cesta ke kněžství aj. Pro poslech hrála místní dechová hudba, ale ani náš 
chrámový sbor, pod vedením Marie Poláchové, nezahálel, a oslavenci zazpíval z jeviště 
pěkné písně. Mezi četnými hosty byla také ministryně kultury, bývalá starostka Vizovic, 
Alena Hanáková, evangelická farářka z Jasenné Radmila Včelná, starostové z Vizovic 
a okolních vesnic. Celá oslava vyzněla jako veliký dík otci Janovi, kterého máme rádi.

František Chromčák
Bratřejov

Vsetínskému jubilantovi přijel poblahopřát 
také básník Milan Uhde Snímek Josef Pala

Snímek František Chromčák
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Region Strážnice
2. března – kostel Panny Marie, 19 hod. – biblická přednáška
Region Kyjov
11. března – Bukovany u Kyjova, kulturní dům, 15 hod. – pastorační návštěva arcibis-
kupa Mons. Jana Graubnera ke stavbě kaple bl. Jana Pavla II.
Region Olomouc
13. března – Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 17 hod. – P. Petr Kolář, SJ (Praha)  
– Podíl jezuitů na rekatolizaci českých zemí – Nad vydáním III. svazku díla Aloise Kroes-
se, SJ, Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, Olomouc 2012
Region Prostějov
14. března – Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 17.45 hod. – P. Petr Matu-
la – Setkání mládeže v Madridu 2011

Region Šumperk
23. března – Farní středisko Kostelní náměstí 4, 19 hod. – prof. PhDr. Vladimír Smékal, 
CSc. – Smysl života a kvalita života

komunita blahoslavenství
Duchovní cvičení pro všechny 
„Pane, nauč nás modlit se!“ (Lk 11,1)
7. – 11. března
Vstoupit společně do Ježíšovy školy modlitby, uvedení do důvěrného společenství s Pá-
nem skrze vnitřní modlitbu a Boží slovo
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a mož-
nost duchovních rozhovorů.

Pravidelné sobotní odpoledne
„Trestání snášel pro náš pokoj“ (Iz. 53)
24. března – od 14.30 do 17 hod.
Ježíšovo ponížení – zdroj našeho uzdravení

Duchovní cvičení pro všechny
„A to je věčný život…“(Jan 17,3)
18. – 22. dubna
Toužím vůbec po věčnosti? Jsou nebe, očistec, peklo skutečně až „poslední věci“ člo-
věka nebo jsou už nějak přítomny v mém žití? V čem doopravdy spočívá realita nebe, 
očistce, pekla – ve světle současného učení Církve?
Součástí jsou přednášky, komunitní liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů. 

Bližší informace: Evangelizační centrum Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 
24, www.blahoslavenstvi.cz, e-mail: dolanykom@seznam.cz, tel.: 731 626 132

manželská setkání
Tvořivý víkend pro maminky s dcerami
16. – 18. března v Albeřicích
Neobyčejný víkend pro starší dívky  
(9 – 15 let) a maminky!
Program: malování, tvoření, malý di-
vadelní workshop, židovské – biblické 
tance, sdílení, zpívání, modlitba i ticho, 
procházka do okolí, v případě sněhu 
i možnost lyžování, a sáňkování
Bližší informace:
www.setkáni.org, gita.vyletalova@email.cz, 
tel.: 554 613 234, 731 625 616

Cesta divokého muže
30. března – 1. dubna v Albeřicích 
Víkendová duchovní obnova pro muže, 
kteří se potřebují zastavit, aby lépe poro-
zuměli sobě i cestě, po které jdou. Víkend 
je inspirován knihou františkána Richar-
da Rohra, je vhodný jak pro ty, kdo se 
chtějí připravit na iniciaci mužů, tak také 
pro ty, kdo již na cestu zralého mužství 
svojí Iniciací vykročili a uvedená témata 
chtějí prohloubit.
Témata: Divoký muž – poznávání své-
ho mužství, kdo jsem? Duchovní přemě-
na muže – cesta na celý život, Otcovství  
– zdroj lásky i zranění, dávání i přijímání, 
Celistvý muž – jednota ženství a mužství, 
lásky a svobody 
Program: krátké přednášky, sdílení ve 
skupinkách, osobní ztišení, modlitba, 
mše, svátost smíření, chlapské rozhovory, 
bubnování, zpívání, tanec, pohyb i odpo-
činek, sport, vycházka do přírody
Bližší informace: www.setkani.org, nebo 
ymca@setkani.org, tel.: 731 625 615

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

Dne 14. ledna 1912 se ve Skalce u Prostě-
jova narodil P. Miloslav Nedbal. Na kněze 
byl vysvěcen 5. července 1936 v Olomou-
ci. Jako mladý novokněz působil ve Valaš-
ském Meziříčí, potom jako farář a děkan 
v Mořkově. Do Velkých Opatovic přišel 
jako farář v roce 1959. Plných čtyřicet 
roků byl obětavým duchovním otcem 
naší farnosti, tedy do roku 1999. Ještě tři 
roky žil na odpočinku na velkoopatovické 
faře, kde zemřel na první adventní neděli 
1. prosince 2002. Na vlastní přání byl po-
hřben mezi svými farníky na hřbitově ve 
Velkých Opatovicích.
K 60. výročí kněžské služby byl v roce 
1996 jmenován čestným kanovníkem 

Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olo-
mouci. Pan děkan, jak jsme ho většinou 
oslovovali, ještě v lednu 2002 oslavil svoje 
90. narozeniny společně s naším rodá-
kem, otcem biskupem Josefem Hrdličkou 
(60. narozeniny) a tehdejším duchovním 
otcem P. Josefem Pelcem (30. narozeni-
ny). 
Otec Miloslav byl velmi milý, dobrosr-
dečný, moudrý člověk, výborný vypra-
věč a kazatel. Velký obdiv mu patří za to, 
s jakým elánem se pustil v letech 1995 až 
1997 do opravy kostela sv. Jiří ve Velkých 
Opatovicích.
K 100. výročí narození otce Nedbala 
jsme uspořádali v orlovně vzpomínkovou  

hlaSy a ohlaSy
výstavu. Poděko-
vání si zaslouží 
pan farář Aleš Vr-
zala, paní Marie 
Korbelová a Marie 
Pospíšilová za po-
moc při vyhledá-
vání a zapůjčení 
fotek, dokumentů 
a písemností ze 
života pana děka-
na. Výstavka byla 
zdařilá a zajímavá. Navštívilo ji mnoho 
občanů a farníků z Velkých Opatovic.  
Na pana děkana vzpomínáme stále s lás-
kou a vděčností.  Miloslav Korbel

Velké Opatovice

Vzpomínka na P. miloslava nedbala
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Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz
CPRŽ na Facebooku

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

Nabízíme možnost zasílat nám vaše osob-
ní prosby, za které chcete, aby se pracovní-
ci našeho centra společně s vámi modlili. 
Vaše úmysly budou nést ve svých modlit-
bách i Milosrdné sestry svatého Kříže z ko-
munity na olomouckém arcibiskupství. 
Zde v biskupské kapli Panny Marie bude 
na všechny tyto úmysly sloužena každý 
čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete 
posílat SMS zprávou na tel.: 731 731 800 
(tento způsob vám nabízí anonymitu). 
Další možnost je zaslání prosby na e-mail: 
rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde 
zveřejněny). „Proste, a dostanete, aby se 
vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b) 

Přirozené plánování rodičovství
Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme 
pro manžele, snoubence a další zájem-
ce kurz symptotermální metody, který je 
zaměřen na podporu zdravých partner-
ských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech 
setkáních pod vedením zkušeného lektor-
ského páru. První, úvodní a bezplatné se-
tkání  se konalo 16. února na Biskupském  
nám. 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskup-
ství, 2. patro).
Další jsou naplánovány na 8. března,  
29. března a 19. dubna. Cena za celý kurz 
a pár činí 300 Kč, plus 205 Kč za potřebné 
učební materiály. 
Bližší informace:
Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: 
vecerova@arcibol.cz

Setkání žen v obtížných 
životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či 
rozvedené ženy na pravidelná setkání ve 
Farním domě u sv. Václava v Olomou-
ci. Nejbližší setkání bude 6. března od  
16 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou na 
téma: Potřeby a úkoly člověka během 
jeho vývoje II. Další setkání se uskuteční  
3. dubna, kdy doc. RNDr. Ivana Loučko-
vá, CSc., bude mít připravené téma: Jak 
děti pustit, ale neopustit. 
Bližší informace:
Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250–3, 
e-mail: reznickm@arcibol.cz

lyžařský den tátů s dětmi
V sobotu 3. března organizujeme lyžování pro tatínky s dětmi v lyžařském areá-
lu Kladky na Konicku. Na místo se dopravíme každý po své ose. Sraz v 9 hod. u dět-
ského vleku již v „plné polní“. Lyžovat plánujeme ve dvou blocích dopoledne od 9 do  
11 hod. a odpoledne od 12 do 14 hod. (případně dle domluvy na místě). Výuka pro za-
čátečníky bude za příspěvek 50 Kč (na jedno dítě), zajištěna lyžařskou instruktorkou. 
K dispozici je i dětský vlek se sjezdovkou pro nejmenší lyžaře. Ceny vleku naleznete na:  
www.lyzovanikladky.cz (je předjednaná sleva). Kurz není pojištěn, proto by bylo vhod-
né si dítě připojistit. Občerstvení z vlastních zdrojů, ve skiklubu nebo blízké restaura-
ci. V případě špatných sněhových podmínek přihlášeným ohlásíme včas změnu místa  
(Ski areál Tesák nebo Skipark Červená Voda).
Bližší informace a přihlášky najdete na našich webových stránkách.

kurz efektivního rodičovství (keR)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nej-
častější odpověď – ne? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně 
motivovat a přitom je neuplácet? V KER se naučíte zvládat klasické a stále se opakující 
krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme spo-
lečně probírat témata: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká 
konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; 
Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát 
sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 17. – 18. března. Další setkání se uskuteční 28. března, 4. dub-
na, 11. dubna, 18. dubna - vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. 
Lektoři kurzu jsou: Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut v oblasti manželského 
a rodičovského poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka projektu). Kurzovné 
je 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár.
Další informace o KERu: www.efektivnirodicovstvi.cz
Přihlášky: Marcela Kořenková, tel.: 587 405 250, e-mail: korenkova@arcibol.cz

Víkend pro seniory  
na Velehradě

Víkend se koná ve dnech od 23. do 25. března. Součástí jsou přednášky zaměřené na 
„radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního živo-
ta. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, 
mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s kně-
zem a s lektorkami. Bližší informace najdete na našich webových stránkách.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

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 prochází přirozeným vývojem svého vzta-
hu a zrají v lásce. Jarní příprava bude zahájena společně stráveným víkendem 13. až  
15. dubna tentokrát v příjemném prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova. 
Účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou v pátek 27. dubna,  
11. května, 25. května, 8. června a 22. června v podvečerních hodinách od 17 do 19.30 
hod. (od 9 do 14 hod.) na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství,  
2. patro).
Bližší informace a přihlášky:
Marcela Kořenková, tel.: 587 405 250, e-mail: korenkova@arcibol.cz

Víkend pro osamělé matky v českém těšíně 
První květnový víkend (4. až 6. května) je určen pro maminky, které z nejrůznějších 
důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost 
k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými že-
nami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend 
povedou MUDr. Jitka Krausová a Mons. Adam Rucki.
Bližší informace a přihlášky:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na 
našich stránkách.
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Jednodenní duchovní obnova pro manžele
Zveme všechny manžele, ale i jednotlivce, na duchovní obnovu, která se uskuteční 
v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství v Dolanech v sobotu 24. břez-
na od 9 hod. Dopoledním programem nás doprovodí P. Vojtěch Koukal z Komunity 
Blahoslavenství a Pavel Mikšů, šéfredaktor Radia Proglas. Během programu pro ro-
diče je pro omezený počet dětí zajištěno hlídání pečovateli (příspěvek na dítě: 50 Kč).  
Po společném obědě je možné pokračovat účastí na pravidelném sobotním duchovním 
odpoledni organizovaném Komunitou v Dolanech, které zahrnuje čas společné modlit-
by, přednášku, svědectví, občerstvení a modlitební večer (předpokládaný závěr setkání je  
v 21 hod.). Na duchovní obnovu je třeba se přihlásit předem. Přihlašovací formulář na-
jdete na našich stránkách (obědy je třeba uhradit do 16. 3.). Účastnický poplatek včetně 
oběda činí 100 Kč. Bližší informace najdete na našich stránkách.

časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno tématu Jednota v různosti.  
Přijměte pozvání k setkáním v atmosféře vzájemné úcty a naslouchání. Prostřednictvím 
odlišnosti druhého člověka můžeme spatřit jedinečnost každého z nás i krásu společné-
ho směřování.
Bratr Wojtek z komunity Taizé přiblíží Dny důvěry – setkání 
mladých lidí různých vyznání a národností. Farářka Církve 
československé husitské Helena Smolová se zamýšlí nad 
bratrstvím. Seznámíme se s komunitou sester z protestant-
ských církví, které žijí ve švýcarském Grandchamp. Rozho-
vor o smíšeném manželství vystihuje, že i odlišnosti mohou 
být velkým obohacením a podnětem k růstu. Další z příběhů 
Jakuba a Katky povzbuzuje k setkání s jinakostí.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se 
dočtete například o tom, jak se vyvarovat zbytečných chyb 
v komunikaci s dětmi. Na děti čeká želvička Loudalka, zapo-
slouchají se do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro 
malé i velké, voňavý recept pana Nágla, křížovka a pozvání 
na zajímavé akce. 
Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese: Cent-
rum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 251, e-mail:  
rodinnyzivot@email.cz

byla spuštěna nová verze webu www.pastorace.cz
Na svátek Obrácení svatého Pavla byla spuštěna nová verze portálu www.pastorace.cz 
Po poledni novému projektu požehnal ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství 
pražského a biskupský vikář pro pastoraci P. Michal Němeček.
Předchozí verze webu pastorace.cz fungovala již od roku 2000. Nový web přináší uži-
vatelům větší přehlednost, živější grafiku a několik praktických novinek. Na první po-
hled je patrná změna v rozložení stránek. Přibylo nové horní menu tvořené jednotlivými 
sekcemi katalogu. Novinkou je rejstřík autorů, díky kterému můžete snadno vyhledávat 
texty dle autora. Další novinkou je systém štítků (klíčových slov ve věcném rejstříku), 
který slouží k lepšímu propojení textů s podobným tématem napříč celým webem a jeho 
rubrikami.
Nově je pod každým článkem umístěn odkaz pro odeslání článku někomu blízkému  
e-mailem a možnost článek odeslat na sociální síť. V pravém sloupci nahoře najdete 
blok s aktualitami, na levé straně se zobrazují tři nejčtenější články za 30 dní a za 100 
dní. Web dále na titulní straně nahoře nabízí komentář k aktuálnímu liturgickému čtení 
a v pravém menu se nově zobrazuje denní krátký citát.
Současná podoba pastorace.cz je jen dalším krokem na cestě vývoje webu. Jeho přípra-
va zabrala dva roky práce při plném provozu. Tak, jako tomu bylo doposud, prakticky 
neustále se pracuje na nových vylepšeních. Web provozuje Arcibiskupství pražské – 
Pastorační středisko. Na tvorbě obsahu webu se kromě redakce podílí i skupina dob-
rovolníků. Web svou modlitbou podporuje i několik klášterů a komunit. Na finančním 
zajištění se kromě Arcibiskupství pražského podílí i soukromí dárci. Přechod na nový 
systém je ale poměrně komplikovanou záležitostí, proto správci webu prosí o trpělivost, 
pokud se vyskytnou nějaké chyby a výpadky služeb. František Jemelka

Světové setkání rodin v miláně 
Papež Benedikt XVI. zve vaše rodiny 
k účasti na VII. světovém setkání ro-
din, které se uskuteční od 30. května do  
3. června v italském Miláně. Tématem  
setkání je „Rodina – práce a slavení“. 
Hlavními body programu je sobotní se-
tkání se Svatým otcem na „Slavnosti svě-
dectví“ a v neděli společné slavení mše 
svaté. Během celého setkání budou na 
mnoha místech probíhat různé duchovní 
a kulturní akce a výstavy. 
Společnou pouť z České republiky (31. 5. 
– 4. 6.) koordinuje Národní centrum pro 
rodinu a zajišťuje CK Miklas Tour. Další 
důležité informace najdete na našich we-
bových stránkách nebo na: www.rodiny.
cz (můžete si zde stáhnout přípravné ka-
techeze a další materiály), přihlášky na: 
www.miklastour.cz

nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství  
– MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství  
– Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních  
situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Bližší informace o poradenství a termí-
nech získáte na tel. 587 405 250-3, e-mail: 
rodina@arcibol.cz

Program klaS – klub aktivních 
seniorů

Od března 2012 zahajujeme program 
KLAS. Klub aktivních seniorů je určen 
všem seniorům, kteří chtějí svůj seniorský 
věk prožívat aktivně.
KLAS probíhá formou pravidelných se-
tkání (jednou za 2 týdny 2 hodiny) v malé 
skupině. Každé setkání je zaměřené na 
jedno konkrétní téma. Program zahrnuje 
diskuzi na dané téma, trénování paměti, 
nenáročnou pohybovou aktivitu, rela-
xační techniky. Zveme všechny seniory 
bez ohledu na věk, zdravotní stav, nábo-
ženské vyznání, či politické přesvědčení. 
Jedinou podmínkou je fyzická i psychická 
schopnost účastnit se připraveného pro-
gramu. Termíny a témata setkání budou 
brzy upřesněny. Místo konání: Biskupské 
náměstí 2, Olomouc (sál kurie arcibiskup-
ství, 2. patro). Bližší informace najdete na 
našich stránkách.

Podrobnější informace, případně přihláš-
ky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, 
které připravujeme, nebo také ohlédnu-
tí za těmi, které již proběhly, najdete na: 
www.rodinnyzivot.cz

Stránky připravil Peter Markovič 
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Uzavřeno k 22. 2. 2012
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiSkuPStVí

26. 2.  neděle až 3. 3.  sobota
 Vranov u Brna – exercicie pro biskupy • arcibiskup Jan 

a biskup Josef
3. 3.  sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm mše svatá a přijetí mezi 

čekatele křtu • arcibiskup Jan
4. 3.  neděle
 10.30 hod. • Strážnice – mše svatá a výroční schůze jed-

noty Orla • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef
5. 3.  pondělí až 7. 3.  středa
 Velehrad – setkání kněží a jáhnů a moravských diecézí  

• arcibiskup Jan
9. 3.  pátek až 11. 3.  neděle
 Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Orla 

• arcibiskup Jan
11. 3.  neděle
 15.00 hod. • Bukovany – setkání s farní radou a občany 

• arcibiskup Jan
13. 3.  úterý až 15. 3.  čtvrtek
 Velehrad – Stojanov – rekolekce pro kostelníky I. skupi-

na • arcibiskup Jan
16. 3.  pátek
 17.00 hod. • Uherské Hradiště – přednáška pro lektory 

• biskup Josef
16. 3.  pátek až 18. 4.  neděle
 Velehrad – Stojanov – rekolekce pro kostelníky II. sku-

pina • arcibiskup Jan
17. 3.  sobota
 13.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti 

setkání varhaníků • biskup Josef
18. 3.  neděle
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– mše svatá a udělování lektorátu • biskup Josef
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

• biskup Josef

19. 3.  pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa  

• biskup Josef
21. 3.  středa
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– postní rekolekce pro zaměstnance arcibiskupství • 
arcibiskup Jan a biskup Josef

23. 3.  pátek až 25. 3.  neděle
 Sobotín – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan
23. 3.  pátek
 17.00 hod. • Valašské Meziříčí – přednáška pro lektory 

• biskup Josef
24. 3.  sobota
 11.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá pro děkanátní 

setkání mládeže děkanátu Vsetín • biskup Josef
 16.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a 

kněžská povolání (děkanát Přerov) • biskup Josef
26. 3.  pondělí
 7.30 hod. • Šternberk – mše svatá u sester klárisek  

• biskup Josef
 17.15 hod. • Napajedla – adorace, mše svatá za ne-

narozené děti a průvod k hrobu Aničky Zelíkové  
• arcibiskup Jan

 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Slavnost zvěstování 
Páně • generální vikář Josef Nuzík

27. 3.  úterý
 9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan
30. 3.  pátek
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – pouť k Panně Ma-

rii Bolestné • arcibiskup Jan
31. 3.  sobota
 10.30 hod. • Zábřeh – setkání mládeže před Květnou 

nedělí • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Kroměříž – setkání mládeže před Květnou 

nedělí • arcibiskup Jan


