9

Olomoucký arcidiecézní informátor

Arcibiskupství olomoucké • Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc • www.ado.cz

Ročník 22 • září 2012

Snímek Lubomír Vaculčík

Na Svatém Hostýně vyvrcholily oslavy 100. výročí korunovace sochy Panny Marie
Vyvrcholení
oslav na Svatém
Hostýně
Událostí číslo jedna pro
celou olomouckou arcidiecézi a vlastně pro
celou Moravu byly srpnové oslavy stého výročí
korunovace milostné
sochy Panny Marie na
Svatém Hostýně, které vyvrcholily v sobotu
18. srpna 2012.
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Na poutním místě
Svatý Antonínek
byla otevřena
nová poutní cesta
Když byla na začátku
července 2008 otevírána nová Poutní cesta
Velehrad – Svatý Hostýn, málokdo si tehdy pomyslel, že za dva
roky bude prodloužena
o nový padesátikilometrový úsek, který bude
mít cílovou stanici na
Svatém Kopečku u Olomouce. A po dvou letech
má poutní cesta další
pokračování – z Velehradu na Svatý Antonínek nad Blatnicí.

Nová kniha
biskupa Hrdličky
je inspirací
k rodinné
modlitbě
V Karmelitánském nakladatelství v uplynulých dnech vyšla publikace Dáváš mi prodlévat
na svěžích pastvinách,
jejímž autorem je olomoucký světící biskup
Josef Hrdlička. Knihu,
jež má podnítit modlitbu v rodinách, doprovodil svými ilustracemi
výtvarník Jan Knap.
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oslavy na Svatém Hostýně

Vyvrcholení oslav na Svatém Hostýně
Událostí číslo jedna pro celou olomouckou arcidiecézi a vlastně pro celou Moravu
byly srpnové oslavy stého výročí korunovace milostné sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, které vyvrcholily v sobotu 18. srpna 2012. Na nejnavštěvovanější moravské poutní místo v tento den přišlo okolo deseti tisíc věřících, aby uctili Vítěznou
ochránkyni Moravy. Byla mezi nimi téměř stovka kněží a osm biskupů. Kromě olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Jana Graubnera a jeho světícího
biskupa Josefa Hrdličky přijeli také biskupové František Václav Lobkowicz z Ostravy, Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha řeckokatolické církve z Prahy,
ze Slovenska sídelní biskup žilinské diecéze Tomáš Galis spolu s nitranským světícím biskupem Mariánem Chovancem, polskou katolickou církev zastupovali dva
biskupové – Damian Zimoń, emeritní arcibiskup katovický, a Jan Marian Kopiec,
sídelní biskup diecéze Gliwice.
Hlavním celebrantem slavné mše svaté
byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Bohoslužba se slavila poprvé na novém
zastřešeném venkovním pódiu v blízkosti
baziliky. Dominovalo jí obrovské plátno
s obrazem Panny Marie Svatohostýnské
v Ježíškem. Celou bohoslužbu doprovázel
pětisetčlenný pěvecký sbor z celé Moravy.
Byli v něm zastoupeni členové farních pěveckých sborů, scholy i duchovní.

Kázání pronesl slovenský biskup Marián
Chovanec, který hned na začátku vzpomněl na nedávno skončené olympijské
hry. Říkal, že se v Londýně rozdaly desítky medailí, a hlavně mladí lidé tak uviděli
své vzory, jimž se budou chtít časem podobat.
„Příklady táhnou. A toho bychom mohli využít i u věřících,“ zdůraznil biskup
a pokračoval: „Jaký výkon musela podat

Panna Maria, že dostala tu nejcennější
medaili od samého Boha...“
Pořadatelé z Matice svatohostýnské počítali s větší účastí lidí. Kvůli horkému
počasí jich zřejmě přišlo méně, ale pořadatelská služba z Matice svatohostýnské
měla vše bezvadně připraveno – pitný
režim, občerstvení, mobilní toalety, kyvadlovou dopravu autobusy...
Na závěr slavné bohoslužby, která trvala
přes dvě hodiny, přednesl olomoucký arcibiskup Jan Graubner zásvětnou modlitbu k Panně Marii:
Svatá Panno Maria, Vítězná Ochrano
Moravy, k tobě se utíkali naši předkové
a nebyli zklamáni. Nesčetněkrát zakusili
tvou pomoc a ochranu. Proto se k tobě vraceli a přiváděli celé rodiny. Svou zkušenost
s tvou mateřskou láskou předávali dalším
generacím. Tys je nejen ochraňovala, ale
i učila a vychovávala, tys jim dávala příklad svou důvěrou a poslušností Bohu.
Z tvého příkladu se učili, že Bohu je třeba
říkat ANO, i když si neumíme představit,
jak zvládneme důsledky své poslušnosti.
Podle tvého vzoru tak mnohokrát zakusili,
jak věrný a veliký je Hospodin. Od tebe se
učili jednat tak, aby se Bůh mohl oslavit na
člověku, aby mohl dělat veliké skutky spásy,
když najde víru aspoň jako hořčičné zrnko.
Před sto lety ti naši předkové projevili svou
vděčnost ozdobením tvé milostné sochy zlatými korunkami. Šlo však o víc. Oni se rozhodli dobrovolně si zvolit tvého Syna Ježíše

Poděkování otce arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
tentokrát bych především rád poděkoval všem, kteří se zapojili do Celostátního setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou, kde měla naše arcidiecéze největší účast, nebo oslav
100. výročí korunovace milostné sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, ale i na velehradské pouti a všech dalších dobře připravených poutích a dětských táborech či farních dovolených.
Nejde nám o akce, ty nejsou našim cílem, ale jde o život místní církve. Zvláště jsem si
to letos uvědomil na Svatém Hostýně a ve Žďáru nad Sázavou, kde bylo vidět tolik dobrovolníků, jejichž nezištná služba byla projevem víry a lásky k Bohu, a myslel jsem na
slova sv. Jakuba, který říká, že víra bez skutků je mrtvá. Viděl jsem, jak takovou službou
z lásky k Bohu jejich víra roste a buduje se společenství církve. Měl jsem z toho radost.
Prosím, pokračujme v tomto duchu i ve školním roce, kdy budeme prožívat s celou církví Rok víry. Prohlubujme znalost víry, ale zvláště podporujme touhu odpovídat na Boží
lásku. V tom vidím hlavní pramen živé víry a živé církve.
arcibiskup Jan

Krista a tebe za krále svých srdcí. Rozhodli
se řídit pravidly Božího království a chtít
to, co chce Bůh. K tomu se zavázali viditelnou slavností korunovace tvé sochy.
My jsme jim vděční za skvělý příklad víry
a dnes nejen oslavujeme výročí slavné korunovace, ale připojujeme se k našim předkům a podle jejich vzoru si dnes volíme za
krále svých srdcí tvého Syna i tebe. I nás uč
svým příkladem a povzbuzuj svou přímluvou. Chraň nás ode všeho zlého, zvláště od
ztráty víry a ztráty smyslu života, chraň
nás od prázdného života bez Boha a vypros nám pozornost k Božímu hlasu, který

Snímky Lubomír Vaculčík

k nám mluví skrze církev i naše svědomí,
vypros nám odvahu odpovídat Bohu na
jeho lásku s velkorysostí.
Maria, přijmi naše rozhodnutí a předej je
svému Synu. Spolu s ním vládni v našich
srdcích, aby v nás i ve světě kolem nás rostlo Boží království pravdy, spravedlnosti
a lásky. Amen.
Povznášející slavnost doprovázela řada
vydařených akcí, přehlídka farních divadelních souborů, koncerty, výstavy či
vydání speciální poštovní známky. Organizátoři také rozezněli nové zvony. Tentokrát za doprovodu střelby z historického
kanónu. Nechyběl ani koncert dechové
hudby, který na pódiu předvedli členové
Základní umělecké školy z Přerova. Mnozí věřící sledovali přímý přenos mše svaté
v chládku baziliky, jiní prožívali slavnost
prostřednictvím živého vysílání křesťanské televize. Sympatickým počinem byla
možnost zpovědi přímo v terénu, třeba ve
stínu rozložitého stromu.
Josef Pala

list z kalendáře
září 2012
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených
dveří památek – v České republice se slaví od roku
1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, tradičně druhý víkend v září
12. 9. 1946 přijal v Praze kněžské svěcení P. Josef Cukr,
jezuitský kněz žijící na očinku v Domě Marianum
na Velehradě (66 let kněžství)
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku
1958, z rozhodnutí mezinárodní organizace
neslyšících
25. 9. 1962 zemřel ThDr. Silvestr Maria Braito, český
dominikánský teolog, zakladatel a šéfredaktor
Filozoficko-teologické revue Na hlubinu (50 let)
28. 9. 1992 byl jmenován olomouckým arcibiskupem
Mons. Jan Graubner (20 let)
(jpa)
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Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila
a Metoděje, aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme
s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

úmysly apoštolátu modlitby
září 2012
Úmysl všeobecný
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností
a láskou k pravdě.
Úmysl misijní
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu
posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
Úmysl národní
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.
říjen 2012
Úmysl všeobecný
Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.
Úmysl misijní
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci.
Úmysl národní
Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi a světu.
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Arcibiskup Graubner podepsal
v Opolí smlouvu o spolupráci
Vůli podílet se na společných projektech v oblasti pastorace, charity, kultury i rozvoje cestovního ruchu stvrdili
26. června zástupci olomoucké arcidiecéze a diecéze opolské. K podpisu
smlouvy o spolupráci došlo v rámci
oslav 40. výročí založení opolské diecéze, kterou zřídil papež Pavel VI. dne
28. června 1972. Slavnostního podpisu
se kromě opolského biskupa Andrzeje
Czaji zúčastnili také představitelé místní samosprávy: opolského vojvodství
a města Opolí. Za arcidiecézi olomouckou stvrdili svým podpisem smlouvu
arcibiskup Jan Graubner; k účasti byli
pozváni také zástupci Olomouckého
kraje a města Olomouc.
„Podpis oficiální partnerské smlouvy jen
stvrzuje to, co už běží, zároveň ovšem otevírá cestu i k dalším projektům,“ vysvětluje arcibiskup Jan Graubner a dodává:
„V minulém roce jsme například pozvali
opolského biskupa Andrzeje Czaju na
Noc kostelů do Olomouce. Naši zkušenost s Nocí kostelů pak Poláci převzali
a začali s touto aktivitou také v Polsku.“
Podle Štěpána Sittka, projektového manažera Arcibiskupství olomouckého,
se podpisem partnerské smlouvy otevírá oběma diecézím cesta ke spolupráci
například v oblasti cestovního ruchu.
„Na podzim se uskuteční konference
o poutních cestách a v budoucnosti pak
bude vyznačena svatojakubská poutní
cesta na trase Opolí – Ratiboř – Opava
– Olomouc – Brno,“ říká Sittek.
Spolupráce olomoucké arcidiecéze s biskupstvím opolským ovšem není žádnou
novinkou a datuje se už od doby po listopadu 1989, kdy z Opolí přišli do Olomouce první polští seminaristé a kněží.
„Biskup Alfons Nossol pozval tehdejšího olomouckého arcibiskupa Františka
Vaňáka k návštěvě jejich kněžského semináře a řekl mu: ‚Jestli přesvědčíš mé seminaristy, aby šli dokončit studium k tobě
a pracovali pak jako kněží u tebe, já je pustím.‘ Přišlo jich tehdy dvanáct a většina
u nás pracuje dodneška,“ oceňuje velkorysé gesto pomoci arcibiskup Graubner.
Olomouc zase podle něho inspirovala
Opolí při budování tamní univerzity.
„Biskup Nossol byl totiž hlavním inspirátorem nové opolské univerzity a základní
fakultou této veřejné školy se stala teologická fakulta. Byl to v Polsku vůbec první
případ necírkevní univerzity s teologickou
fakultou, kterou současně církev uznává
podle kanonického práva, a tento model
převzali z Olomouce,“ dodává arcibiskup
Graubner.
Jiří Gračka

aktuality
Prohlášení předsedů ČBK, ERC a FŽO k narovnání vztahů
Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí
vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským
společnostem.
Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České strany
sociálně demokratické, vedená mj. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým. Lidí, kterých se tyto manipulativní a nepravdivé
slogany dotýkají, jsou přitom miliony a nemusí se jednat jen o věřící. Předvolební propaganda sociální demokracie tak útočí slovníkem obou někdejších totalit a pamětníci
mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty
„třetí říše“, narudo přetřenými gottwaldovskými ideology. Pokud vedení sociální demokracie tvrdí, že nejde o útok proti církvím, ale jen o politický boj, buď se mýlí, nebo
nechce vidět důsledky, které její způsob boje přináší. Říká-li totiž, že dnešní koalice
daruje církvím peníze ukradené ostatním, pak z církví dělá spoluviníky při krádeži.
Tímto tvrzením ČSSD ve skutečnosti nezasahuje své politické oponenty, nýbrž poškozuje církve a náboženské společnosti.
Pro upřesnění říkáme, že navržené řešení nehodlá nikoho okrádat. Znovu uvádíme, že
jde o navrácení části zkonfiskovaného majetku, aby skončila závislost církví a náboženských společností na státním rozpočtu a mohlo započít hospodaření na vlastní odpovědnost. Tento záměr podporuje značná část společnosti, protože pro mnohé, stejně
jako i pro Ústavní soud jde o normu podobnou jiným, přijatým pro ostatní kategorie
odškodňovaných: soukromé zemědělce, podnikatele, šlechtu, politické vězně a další,
kterým bylo komunistickým režimem ublíženo. Při přípravě zákona jsme jednali jak
s Asociací krajů, sdružující hejtmany, kteří jsou všichni členy sociální demokracie, tak
i s představiteli měst a obcí, kde je jistě polovina starostů a primátorů též členy ČSSD.
O podobě návrhu zákona byli informováni a díky uvolnění dosud blokovaného majetku
měst a obcí s řešením většinou souhlasili. Jednali jsme i s vrcholnými zástupci ČSSD
samotnými.
Návrh sociální demokracie na zřízení jakéhosi fondu církevního majetku je čirým pokrytectvím. Komunisty zřízený fond Náboženská matice byl vytunelován navzdory
soudnímu rozhodnutí z doby řízení ministerstva kultury Pavlem Dostálem z ČSSD.
Chceme ujistit všechny spoluobčany, že toto prohlášení se nedotýká tisíců poctivých
členů ČSSD, těch, kdo byli vězněni a týráni spolu s věřícími v nacistických koncentrácích i v komunistických lágrech. Vždyť mnozí z nich jsou také těmi, kdo věří v Boha.
Nepředpokládáme, že by se právě oni chtěli znovu vydat cestou spolupráce s komunisty,
kteří kdysi zlikvidovali jak vedení církví a náboženských společností, tak posléze i sociální demokracii a další demokratické strany, až nakonec nastolili tzv. diktaturu proletariátu. Způsob, jakým dnes sociální demokracie vede předvolební boj je nekultivovanou
a nekulturní cestou, ohrožující samotnou podstatu demokracie.
Za Českou biskupskou konferenci: Dominik Duka, předseda
Za Ekumenickou radu církví: Joel Ruml, předseda
Za Federaci židovských obcí: Jiří Daníček, předseda
Pamětní medaile k cyrilometodějským oslavám 2013
Při oslavách sv. Cyrila a Metoděje byla veřejnosti představena pamětní medaile cyrilometodějských oslav v roce 2013. Tato oficiální medaile České biskupské konference (ČBK) byla poprvé použita při slavnosti odhalení pamětní desky v bazilice San
Clemente, kdy byla předána nejvýznamnějším
účastníkům tohoto aktu a poté při audienci
papeži Benediktu XVI.
Medaili vytvořil nestor našich medailérů akademický sochař Milan Knobloch, který je znám
jako tvůrce rozety se sv. Václavem a Palladiem
Země české pro růženec, který darovala ČBK papeži Benediktu XVI. Dar dostal při návštěvě naší
země. V cizině je proslulý cyklem medailí inspirovaných Shakespearovými sonety.
Současná medaile znázorňuje oba svaté věrozvěsty, každého zvlášť, a v opisu připomíná verš
z Proglasu Slyšte slovo, od Boha přišlo jako počátek víry Slovanů.
O medaili, která bude sloužit k reprezentaci církve, ale i státu při vyvrcholení oslav
příštího roku se více dozvíte na: www.numismatikus.cz
Zuzana Burdová
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Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina
a druhů
Papež Benedikt XVI. podepsal 10. května 2012 dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené.
V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data
blahořečení, a to 13. října tohoto roku. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení
františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.
Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny Marie Sněžné v Praze v roce
1604 za vlády císaře Rudolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obnovila. Dne
15. února 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy (tzv. vpád pasovských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření tím, jak se chovalo barbarsky, obsadilo rychle
Malou Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém a Novém Městě pražském i těch, kdo se do většinově
nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v explozi extrémního
radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, v nichž došlo k rabování a někde i ke krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita
františkánů, kterou tvořili bratři různých částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz,
Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen, a to ze strany jak katolíků, tak protestantů.
Pohnuté události spojené s vpádem pasovských a mučednictvím čtrnácti františkánů
jsou mementem, dnes poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech staletích
napomoci hlubšímu porozumění některým historickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování.
Pro naši církev je toto blahořečení významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách
blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře
a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení
a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.
Provincie bratří františkánů a Arcibiskupství pražské zvou všechny věřící Čech a Moravy k účasti na této slavností chvíli.
V této souvislosti vydaly Paulínky knihu Klementa Minaříka, OFM, Pražští mučedníci,
rozšířenou o antologii historických textů vážících se k této události, kterou je možno si
objednat na adrese: www.paulinky.cz 		
(aco)
Litoměřický biskup potvrdil pravost ostatku sv. Zdislavy
Jeden z ostatků sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze, míří z Jablonného v Podještědí do Brna-Lesné. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v pondělí
6. srpna 2012 podepsal autentiku, tj. listinu prokazující pravost svatých ostatků,
a zapečetil relikviář, ve kterém bude ostatek převezen.
O ostatek sv. Zdislavy, patronky rodin, požádal farář nové farnosti v Brně-Lesné
P. Pavel Hověz, který chystá stavbu nového kostela. „Ostatek je kouskem kosti, které
máme uloženy v klášterní kapli,“ říká strážce hrobu sv. Zdislavy v Jablonném P. Jan
Rajlich, OP, administrátor Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí
a rektor zdejší baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
„Ostatky sv. Zdislavy byly původně uloženy v kryptě baziliky, malá rakvička s kostmi ale
byla v minulosti už několikrát rozpečetěna. Naposledy to bylo za otce Bernarda v roce
2002, kdy z ní bylo několik kostí vybráno a uloženo v naší klášterní kapli. V současné
době se nacházejí v kostelech a kaplích po celém světě,“ dodal.
Litoměřický biskup pravost ostatku sv. Zdislavy potvrdil 6. srpna 2012. Bylo to poprvé,
kdy Mons. Jan Baxant potvrdil pravost svatého ostatku. Poukázal přitom na to, že Pán
Bůh obdařil litoměřickou diecézi dary, z nichž můžeme dávat. V biskupské rezidenci
v Litoměřicích byla v pondělí před polednem část kosti naší světice umístěna do malého
relikviáře, který byl za přítomnosti biskupa zapečetěn. Ten do pečeti otiskl podle starobylé tradice svůj biskupský prsten.
Ostatek sv. Zdislavy bude předán 7. září při mši svaté v 18 hod. v Duchovním centru
v Brně-Lesné, kde bude zprvu i uložen, později bude vložen do oltáře tamního kostela.
Jana Michálková
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I letos změny v obsazení
farností
Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se
konají každoročně před prázdninami,
dochází k četným změnám ve vedení
mnohých římskokatolických farností.
Oproti minulým letům, kdy docházelo až
ke stovce personálních změn v olomoucké
arcidiecézi, letos olomoucký arcibiskup
Jan Graubner provedl k 1. červenci jen
několik desítek osobních změn, z nichž
uvádíme ty význačnější.
Mons. Mgr. Josef Nuzík (1966) jmenován generálním vikářem na další období
Mons. doc. ICLic. František Polášek,
ThD., papežský prelát (1934), jmenován
soudním vikářem na další období
P. Mgr. Antonín Basler (1956) jmenován
kancléřem Arcibiskupství olomouckého
na další období
P. Mgr. Jiří Kopřiva (1958) jmenován
biskupským delegátem pro katechezi na
další období
P. František Petrík (1950) jmenován biskupským delegátem pro trvalé jáhny na
další období
Na další období byli v děkanských funkcích potvrzeni:
P. Mgr. Václav Dolák (1965) – děkan děkanátu Svitavy
P. Jiří Doležel (1959) – děkan děkanátu
Hranice
P. František Král (1962), nově jmenovaný farář ve Vsetíně zároveň jmenován
děkanem děkanátu Vsetín
Na místo P. Mgr. Jaroslava Norberta
Žušky, OCarm. ThLic., faráře v Olomouci-Hejčíně nastupuje jako administrátor
P. Petr Marian Masařík, OCarm. (jpa)
Florbalový turnaj ministrantů
o pohár otce rektora
Arcidiecézní ministrantská rada pořádá
v pátek 28. září v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci florbalový turnaj. Společný sraz bude v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava. Ministrantské oblečení
s sebou! V 10 hod. začne mše svatá. Po ní
následuje přesun do kněžského semináře,
kde bude turnaj zahájen. Oběd je zajištěn.
Předpokládaný konec je v 17 hod. Prosíme o zápisné 20 Kč na osobu (příspěvek
na oběd). Každé mužstvo může mít maximálně 10 ministrantů. Prosíme, aby se
na akci přihlašovali pouze ty ministranti,
kteří aktivně ministrují, a je jim od 12 do
20 let. Přihlášky a soupisky do 20. září přijímá bohoslovec Vilém Pavlíček, e-mail:
vildap@seznam.cz, tel.: 777 568 230.
Aktualizaci informací o florbalovém turnaji sledujte: www.ministranti.info
P. Jiří Kupka
biskupský delegát pro ministranty
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Mladí z olomoucké arcidiecéze
podporují prohlášení
Mladí křesťané z olomoucké arcidiecéze,
kteří přijeli na Celostátní setkání mládeže
do Žďáru nad Sázavou, vnímají diskuzi ohledně církevních restitucí. Zvláště
v současné době se na mnoha místech
setkávají s předvolební kampaní na plakátech, která je uráží, protože církev je
zde znázorněna jako chamtivá. Přitom
ona byla před lety zbavena svého majetku
a dostala se do situace, kdy je financována
ze státního rozpočtu. Navrhovaným řešením církev nechce hromadit majetek, ale
docílit částečného napravení křivd. Mladí
křesťané cítí, že výše zmíněné plakáty ve
společnosti podporují negativní nálady
vůči věřícím a církevním společenstvím,
do kterých oni také patří.
Účastníci Celostátního setkání mládeže
jsou vděční církevním představitelům, že
se snaží vyřešit částečné vyrovnání majetkových křivd způsobených komunistickým režimem. Proto podporují vyjádření
České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí.
(ado)
Výstava k svatohostýnskému
jubileu
Pozoruhodnou výstavu k 100. výročí
korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské uspořádal Městský
úřad v Bystřici pod Hostýnem. Po celý
srpen mohli návštěvníci v bystřickém
zámku shlédnout desítky předmětů
spojených s mariánskou tradicí, staré
svaté obrázky, sošky, předměty z keramiky, porcelánu i skla, medaile, knihy,
příležitostné tisky, díla umělecká, ale
i výsledky lidové tvořivosti.
Raritou výstavy bylo dnes již historické
pouzdro, v němž se korunky Panny Marie a Ježíška dopravovaly v roce 1912 do
Říma k papežskému posvěcení a v němž
poté doputovaly na Svatý Hostýn. Pouzdro nebylo nikdy vystavováno a veřejnost
jej naposled mohla spatřit právě v korunovačním roce 1912.
Další zajímavostí byla faksimile jednoho
z nejstarších vyobrazení Hostýna získaná
z olomouckého archivu a nejstarší známý obraz Panny Marie Svatohostýnské
zapůjčený bystřickou farností. Expozici
tvořily předměty ze sbírek Městského
muzea v Bystřici pod Hostýnem, několika dalších moravských muzeí či archivů;
některé předměty zapůjčili také soukromí sběratelé a duchovní správa Svatého
Hostýna.
Návštěvníci výstavy mohli také navštívit
malou portrétní galerii Loudonů, posledních majitelů bystřického panství, kteří
měli nezanedbatelný podíl na obnově svatohostýnského chrámu.
Josef Pala

Aktuality
Proměna velehradského poutního areálu: rehabilitace a inovace
Poutní místo Velehrad prodělalo v uplynulých dvou a půl letech zásadní změnu
srovnatelnou svým rozsahem pouze se stavebními pracemi, které si ve velehradském klášteře vynutil rozsáhlý požár v roce 1781. Tehdy byl středověký klášter zcela změněn v duchu nastupujícího barokního slohu. Současná obnova po stavební
stránce v podstatě definitivně dokonala přerod zrušeného cisterciáckého kláštera
(1784) v poutní místo.
Zároveň však došlo i ke zhodnocení celku bývalého kláštera, který byl v roce 2008 prohlášen národní kulturní památkou. Nejvýraznějším vyjádřením obojího je realizace
výstavby ohradní zdi s nikami při silnici procházející obcí Velehrad. Ta jednak znovu
vymezuje klášterní areál od okolí, zejména pak hlučné cesty, současně je však také prvkem typickým pro řadu poutních míst – ambitem určeným k meditaci a setrvání. Stavba
se stala místem prezentace osmera soch, které do roku 1990 stály na zdi směřující od
silnice k bazilice.
Zatímco plocha nádvoří před bazilikou byla vydlážděna tak, aby zde bylo možné realizovat setkání početných poutníků, prostor podél baziliky poskytuje v souvislosti s výsadbou zeleně možnost odpočinku a stínu. Dozděním objevených hradebních zdí je zde
připomenuta středověká fortifikace kláštera a zároveň vytvořena dlouhá lavice zvoucí
ke spočinutí. Z hlediska archeologických objevů je možné akcentovat nález severozápadní hranolové nárožní věže a severovýchodní kruhové věže. Severovýchodně od baziliky je situován nový objekt hygienických zařízení s dostatečnou kapacitou. Naopak na
severozápadě naleznou návštěvníci poutního místa multifunkční Velehradský dům svatých Cyrila a Metoděje s informačním centrem, výstavními prostory, cukrárnou a poutní prodejnou. Nečekané krásy se dočkal park lemující klášterní budovy z vnější strany.
Obnovena byla také budova fary tvořící součást klášterních objektů.
Projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy je nyní ve
třetí třetině své realizace. V současnosti probíhají práce na rekonstrukci kostelíku Cyrilka, neogotické stavbě s historií sahající až do 13. století, pokračují restaurátorské
práce na obnově interiéru
hlavní lodi baziliky, kůru,
podkruchtí a varhanního
stroje i nástroje, bude zahájena obnova pláště baziliky a pokračovat bude
rovněž stavební obnova
pozůstatků středověkého
kláštera v širším povědomí známých jako „lapidárium“. Zde také vznikne
stálá expozice Velehrad na
křižovatkách evropských
dějin, která bude mít své
pokračování ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Snímek Petr Hudec
Obnovený velehradský areál tak nabídne nevyhraněnému návštěvníkovi – člověku otevřenému hodnotám, turistovi – člověku, který hledá inspiraci, poutníkovi – křesťanu západní i východní tradice,
dětskému návštěvníkovi – generaci první poloviny 21. století pohled na krásu poutní
baziliky, odraz svědectví dějin, živé duchovní a kulturní dědictví v uměleckých skvostech, posvátnou jedinečnost velehradského „genia loci“ a stopy svatosti našich předků.
Bude zde možné důstojným způsobem oslavit jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu, které si připomeneme v příštím roce. Rozhodujícím způsobem k tomu přispívá projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy s rozpočtem 345 837 000 Kč, financovaný Evropským fondem pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu
IOP.		
Věra Homoláčová
Pozvání do Staré Boleslavi na Národní svatováclavskou pouť
– modlitební most za český národ
Letošní již X. Národní svatováclavská pouť se koná ve Staré Boleslavi v pátek
28. září. Slavnostní poutní mše svatá se uskuteční na Mariánském nám. v 10 hod.
Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, kazatelem Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
Ve čtvrtek 27. září od 18 hod. (v hodinu, kdy budou z Prahy do Staré Boleslavi převáženy
relikvie sv. Václava ) se uskuteční ve všech farnostech na celém území ČR modlitební
most za český národ a vyzvánění zvonů.		
(aco)

aktuality
Nová poštovní známka k svatohostýnskému jubileu
Milovníci filatelie si v sobotu 23. června 2012 přišli na své v Bystřici pod Hostýnem.
V místním zámku byla veřejnosti slavnostně představena nová poštovní známka
vydaná k 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Její podobu
navrhl Oldřich Kulhánek, který je mimo jiné autorem současných českých bankovek; dílo pak dokončil rytec Miloš Ondráček. Známka hodnoty 21 korun, která vyšla v nákladu 200 000 kusů, byla oficiálně uvedena do oběhu na provizorním pracovišti České pošty právě v bystřickém zámku. Ke známce byly vydány i grafické listy
a obálky prvního dne.
„Je to významná událost. První
známka s motivem Svatého Hostýna vyšla před osmi lety, ale jen
pro tuzemsko. Nominální hodnota nové známky ji však předurčuje i k cestám do zahraničí,“
zdůraznil při slavnosti předseda
Matice svatohostýnské Mgr. Lubomír Vývoda, který zvětšenou
podobu známky symbolicky odhalil spolu s obchodní ředitelkou
České pošty regionu Jižní Morava Alenou Vozábalovou (na
snímku). Ta jeho slova doplnila
slovy: „Přeji nové známce, aby
Snímek Josef Pala
obletěla celý svět a stala se královnou mezi známkami. Vždyť je jedinečnou v tom, že poprvé u ní bylo použito více barev se zlatou. Poprvé byla využita kombinace ofsetu – obrázku Panny Marie uprostřed
– a ocelotisku.“
Iniciátorem vydání nové svatohostýnské známky k výročí korunovace sochy Panny Marie, stejně jako té, která vyšla v roce 2004, je celoživotní nadšený filatelista z Bystřice
pod Hostýnem, člen Matice svatohostýnské a bývalý jednatel výboru Matice svatohostýnské Antonín Mužný.
Zároveň s novou svatohostýnskou známkou byla veřejnosti představena také knížka
Historie poštovnictví v Bystřici pod Hostýnem, která vyšla v Edici Zpravodaje města
Bystřice pod Hostýnem. Jejím autorem je Ing. Vladimír Krečmer z Prahy, bystřický rodák, vysokoškolský pedagog a filatelista. Jedenáctá publikace v ediční řadě mapuje a do
historického rámce zasazuje dobu vzniku oficiálního poštovního úřadu, uvádí jména
poštmistrů zejména z dob Rakouska-Uherska, rozebírá nejasné zprávy o sběrně dopisů, sleduje objekty, v nichž bystřická pošta působila, různé způsoby přepravy poštovních zásilek v dobách mírových i válečných, popisuje vývoj místních poštovních razítek.
Autor se zabývá také historií poštovny na Svatém Hostýně, o jejíž existenci ví jen málo
pamětníků. 		
Josef Pala
Papežská misijní díla v ČR mají nový web
Ve středu 11. července 2012, na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy, ke kterému
se po staletí utíkali mnozí misionáři, spustila Papežská misijní díla v ČR (PMD)
svůj nový web (www.missio.cz).
Na tomto webu nechybí všechny potřebné informace o aktivitách organizace (přehled o lokalitách, kde PMD pomáhají; jak a kde můžete
podpořit misie; anonce nových misijních materiálů). Samozřejmostí
je obsáhlá foto, audio a video galerie.
Nový web PMD patří k nejmodernějším v prostředí těchto církevních
prezentací. Je propojen se sociálními sítěmi a nejnovějšími technologiemi, umožňuje i bezproblémové prohlížení na tabletech a chytrých mobilech.
Představení nových stránek souvisí též s výročím 100 let od počátků Papežských misijních děl na našem území. Právě tyto oslavy budou v České republice zdůrazněny během
říjnové Misijní neděle.		
František Jemelka
Nová ředitelka Papežských misijních děl v olomoucké arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval k 1. 7. 2012 sestru Luisu Stanislavu
Ščotkovou z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži novou ředitelkou Papežských misijních děl v olomoucké arcidiecézi, která nahrazuje ve funkci
P. Jiřího Doležela, hranického děkana, který tento úřad opouští po deseti letech.
Nová ředitelka byla zároveň jmenována členkou pastorační rady olomoucké arcidiecéze.
(ps)
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Charita spustila web
k povodňovým výročím
1997 a 2002
Patnáct let od velkých povodní, které
v červenci 1997 postihly Moravu a deset let od povodní, které v srpnu 2002
zasáhly povodí českých řek, inspirovalo
Charitu ČR ke spuštění internetových
stránek: www.povodne.charita.cz
„Povodně v roce 1997 Charitu vystavily
zkoušce ohněm, ve které obstála, stejně
jako i při dalších povodních, z nichž nejničivější byla ta v roce 2002. Díky těmto
zkušenostem jsme dnes připraveni v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému poskytnout
profesionální pomoc i v těchto mimořádných situacích,“ říká ředitel Charity ČR
Oldřich Haičman.
Charita Česká republika (do roku 1999
Česká katolická charita) získala své první zkušenosti s povodněmi právě v roce
1997, kdy nečekaně zasáhly Moravu.
Pomoc Charity byla tehdy umožněna díky
rychlým strategickým rozhodnutím, vybudované struktuře (na Moravě působí
složky Charity v každém větším městě)
a také díky kontaktům s Charitami v zahraničí, zejména v Německu, odkud přišla
také významná finanční pomoc. V nejkritičtějších dnech léta 1997 bylo díky zprovoznění elektrocentrály sídlo Arcidiecézní
charity v Olomouci jediným osvětleným
objektem v tomto městě a charitní povodňový zpravodaj, který byl spolu s potravinovou pomocí rozvážen na člunech po
městě, jediným „tištěným“ zdrojem informací pro obyvatele zatopené hanácké
metropole. Od té doby se Charita aktivně
účastnila pomoci při dalších povodních,
které se odehrály na území naší republiky, a to jak té okamžité, tak dlouhodobé.
Zatímco při prvních povodních v roce
1997 převažovala přímá pomoc rodinám,
při povodních v roce 2002 se Charita zaměřila na stavbu objektů pro ubytování
těch, kteří přišli o domov.
Na webu povodne.charita.cz najdete vedle řady statistik, fotografií a vzpomínek ze
zmíněných let také materiály k dalším záplavám na území Česka, kde Charita ČR
pomáhala obyvatelstvu s odstraňováním
následků živelných pohrom. Jan Oulík
Doporučené svátky
V naší zemi máme minimum zasvěcených
svátků. Všechny svátky jinde slavené jako
zasvěcené, nejsme povinni slavit pod těžkým hříchem. Neznamená to však, že tyto
svátky slavíme méně. Duchovní správcové jsou povinni zvát věřící na mši svatou
o všech doporučených svátcích.
arcibiskup Jan
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Nabídky
z Nakladatelství Paulínky
Kapesní diář na rok 2013
Osvědčený kapesní diář s občanským i liturgickým kalendářem s úryvky z apoštolského listu Porta fidei k Roku víry. Diář
je vydáván ve dvou verzích. První verze
v deskách barvy bordó a zelené. V druhé
verzi je větší prostor pro poznámky (desky v barvě modré).
Měkká vazba s plastovými deskami, 144
str., 85 Kč
Velký diář na rok 2013
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou
modré či zelené barvy se zlatou ražbou.
Ke každému dni jsou uvedeny církevní
a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona
k žalmu a myšlenka na den (s ohledem na
Rok víry). Na začátku každého měsíce
jsou uvedeny Úmysly apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také dostatečný prostor
pro adresy a poznámky, přehledný měsíční kalendář let 2013 a 2014 a další praktické informace.
Pevná vazba, 408 str., 200 Kč
Spes vitae
Duchovní vitaminy
Krabička s duchovními vitaminy pro Rok
víry. Obsahuje tři účinné látky se zvýšeným obsahem spásné moci, vybrané během dlouhých let na základě projevů Boží
lásky: kříž, desátek růžence a „příbalový
leták“ s texty modliteb, vysvětlením základních bodů života z víry. To vše doloženo citacemi z Písma a z katechismu ve
formě klasického návodu k použití léků.
Při objednávce poštou zasíláme krabičku
nesloženou, aby nedošlo k jejímu poškození.
Celý komplet: 55 Kč
Více informací: Nakladatelství Paulínky,
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 818 757, on-line knihkupectví:
www.paulinky.cz,
e-mail: objednavky@paulinky.cz
(ah)
Novinka z Karmelitánského
nakladatelství
OSUDY TĚŽKÉ JAKO KAMENY
Ivo Mludek (ed.)
Náš relativně poklidný život obyčejně
před nás nestaví otázku, zda je svět skutečně takový, jak jej ze svého zorného
úhlu vnímáme. Jaký tedy svět opravdu
je? Odpověď přinášejí životní osudy lidí
žijících v různých koutech zeměkoule,
s nimiž se během své zahraniční praxe setkali studenti Vyšší odborné školy sociální
v Olomouci. Úmyslem sepsat konkrétní
životní příběhy je zčeřit hladinu čtenářovy
bezstarostné každodennosti a pomoci mu
uvědomit si to podstatné.
(brožovaná, 135 stran, 199 Kč)
(tw)

Aktuality
Nová kniha biskupa Hrdličky je inspirací k rodinné modlitbě
V Karmelitánském nakladatelství v uplynulých dnech vyšla publikace Dáváš mi
prodlévat na svěžích pastvinách, jejímž autorem je olomoucký světící biskup Josef
Hrdlička. Knihu, jež má podnítit modlitbu v rodinách, doprovodil svými ilustracemi výtvarník Jan Knap.
Záměrem autora je inspirovat duchovní život v rodinách.
Biskup Hrdlička knihu napsal především pro povzbuzení přátel z modlitebních hnutí matek a otců, ale také jako
dárek seniorům i mladým lidem, zdravým i nemocným,
zkrátka všem věřícím, kteří hledají cestu k hlubšímu spojení s Pánem. Ilustrace Jana Knapa odrážejí pokoj, čistotu srdce a tajemství Svaté Rodiny v kontextu naší doby.
Z obrazů vyzařuje vzpomínka na ztracený ráj, do kterého
nám Kristus ukazuje cestu zpět.
Josef Hrdlička (1942), světící biskup olomoucký, je autorem mnoha knih a uznávaným překladatelem anglické duchovní poezie. V Karmelitánském nakladatelství vyšly mimo jiné jeho publikace
V souhvězdí slávy (2011), Silná jako smrt je láska (2008), Démant a slzy (2007), Biřmování (2007) a Probuď se, citero a harfo (2006).
Jan Knap (1949) vystudoval architekturu na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce
1971 pobýval na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu a v letech 1972 až 1982
působil v New Yorku. V letech 1982 až 1984 studoval teologii v Římě, do roku 1989
žil v Kolíně nad Rýnem a později v Modeně. Od roku 1992 žije a pracuje opět v České
republice.		
(kna)
Na poutním místě Svatý Antonínek byla otevřena nová poutní cesta
Když byla na začátku července 2008 otevírána nová Poutní cesta Velehrad – Svatý
Hostýn, málokdo si tehdy pomyslel, že za dva roky bude prodloužena o nový padesátikilometrový úsek, který bude mít cílovou stanici na Svatém Kopečku u Olomouce. A po dvou letech má poutní cesta další pokračování – z Velehradu na Svatý
Antonínek nad Blatnicí. Právě na tomto známém moravsko–slováckém poutním
místě ji slavnostně otevřel v neděli 26. srpna 2012 olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Slavnostnímu aktu jejího požehnání předcházela mše svatá, kterou zde
u venkovního oltáře sloužil.
Na sedmadvacetikilometrové trase nové poutní cesty je nainstalováno celkem 12 zastřešených panelů s informačními tabulemi a lavičkami – první je na Velehradě, dvě ve
Starém Městě, další zastavení je při řece Moravě u plavební komory, následuje zastavení v Kostelanech nad
Moravou, v Nedakonickém lese, u Ostrožských
jezer, deváté zastavení
je v Ostrožské Nové Vsi,
další v polích u sochy
sv. Antonína Paduánského nad Ostrožskou
Novou Vsí, jedenácté je
v Ostrožské Lhotě a poslední „na Blatnické
hoře“. Matice svatokopecká s Maticí svatoantonínskou společně
vydaly průvodcovskou
brožuru, která obsahuje
nejen mapu celé trasy,
vzdálenost jednotlivých
Snímek Josef Pala
zastavení, ale i podrobnější informace o historii, význačných osobnostech, památkách
a zajímavostech daného místa včetně fotodokumentace, ale zároveň i odkaz, kde lze získat otisk razítka do brožury.
K blížícímu se 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se zástupci
všech Matic – svatohostýnské, velehradské, svatokopecké i svatoantonínské – dohodli,
že poutní cesta spojující Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý
Antonínek nad Blatnicí – bude mít společný název „Cyrilometodějská cesta“. Jak zdůraznil „známý poutník“ Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, na tento název
máme být právem hrdi, a to nejen u nás, ale zvláště ve světě. Délka celé Cyrilometodějské cesty měří 135 km. 		
Josef Pala

Aktuality
Zemřel Mons. Jan Kutáč
Ve věku 70 let zemřel 14. července 2012 Mons. Jan Kutáč, farář ve Vizovicích.
Na věčnost odešel po těžkém několikaměsíčním utrpení v místní Nemocnici Milosrdných bratří.
Zesnulý kněz pocházel z Lubiny u Kopřivnice, kde se narodil 28. ledna 1942. Kněžské
svěcení přijal v Brně 5. července 1971. Během svého jednačtyřicetiletého požehnaného
kněžského života působil na jedenácti místech. Pro svoji oblibu
byl státními úřady stále překládán.
Jeho první kněžské (kaplanské) místo bylo ve Svitavách (1971
– 1972), odkud přešel jako administrátor do Městečka Trnávky a zároveň byl také exkurendo administrátor v Chornici.
V letech 1975 až 1977 byl znovu kaplanem, tentokrát v Holešově, následné tři roky administrátorem ve Zdounkách. V letech
1980 až 1984 působil jako administrátor ve Hvozdné a zároveň
exkurendo administrátor v Želechovicích nad Dřevnicí (1981
– 1984), od roku 1984 byl tři roky administrátorem v Želechovicích nad Dřevnicí a zároveň spravoval jako exkurendo administrátor poutní místo Provodov u Zlína. V letech 1987 až 1993 byl spirituál kněžského
semináře v Litoměřicích, pak působil dva roky jako sekretář olomouckého arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera. Pět roků (1995 – 2000) byl farářem ve Valašských Kloboukách (v letech 1998 až 2000 zároveň také děkanem valašskoklobouckého děkanátu).
Od roku 2000 působil šest roků jako farář v Praze-Vinoři. Jeho posledním působištěm
byly Vizovice (2006 – 2012), odkud také spravoval jako exkurendo administrátor blízké
farnosti Bratřejov a Jasennou.
Papež Benedikt XVI. ocenil 8. 5. 2010 záslužnou kněžskou službu P. Jana Kutáče udělením čestného titulu monsignor (kaplan Jeho Svatosti).
Poslední rozloučení se zesnulým knězem se konalo 21. července 2012 ve farním kostele
sv. Vavřince ve Vizovicích. Pohřební obřady zde vykonal za velké účasti věřících spolu s 90 kněžími olomoucký světící biskup a spolužák zesnulého Mons. Josef Hrdlička.
Téhož dne bylo tělo otce Jana převezeno do rodné Lubiny, kde bylo poslední rozloučení
v místním farním kostele sv. Václava. Pohřební obřady zde vykonal brněnský generální
vikář Jiří Mikulášek za účasti padesáti kněží a velkého množství věřících. Zesnulý kněz
byl potom uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.
Josef Pala
Zemřel P. Řehoř Vojtěch Mareček, OFM
Ve věku 87 let zemřel 13. července 2012 kněz františkánského řádu P. Řehoř Vojtěch Mareček.
Zesnulý kněz pocházel z Nedakonic, ale celý kněžský život prožil v pražské arcidiecézi.
Za války v roce 1943 vstoupil do noviciátu františkánského řádu. Po válce byl s několika
dalšími bratry poslán do Belgie, aby v Bruselu dokončil své teologické studium. V Lovani byl také vysvěcen v roce 1949 na kněze. Vrátil se však do Čech už za zcela změněné
politické situace. Do obsazení klášterů v dubnu 1950 krátce působil v pražském konventu a v Hájku u Prahy.
Po rozehnání řeholí komunistickým režimem byl celý zbytek prvního dvacetiletí jeho
kněžství poznamenán pohnutým putováním v těžkých podmínkách, jež následovaly:
internace, vojna, soud za „sdružování proti republice“, vězení, práce v dolech, velmi
náročný návrat do občanské společnosti v Brně, pevný bod díky zaměstnání fotografa.
Díky Pražskému jaru přišel v roce 1969 na pražský Spořilov a působil nejprve jako kaplan ve filiálním kostele na Chodově. Později po odchodu P. Hermacha převzal na Spořilově duchovní správu sám a působil zde čtyři desítky let. Když roku 2007 v souladu
s církevním právem vkládal úřad faráře a své setrvání v pastoraci do rukou arcibiskupa,
v textu napsal: „Pokud síly stačí a Bůh dopřeje, rád zůstanu ve farnosti, se kterou jsem
srostl.“ Pán mu dopřál, že zde mohl zůstat prakticky až do své smrti.
P. Řehoř Vojtěch Mareček byl pohřben 20. července 2012 do řádového hrobu na Olšanských hřbitovech v Praze.		
(apha)
Noví řádoví představení
Novou převorkou dominikánek – mnišek ve Znojmě byla 2. 3. 2012 zvolena S. M.
Dominika Slezáčková, OP.
Na 102. provinční kapitule Provincie kapucínů v ČR byl zvolen provinciálem P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap., a provinčním vikářem P. Kryštof Jiří Javůrek, OFMCap.
Na řádné provinční kapitule České provincie minoritů svatých Cyrila a Metoděje
v Krnově byl znovu zvolen provinciálem na další čtyři roky P. ThLic. MUDr. Bogdan
Sikora, OFMConv.		
(aco)
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Zemřel P. Jaroslav Cigoš
Ve věku 86 let zemřel 3. srpna 2012
v uherskohradišťské nemocnici P. Jaroslav Cigoš, dlouholetý farář ve Bzenci.
P. Jaroslav Cigoš se narodil 1. ledna 1926
ve Zlechově, kněžské svěcení přijal 11.
prosince 1949 v Olomouci. V letech 1950
až 1953 absolvoval vojenskou službu u PTP,
poté byl půl roku dělníkem na Velehradě,
v letech 1954 až 1965
působil jako kaplan v Hranicích a v letech
1965 až 1981 jako administrátor v Jezernici a exkurendo administrátor v Loučce u Lipníka nad Bečvou a v Podhoří.
Od 1. července 1981 byl farářem v Bzenci, odkud také spravoval blízké farnosti
Domanín a Žeravice. Roku 2007 odešel
do penze jako emeritní farář v Bzenci a od
roku 2008 prožíval svá léta v kněžském
domě Marianum na Velehradě.
Rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 10. srpna 2012 v kostele sv. Anny
v jeho rodném Zlechově a po mši svaté
bylo jeho tělo uloženo do hrobu na místním hřbitově. Pohřební obřady vykonal
olomoucký světící biskup Mons. Josef
Hrdlička za účasti asi 40 kněží.
(jpa)
Na Velehradě se setkají katoličtí
nemocniční kaplani
Ve dnech 1. až 4. října se na Velehradě uskuteční 8. formačně vzdělávací
setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb na téma „Komunikace
a pastorační rozhovor nemocničního
kaplana s pacienty (a pracovníky ve
zdravotnictví)“.
Odborný program setkání zahrnuje přednášky, semináře, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí,
diskuze aj. Součástí bude také duchovní
obnova, kterou povede litoměřický biskup Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK.
Akci, které se zúčastní také zástupci Centra pastorační péče z řezenské diecéze
a onkologické kliniky Všeobecné fakultní
nemocnice a 1. lékařské fakulty z Prahy,
pořádají Rada pro zdravotnictví ČBK
a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci
s Cyrilometodějskou teologickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci a Maltézskou pomocí.
Na setkání bude ustavena Katolická asociace nemocničních kaplanů v České
republice a proběhnou volby do výboru
a revizní komise této asociace.
Podrobnější informace jsou na webových
stránkách nemocničních kaplanů olomoucké arcidiecéze.
Jiří Gračka
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Studijně formační kurz
o pastoraci mládeže
Studijně formační kurz Sekce pro mládež
ČBK trvá dva roky a zahrnuje čtyři týdny v roce. Každý rok obsahuje tři týdny
studijní (říjen, listopad, jaro) a jeden týden exercicií (leden), které vede obvykle
někdo z biskupů. Stanovy Studijně formačního kurzu Sekce pro mládež ČBK
schválila Česká biskupská konference
4. července 2002. Cílem kurzu je získání
kompetencí především ve farní a diecézní pastoraci mládeže. Cílovou skupinou
jsou především kněží a laici z diecézních
center pro mládež a diecézních center
života mládeže, kaplani zodpovědní za
mládež v děkanátu (vikariátu), animátoři děkanátů, zástupci řeholí a hnutí, absolventi diecézních kurzů pro animátory.
Po úspěšném zakončení dostávají absolventi kurzu osvědčení o absolvování specifického vzdělání a formace pro diecézní
pastoraci mládeže od předsedy České biskupské konference.
Nový dvouletý cyklus otevíráme prvním týdnem od 7. do 12. října. Přihlášky
na kurz zasílejte na adresu: Sekce pro
mládež ČBK, Thákurova 3, 160 00 Praha   6 – Dejvice, tel.: 220 181 739, e-mail:
mladez@cirkev.cz
Základní informace najdete také na
www.cirkev.cz, http://sfk.signaly.cz (aco)
Arcibiskupský palác zve
na večerní prohlídky
V rámci Dnů evropského dědictví ve
dnech 6. až 9. září se v olomouckém
arcibiskupském paláci uskuteční večerní prohlídky.
Arcibiskupský palác bude možné ve
Dnech evropského kulturního dědictví
navštívit v prodloužené otevírací době.
Komentované prohlídky budou každý
den zpestřeny krátkým hudebním vystoupením a taktéž průvodci v dobových
kostýmech. Návštěvníci zažijí nezapomenutelnou večerní atmosféru „hry světel
a stínů“ unikátního souboru dřevěných
lustrů z druhé poloviny 18. století.
Ve čtvrtek a pátek činí vstupné na večerní
prohlídky 30 korun, v sobotu a v neděli je
po celý den vstupné dobrovolné. Večerní
prohlídky začínají v 18 hod. a poté každou
půlhodinu. Poslední prohlídka ve čtvrtek
a v pátek bude začínat ve 21.30 hod., v sobotu pak ve 22 hod. a v neděli v 21 hod.
Martin Kučera
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dala souhlas k zařazení nezávazné
památky papeže blahoslaveného Jana
Pavla II. do kalendáře pro diecéze v České republice – na den 22. října.
České texty potvrzené touto kongregací pro slavení mešní liturgie a pro denní
modlitbu církve převzalo k vydání tiskem
Karmelitánské nakladatelství.
(aco)

Aktuality
Prezentace Charity na Velehradě
Tak jako v předchozích letech i letos bylo v rámci velehradské poutě prezentováno
dílo Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). V oblasti rozvojové zahraniční pomoci
Charita přiblížila projekty na Haiti a Ukrajině, vedle nichž byla představena také
domácí činnost několika místních Charit. Expozice ve stanu „u školy“ zpestřil také
prodej dřevořezeb Vladimíra Ptaszka a drobností přivezených z Haiti a Ukrajiny.
Vyšší návštěvnost zejména mladších věkových kategorií podpořila soutěž o hodnotné ceny.
Tragické zemětřesení na Haiti v roce 2010 a následná obrovská vlna solidarity, která
s sebou přinesla masově podpořenou sbírku v katolických kostelech v ČR, předurčuje
již třetí rok hlavní téma prezentace Charity. Pomoc na Haiti stále pokračuje a to, že se
Charita od problémů způsobených zemětřesením čím dál více začíná vracet k rozvojovému zaměření, bylo znát. Dvě ze tří informačních tabulí se věnovaly podpoře vzdělávání v této sužované krajině.
I na Ukrajině Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá vzdělávání. Informace o Studijním
fondu, kterým ACHO podporuje sociálně slabé studenty, na Velehradu doplnila tabule
seznamující návštěvníky s velmi úspěšným projektem ovčí farmy. Ta vytváří jednak pracovní místa (prevence migrace), ale také prostor pro jednodenní ozdravné pobyty dětí
ze sociálních center a dětských domovů. Navíc produkuje potraviny – zejména maso
a brynzu.
Možnost informovat na Velehradě o vlastních službách a projektech přijaly také Charity
Uherský Brod, Kroměříž, Valašské Klobouky a Vsetín. Veřejnost tak měla možnost dozvědět se více o pomoci seniorům či lidem s hendikepem. Charita Vsetín prezentovala
poměrně ojedinělý rekvalifikační kurz „Pomocné a úklidové práce“ pro osoby se zdravotním postižením.
Prezentace charitního díla sama o sobě příliš nezaujme a tak je třeba ji něčím okořenit. S tím Charitě pomohla kvízová soutěž, která zejména mladou a střední generaci
návštěvníků motivovala k prohlédnutí informačních
panelů a nabídla
poměrně hodnotné ceny dodané
společností T-mobile. Sponzorovi
soutěže patří díky
za dodané mobilní
telefony a tablet.
Výstava a prodej
hodnotných dřevořezeb s křesťanskou tématikou od
Vladimíra Ptaszka
si kladly za cíl přitáhnout spíše starší generaci.
Provoz Charitního stanu zabezpečovali pracovníci a dobrovolníci Charit Kroměříž,
Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vsetín a také Arcidiecézní charity Olomouc. Díky
jejich nasazení, obětavosti a dobře odvedené práci v tropických podmínkách poutního
Velehradu, prezentace snad zanechala v návštěvnících povědomí o práci a užitečnosti
katolické charitativní činnosti nejen v regionu, ale i v zahraničí.
Marek Navrátil
Dvě výstavy přiblíží Velehrad jako cíl poutníků i Slovanů
V prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje budou 7. září otevřeny dvě vzájemně se doplňující výstavy: Slovanský unionismus a Velehrad poutníků.
Obě čerpají z bohatého obrazového materiálu, uchovávaného ve velehradském
archivu, a návštěvníci Velehradu je mohou navštívit do konce letošního roku.
První z výstav, nazvaná Slovanský unionismus, představuje veřejnosti unionistické snahy v Evropě během 19. a první poloviny 20. století s Velehradem jako jedním z důležitých center tohoto úsilí o sjednocení křesťanů. Autorkou výstavy je Anežka Kindlerová
ze Slovanské knihovny v Praze.
Druhá výstava Velehrad poutníků, připravená Petrem Hudcem, pohlíží na Velehrad jako
na poutní místo a dokumentuje vznik a proměny velehradské poutní tradice v dějinách.
Vernisáž obou výstav začíná 7. září v 16.30 hod.
Petra Číhalová

centrum pro katechezi
Karol: Človek, ktorý sa stal pápežom – Pápež, ktorý ostal človekom
Čtyřdílný italský film Karol je poutavým životopisným příběhem blahoslaveného papeže Jana Pavla II. První dvě části filmu, s podtitulem Človek, ktorý sa stal pápežom,
zachycují život mladého Karola Wojtyly během druhé světové války, pronásledování
Židů a následného nástupu komunismu. Po vpádu nacistů do Polska v září 1939 se
život tohoto talentovaného herce, spisovatele a básníka výrazně změnil. Aby se Karel
Wojtyla vyhnul deportaci do Německa, nastoupil do práce
v kamenolomu. Už tehdy toužil po kněžském povolání, proto v roce 1942 začal jako seminarista navštěvovat tajné kurzy Teologické fakulty v Krakově. V roce 1946 byl vysvěcen
na kněze a v říjnu 1953 začal přednášet katolickou sociální
etiku na teologické fakultě. Jako biskup, později arcibiskup,
se zúčastnil několika zasedání Druhého vatikánského koncilu. V roce 1969 přijal od papeže Pavla VI. titul kardinála
a 16. října 1978 byl zvolen papežem.
Třetí a čtvrtá část filmu, s podtitulem Pápež, ktorý ostal človekom, zobrazuje 26 let působení Karola Wojtyly v papežském úřadě a jeho výrazný vliv na Církev a celý svět. Papež
Jan Pavel II. ve svém prvním projevu řekl: „Církev už teď
nebude němá. Bude konečně hovořit. Bude mluvit hlasem svého papeže.“ Tento papež
podnikal apoštolské cesty po celém světě (celkem navštívil 129 zemí, včetně České republiky), zasazoval se o světový mír a jednotu v církvi, vyzýval k modlitbě za všechny trpící a utlačované, hluboce zapůsobil na mládež na celém světě. Hrál rovněž významnou
roli v politice, je mu přisuzován podíl na zhroucení komunistického režimu ve střední
a východní Evropě. Velmi prosazoval mariánskou úctu, sám byl velkým mariánským
ctitelem, a zdůrazňoval univerzálnost povolání ke svatosti. Dne 13. května 1981 na náměstí sv. Petra v Římě spáchal Ali Agca na papeže atentát, který Jan Pavel II. zázrakem
přežil. Tento zázrak připisoval Panně Marii Fatimské. Celý svůj pontifikát papež zasvětil
Panně Marii, které také adresoval své papežské heslo Totus Tuus (Celý Tvůj). Posledních několik let svého života měl vážné zdravotní problémy. Papež Jan Pavel II. zemřel
2. dubna 2005, byla to první sobota v měsíci a zároveň vigilie svátku Božího milosrdenství.
Film vydalo studio Lux; každý díl trvá 90 min. Je možné si jej zakoupit na: www.maticecm.cz za 499 Kč, nebo zapůjčit na jeden měsíc u nás v katechetickém centru.
Terezie Pecháčková

Centrum laických aktivit
Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Láska se musí snížit – až k nicotě, aby ji v oheň přetvořila...
Tradiční odpoledne se sv. Terezií z Lisieux a jejím poselstvím; přednáší sestra Veronika
Barátová
Termín: 29. září od 14.30 do 17 hod.; možno setrvat na společné modlitby + agape až
do 21 hod.
Duchovní cvičení pro ženy
Téma: Žena - oděná sluncem… – duchovní cvičení pro ženy
Termín: 25. až 28. října
V Mariině škole objevit krásu a důstojnost svého ženství, nechat se uzdravovat a proměňovat Ježíšovým světlem! Součástí jsou biblické tance a gesta jako způsob modlitby.
Dále v programu: přednášky, liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek nebo na e-mailu:
akce@blahoslavenstvi.cz (je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt, věk, datum a název
cvičení)
Finanční úhrada pobytu činí 1200 Kč
Centrum laických aktivit
Program probíhá v Evangelizačním cenBiskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tru Komunity Blahoslavenství, 783 16
tel.: 587 405 245
Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, tel.:
e-mail: laici@arcibol.cz
731 626 132, e-mail: dolanykom@seznam.cz
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Vychází ilustrovaná knížečka
Svatá Ludmila
Tato knížečka je součástí edice „Poznáváme naše světce“, ve které již vyšly knížečky o třech světcích: sv. Vojtěchovi,
Václavovi a Prokopovi. Barevně ilustrovaná knížečka Svatá Ludmila představuje

dětem předškolního a mladšího školního
věku poutavou formou život naší první
české světice, která je patronkou rodin.
Ilustrace jsou od Aleny Němečkové, která již pracuje na další knížečce – Svatí
Cyril a Metoděj. Brožurka Svatá Ludmila se dá využít v hodinách náboženství,
ve společenství dětí, může také posloužit
jako vhodný dárek nejen všem Liduškám.
Tuto knížečku, která vznikla ve spolupráci
s dětským časopisem Nezbeda, je možné
získat v našem centru. Anna Skočovská
Praktická příručka Svatí Cyril
a Metoděj
Pro školní rok 2012/2013, v němž se
chceme lépe seznámit s životem a poselstvím sv. Cyrila a Metoděje, vytvořilo
Centrum pro katechezi sadu 44 samolepek tematicky zaměřených na tyto světce.
K dispozici je k ní i praktická příručka pro
kněze, katechety a animátory. V příručce
naleznete krátké příběhy, ve kterých se
děti předškolního a mladšího školního
věku seznámí s fakty i legendami, které se
k těmto světcům vztahují, např. o Cyrilově
snu, ve kterém si za manželku zvolil Sofii,
tj. Moudrost, o putování k Chazarům, nalezení ostatků sv. Klimenta a mnohé další.
Ukázku naleznete na našich stránkách
www.ado/katechete.cz
Zmíněný materiál je vhodný jako doplněk
do hodin náboženství, na dětské mše svaté, do společenství dětí atd. Můžete si jej
objednávat v našem centru. Vít Němec
Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete
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Centrum pro rodinný život

Příprava snoubenců
na manželství
Je určena párům, které se rozhodly uzavřít
církevní sňatek. Mezi přednášená témata
patří komunikace mezi partnery, řešení
problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené
rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita
a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími
jsou zkušené manželské páry, které samy
prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Podzimní příprava bude
zahájena společně stráveným víkendem
(21. až 23. září), který je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání se uskuteční
5. října, 18. října (čtvrtek), 2. listopadu
a 16. listopadu v podvečerních hodinách
od 17 do 19.30 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
Nabídka vzdělávání pro práci
se seniory v programu
KLAS – klub aktivních seniorů
Chtěli byste se naučit základy trénování
paměti? Roztancovat seniory, ale v sedě?
Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět
pracovat s příběhy, vědět jak na divadelní
tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie?
Nabízíme základní odborný kurz A KLAS
– animátor klubů aktivních seniorů, ojedinělé školení v ČR od roku 2009. Jste-li
vedoucím seniorského klubu, pracujete-li
se seniory nebo chcete-li založit klub nový
a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních listů, je tato nabídka právě
pro vás. Cena odborného kurzu je
3850 Kč, přičemž finanční podporu na
úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra).
Můžete se přihlašovat. Až bude přihlášených 10 zájemců, vypíšeme termín
školení. Přihlášky, které najdete na:
www.rodinnyzivot.cz, pošlete, prosíme,
e-mailem: olsenior@seznam.cz, poštou
nebo doručte osobně na naše centrum.
Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál
k použití pro práci se seniory, vypracovaný
materiál k roční práci seniorského klubu
a pracovní listy. Na základní kurz navazují nabídkou i další, jednodenní tématické
pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů.
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250 – 253
e-mail: rodina@arcibol.cz
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
Bude se konat o víkendu 5. až 7. října v poutních domech na Svatém Hostýně. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno
hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. Adam Rucki), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.
Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových
stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru
v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Kurz efektivního rodičovství (KER)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější 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 společně 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 13. až 14. října. Další setkání se uskuteční 24. října, 31. října,
7. listopadu a 14. listopadu, 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
činí 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár. Kapacita je omezena, je potřeba se přihlásit
dopředu a to emailem: korenkova@arcibol.cz nebo na tel.: 587 405 250.
Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.cz
Škola partnerství
Již jedenáctým rokem vám naše centrum ve spolupráci s arcidiecézním Centrem mládeže v Olomouci nabízí od podzimu 2012 tento kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve
věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe
navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických
bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 19. až 21. října. Bližší informace: e-mail: vecerova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250. Odkaz na přihlašovací formulář najdete na našich stránkách
www.rodinnyzivot.cz nebo na www.ado.cz/mladez
Duchovní víkend pro ovdovělé
Srdečně vás zveme na Svatý Kopeček u Olomouce kde pro vás připravujeme Duchovní
víkend pro ovdovělé. Uskuteční se od soboty 17. do neděle 18. listopadu v Norbertinu,
víceúčelovém centru sester premonstrátek.
Setkání je určeno pro ženy i muže po ovdovění. Program povede MUDr. J. Krausová,
zasvěcená panna. Setkání začíná v sobotu registrací přihlášených a ubytováním od
9.30 do 10 hod. a končí v neděli po obědě. Cena je stanovena na 600 Kč (zahrnuje 1x
ubytování, stravu SO +NE a pronájem přednáškových prostor). O přihlášku na setkání
a bližší informace si napište co nejdříve, nejpozději však do 5. listopadu na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250-3, e-mail:
reznickm@arcibol.cz, nebo ji naleznete na našich stránkách www.rodinnyzivot.cz
Časopis Rodinný život
Technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Aktuální číslo časopisu Rodinný život se snaží vystihnout přínosné i stinné a nebezpečné stránky technického pokroku a hledá zdravé hranice při využívání možností, které technika nabízí. Představíme
Vám novinky ve světě techniky a komunikace. Kamil Fadrný v rozhovoru vysvětluje, jak
je možné chránit děti před nebezpečím na síti. Vzhledem k narůstajícím případům kyberšikany je důležité poučit děti o etickém chování a způsobech obrany. Víte, že stačí
chuť objevovat neznámé, připojení k internetu a GPS navigace a vaše rodinné procházky a výlety se stanou přitažlivé také pro dospívající potomky, kteří jinak odmítají opustit
území svého pokoje? V anketě jsme se ptali dětí, jak a proč tráví čas před obrazovkami
počítačů a televizí.
Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese: Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250/253, e-mail:
rodinnyzivot@email.cz 		
Stránku připravil Peter Markovič
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Centrum pro školy
Kurz pro varhaníky – devátý ročník
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci pořádá devátý ročník kurzu pro varhaníky. Zveme všechny, kteří mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany,
zpěvu a vedení chrámového sboru.
Kurz je dvouletý a vyučuje se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách,
dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra na
varhany. Nově je zařazen předmět individuální zpěv.
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci
v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 9,
Olomouc, a to od 9 do 16 hod.
V kurzu vyučují:
– Mons. Josef Hrdlička, biskup – duchovní život varhaníka
– MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír
– Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany
– Stanislav Haloda, Kroměříž - individuální hra na varhany
– MgA. František Macek, Kroměříž, ředitel - individuální hra na
varhany a improvizace
– MgA. Filip Macek, Tupesy – hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru
– P. Česlav Plachý, OP, spirituál - hudební nauka (začátečníci)
– RNDr. Jiří Mlčoch, CSc. – nauka o varhanách
– PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv
Letošní rok je tématicky zaměřen na nové písně v kancionálu.
Kurzovné je stanoveno první rok 1000 Kč, druhý rok 500 Kč.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava Vyvozilová,
Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2012. První konzultace proběhne
v sobotu 13. října 2012.
Termíny dalších konzultací: 17. listopadu, 15. prosince; v roce
2013: 19. ledna, 16. února, 13. března, 20. dubna, 18. května,
15. června, 14. září, 19. října, 16. listopadu, 14. prosince
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PŘEHLED CÍRKEVNÍCH ŠKOL V OLOMOUCKÉ
ARCIDIECÉZI
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
– Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
– Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
– Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
– Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
– Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu v PROSTĚJOVĚ
– Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
– Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
– Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
– Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
– Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
– Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
– Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
– Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
– Stojanovo gymnázium VELEHRAD
– CARITAS – vyšší odborná škola sociální OLOMOUC
Školy jiných zřizovatelů
– Církevní základní škola sester voršilek v OLOMOUCI
(Českomoravská provincie římské unie řádu sv. Voršily)
– Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH
(Česká kongregace sester dominikánek)
– Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
Školská zařízení katolické církve
– Teologický konvikt OLOMOUC
– Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES
Ve školním roce 2012/2013 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 18 církevních škol a dvě školská zařízení katolické církve.

Bude vás zajímat
• Program hlavní pouti ve Štípě u Zlína
Sobota 8. září
13.30 mše svatá pro děti a mládež s následným programem
17.00 poutní mše svatá
Neděle 9. září
7.00, 8.15, 9.30 mše svaté (slouží Mons.
Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly sv. Mořice v Kroměříži)
11.00 slavnostní mše svatá (slouží P. Jiří
Sedláček, vicerektor papežské koleje
Nepomucenum v Římě)
15.00 požehnání a rozloučení s poutníky
• Růžencová pouť na Svatém Hostýně se
koná v neděli 7. října.
• Dušičková pouť na Svatém Hostýně
bude v sobotu 13. října (po mši svaté světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 14. října.

• Čtrnáctá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 20. října.
• Národní pouť Sekulárního františkánského řádu na Svatém Hostýně se koná
14. a 15. září.
• Celostátní setkání animátorů seniorů
se koná ve čtvrtek 25. a v pátek 26. října
v Hradci Králové. Akce je určena lidem
různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační
práci se seniory (na diecézní úrovni, ve
farnostech, domovech pro seniory apod.).
Bližší informace a přihlášky: Biskupství
královéhradecké, Diecézní centrum pro
seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328,
734 435 368, e-mail: animatori@bihk.cz,
web: www.animatori.cz,
skype: animatori-CR

• Po dobu poutní sezony v Provodově
u Zlína, která končí v neděli 21. října, budou zde slouženy v neděli dvě mše svaté:
v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.
• Dušičková pouť v Provodově u Zlína se
koná v neděli 21. října, mše svatá je v 16.30
hod. a po ní následuje světelný průvod na
místní hřbitov.
• Mise uprostřed podnikání a obchodu
KOMPAS (Křesťanští Obchodníci, Manažeři, Podnikatelé A Samostatně výdělečné osoby) zve na setkání křesťanských
obchodníků, manažerů, podnikatelů
a živnostníků, které se uskuteční v sobotu
27. září od 17 do 20 hod. v Centru Aletti
v Olomouci (Křížkovského 425/2)
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Kruhy kolem oblázku: reflexe šesté Pěší poutě za umělce
„Cesta k cíli začíná dnem, ve kterém
převezmeš plnou zodpovědnost za své
konání.“ Slova italského básníka Dante
Alighieriho, autora Božské komedie, byla
mottem Pěší poutě za umělce 2012 a velmi dobře korespondovala s myšlenkou
pro první den putování: „Dědictví otců
zachovej nám, Pane.“ Tato slova ze známé cyrilometodějské poutní písně nabídl
poutníkům k zamyšlení P. prof. Petr Piťha
první společné ráno před prvním úsekem
pouti. Nakonec ale tato myšlenka provázela poutníky až do cíle a zároveň také naznačila směr letošní pouti.
Trasa poutě v tomto roce (od 29. července do 4. srpna) vedla z Brna přes Slavkov,
Bučovice, Kyjov, poutní místo Svatý Klimentek a Osvětimany na Velehrad. Společenství poutníků se
sjelo z různých míst Moravy, Čech
i Slovenska a různorodost byla i po
stránce profesní a věkové. Duchovně tuto rozmanitou skupinu doprovázel P. prof. Petr Piťha. Ten se také
ujal dvou večerních programů:
v úterý v Bučovicích představil sv.
Anežku Českou a ve čtvrtek v Osvětimanech pak sv. Cyrila a Metoděje.
Sloužil také všechny mše svaté kromě úvodní v Brně a poslední večerní na Velehradě. Přítomnost tohoto
kněze a profesora po celý průběh
pouti (společná rána, odpolední
a večerní programy) byla první takovouto
intenzivní účastí kněze v historii Pěších
poutí za umělce. Rozhodnutí P. Piťhy
absolvovat pouť v celém jejím časovém
rozsahu bylo nesmírným přínosem pro
celou poutnickou skupinu a pro všechny,
kteří se účastnili pouti v jednotlivých místech trasy a ukázala se jako velmi zásadní
a přelomová pro uskutečňování dalších
ročníků.
Pouť byla opět obohacena ve svém průběhu o umělecké programy. Při zahájení poutě v Brně v kadeřnickém studiu
Střihoruký Edward představil Jan Špilar spolu se svým dvanáctiletým synem
příběh křesťanů umučených v Japonsku
v 17. století očima sedmiletého chlapce
podle povídky J. Durycha Děti. Využil zde
svých divadelních a tanečních zkušeností
vycházejících z japonského divadelního
žánru kjógenu a kadeřnického mistrovství, kdy moment umučení hlavního hrdiny znázornil osekáváním vlasů „kadeřnickou mačetou“. Následující pondělní
večer zněl slavkovským kostelem text
I. S. Turgeněva Lukerja aneb Živé ostatky,
zpracovaný jako audionahrávka u příležitosti životního jubilea Mons. Josefa
Hrdličky, světícího biskupa olomouckého. Nahrávka v podání M. Pavlíkové a
J. Horáka za hudební spolupráce V. Pavlové (vokál) a M. Pavlíka (violoncello) v režii I. Dostálka byla ve Slavkově uvedena
v premiéře a setkala se pozitivním přijetím publika.

Pěší pouť za umělce a každého člověka
je modlitbou za každého z nás, abychom
zatoužili otevřít svá srdce kráse Božího stvoření. Aby si člověk, obdarovaný
schopností umělecky tvořit, uvědomoval
svou zodpovědnost za rozvíjení svého
daru a za to, co společnosti, ve které žije,
předkládá. Je to také modlitba za každého
člověka, aby obdržel dar rozlišování mezi
tím co je krásné a co ošklivé, co je dobré
a co špatné. Abychom převzali zodpovědnost za dědictví otců a dokázali „ze svého
života vytvořit umělecké dílo,“ jak píše
Jan Pavel II. v Listě umělcům.
Zážitky z týdenní Pěší poutě za umělce
v sobě pojí mnoho rovin. První a nejdůle-

žitější rovinou pouti je setkání lidí rozmanitých profesí a všech věkových kategorií.
Dalšími rovinami, které ovšem stojí a vychází z té hlavní roviny společného setkání, soužití a vzájemného sílení se, jsou
roviny duchovní, umělecká, poznávací,
vzdělávací, tělesného pohybu a našly by
se ještě další.
Letošní pouť zahrnula účastníky ve věku
od dvou do osmdesáti let. Nejmladšího
dvouletého Štěpánka v kočárku spolu
s jeho šestiletou a devítiletou sestřičkou
vzal tatínek z Bučovic na nejdelší trasu
pouti Bučovice – Kyjov a skoro po celou dobu byli v čele poutníků. Nejstarší
účastnicí byla poutnice, která se svými
mladšími kamarádkami přijela z Vyškov-

ska, připojila se v Bohuslavicích u Kyjova
a putovala na Klimentek, aby se účastnila
mše svaté na tomto historicky významném poutním místě. Slavení mše svaté
pod širým nebem a v náruči lesní zeleně
poskytující vítaný stín bylo skutečnou
slavnostní hostinou, na které měli všichni plnou účast ať už v rámci její přípravy
či prožití. Se stejnou chutí a radostí byla
sloužena i závěrečná mše svatá na Velehradě v sobotu po poledni. Zde se definitivně potvrdilo, jak velkým přínosem pro
průběh pouti je doprovázející kněz, který
dokázal poutníky a průběh pouti propojit a skloubit a tak umožnil dát této pouti
ucelenou podobu.
A co na závěr této reflexe?
Skupinu poutníků lze přirovnat
k placatému oblázku hozeného po
vodní hladině. Všude, kde se dotkne
hladiny, vytváří kruhy vztahů. A tak
se součástí pouti stali také všichni
ti, kdo pomáhali v jednotlivých místech trasy s organizací duchovního
a uměleckého programu a všichni
ti, kteří přijeli, aby s programem pomohli a samozřejmě ti, kteří přišli
na večerní programy coby diváci.
Dále všichni, kdo se připojili na kus
cesty nebo šli jen tak kolem (vzpomeňme na Šimona z Kyrény). A potom velké množství těch, kteří poutníky provázeli v duchu a modlitbě.
Kdo dohlédne, co naše kroky způsobí
a kam až se budou „šířit kruhy“?
Všem, kteří Pěší pouť za umělce podporovali svými silami, časem, financemi
a modlitbou patří vřelé díky! Pán ať každého takového pomocníka provází svým
požehnáním, protože každý byl tím pravým střípkem mozaiky a pomohl tak vytvářet obraz Stvořitele v našem srdci.
V biblickém pojetí je číslice sedm znamením plnosti. Těšíme se tedy, že v následujícím roce 2013, který je spojen s výročím
příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu, se putování moravskou zemí
„dovrší“ sedmou pěší poutí, a to z Rožnova pod Radhoštěm na Velehrad.
Martina Pavlíková
Olomouc

Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně se prezentovala na Velehradě
Mezi projekty neziskových organizací, kterým každoročně pomáhají zlepšit jejich činnost Dny lidí dobré vůle na Velehradě bylo v letošním roce zařazeno i zřizovatelské
sdružení Poradny pro ženy a dívky ve Zlíně. Je jím Občanské sdružení ONŽ – pomoc
a poradenství pro ženy a dívky. Sdružení nabízí pomoc a podporu ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím
a vztahovými problémy. Letošního ročníku Dnů lidí dobré vůle na Velehradě se zúča
stnily společně s místopředsedkyněmi sdružení ONŽ z Prahy a Olomouce také dvě pracovnice ze zlínské poradny, které tak svou účastí přiblížily svoji činnost a nabídly své
služby široké veřejnosti. Návštěvníci měli možnost shlédnout prezentační panely celého sdružení a poraden ve Stojanově gymnáziu nejen v průběhu Dnů lidí dobré vůle, ale
také po celý měsíc červenec.
Všem svým příznivcům, uživatelům, spolupracujícím organizacím, organizátorům
a dárcům za podporu mnohokrát děkujeme.
Bc. Naděžda Fraisová
vedoucí poradny ve Zlíně

hlasy a ohlasy
V Prostějově byla požehnána nově rekonstruovaná budova PAX
Ve farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově se stalo již tradicí pořádání městské poutě
5. července ve filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. Ta letošní měla
zvlášť slavnostní ráz. Celebroval ji děkan prostějovského děkanátu P. Miroslav Hřib
a proběhla za účasti primátora Prostějova Miroslava Pišťáka a desítek věřících obou
prostějovských farností.
Po hodové mši svaté požehnal P. Miroslav Hřib nově rekonstruovanou budovu PAX.
Tento objekt sousedící s kostelem sv. Cyrila a Metoděje byl v roce 1927 otevřen městem
a sloužil řadu let jako smuteční obřadní síň.
Potom zůstal opuštěn a chátral. Pastorační rada farnosti Povýšení sv. Kříže přišla
s myšlenkou jej opravit a využít pro pastorační účely farnosti i pro pořádání různých
kulturních akcí. Úkol to rozhodně nebyl
snadný. Vyžádal si čtyři roky práce organizátorů, farníků, odborníků, řemeslníků,
žáků SOU stavebního v Prostějově a dalších pomocníků. Město Prostějov přispělo
na rekonstrukci objektu celkovou částkou
225 000 Kč, dalších
300 000 Kč bylo získáno od farníků a dobrovolných dárců. Budova je spojena chodbou s kostelem. V této části bylo zřízeno
sociální zařízení a kuchyňka. Nově upravené prostory budou sloužit pro potřeby farnosti, např. pro setkávání mladých rodin
s dětmi (tzv. Sedmikrásek), mládeže i seniorů. Zároveň se zde mohou konat komorní
koncerty, výstavy a další kulturní akce pořádané městem i jinými organizacemi. Hlavní starosti s opravou PAXu měla především
MVDr. Zuzana Bartošová. Právě jí bylo adresováno poděkování faráře farnosti Povýšení svatého Kříže P. Dana Žůrka, medaile a potlesk, který zazněl zaplněným kostelem.
Poděkování patří i všem obětavým farníkům a dárcům, kteří pomohli obnovit tento
krásný duchovní stánek. Na závěr oslav patrocinia kostela proběhlo agappé – malé pohoštění na zahradě před budovou PAX. 		
PhDr. Hana Bartková
Prostějov

Centrum pro mládež
Mladí ve Žďáru načerpali ovoce Ducha
Od úterý 14. do neděle 19. srpna proběhlo ve Žďáru nad Sázavou již 5. Celostátní setkání mládeže. Během setkání, jehož hlavním mottem byl citát „Ovocem Ducha je láska,
radost a pokoj“ (Gal 5, 22), mohlo téměř šest tisíc mladých společně využít mnoha zajímavých možností. Na programu byly přednášky, kulturní vystoupení, sportovní vyžití,
modlitby, katecheze či možnost navštívit nemocné. Každodenně slavili mladí v rámci
programu na hlavním pódiu také mši svatou s některým z biskupů českých a moravských diecézí. Celé setkání mělo dva vrcholy. Při tom prvním mohli účastníci setkání
ve čtvrtek 16. srpna vyslechnout svědectví rodičů blahoslavené Chiary Luce Badano
z Hnutí fokoláre. Druhým vrcholem byl samotný závěr setkání. Při mši svaté v neděli
19. srpna biřmoval olomoucký
arcibiskup Jan Graubner sedm vybraných zástupců mládeže z českých a moravských diecézí.
Specifický byl i sobotní program
setkání, při němž proběhla tradiční pouť rodin.
Mladí i rodiny si mohli během odpoledne projít čtrnáct poutních
tras vedoucích po Žďáru i okolí.
Na každé z nich bylo na poutníky
připraveno několik zastavení, na
nichž bylo možné sledovat umělecká díla a divadelní vystoupení či se třeba jen v tichosti
zastavit a zapřemýšlet sám nad sebou. V rámci sobotní poutě byl také otevřen poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.		
Josef Lavička

OLDIN
9 / 2012

15

Zemřel literární sběratel
a publicista Ladislav Šebela
Ve věku 80 let zemřel 18. června 2012 literární sběratel, vlastivědný badatel a publicista Ladislav Šebela. Rodák z Rozstání
na Drahanské vysočině strávil léta dětství
a mládí v sousední vesnici Kulířově. V polovině 50. let minulého století se usadil
v Plumlově, který se právě v literární historii 70. a 80. let 20. století pojmem. Zde
vznikala díla pozoruhodných kvalit – samizdatové sborníky a novoročenky věnované dílu spisovatele, esejisty a rodáka
z Mysločovic u Litovle Jana Čepa (1902
– 1974), který po únoru
1948 z tehdejšího Československa
emigroval
a žil v Paříži.
Sestavoval je
Ladislav Šebela se svými
přáteli – literárním historikem Mojmírem Trávníčkem z Nového
Hrozenkova a s vlastivědným publicistou
Františkem Rafajou z Holešova. Celkem
jich vyšlo devatenáct. Vyšly také dva rozsáhlejší sborníky – Kterou Čepovu knížku
máte nejraději? (anketa, Plumlov 1974)
a Vzpomínky na Jana Čepa (Plumlov,
1976). Jan Čep se stal Šebelovou literární
láskou a vlastnil o něm a jeho díle rozsáhlý
archiv. Dalšími literáty jeho srdce byli Jakub Deml, Franz Kafka a Otto František
Babler. Také o nich vlastnil spoustu materiálů a dokumentů osobního charakteru
včetně různých vydání jejich knih. Osobně poznal překladatele, bibliofila, knihovníka a polyglota ze Samotišek O. F. Bablera, s nímž si vyměnil kolem stovky dopisů
a několikrát se osobně navštívili.
Cenná je také Šebelova publicistika obsahující články a studie z historie Plumlova,
recenze knih křesťanských autorů a medailónky spisovatelů. Uveřejňoval je v regionálních periodikách na Prostějovsku.
Ladislav Šebela, člověk hluboce věřící,
písmák a sběratel, byl v oblasti literatury
a hanácké vlastivědy samoukem. Především má zásluhy na zpřístupnění a hlubší
poznání díla spisovatele Jana Čepa.
PhDr. Hana Bartková
Prostějov

Z diáře arcibiskupství
září 2012
1. 9. sobota
10.00 hod. • Boršice u Blatnice – biřmování a žehnání
hasičské zbrojnice • arcibiskup Jan
13.30 hod. • Ludéřov – mše svatá a žehnání sochy
sv. Floriána • P. Antonín Basler
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Konice a Svitavy) • arcibiskup
Jan
15.00 hod. • Určice – žehnání a odhalení náhrobku
kněžského hrobu • biskup Josef
2. 9. neděle
10.00 hod. • Kostelany – mše svatá u příležitosti
100. výročí farnosti • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Dub nad Moravou – hlavní pouť „Na andílka“ • Dr. František Polášek
15.00 hod. • Svatý Kopeček – XVII. pouť Matice svatokopecké • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (sestry) • arcibiskup Jan
3. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení
denního studia na Caritas-VOŠs • biskup Josef
9.30 hod. • Kroměříž – zahájení nového školního roku
na Arcibiskupském gymnáziu • P. Petr Bulvas
10.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – zahájení nového školního roku na Cyrilometodějském gymnáziu
• arcibiskup Jan
7. 9. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Veni Sancte Spiritus • arcibiskup Jan
8. 9. sobota
10.00 hod. • Jevíčko – biřmování • biskup Josef
10.30 hod. • Provodov – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Vsetín) • arcibiskup Jan
9. 9. neděle
9.00 hod. • Nezamyslice – biřmování • biskup Josef
9.00 hod. • Mostkovice – mše svatá a otevření výstavy
o Mons. F. Cinkovi • Dr. František Polášek
9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť Matice svatohostýnské
• arcibiskup Jan
14. 9. pátek
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení
dálkového studia na Caritas-VOŠs • P. Petr Bulvas
17.00 hod. • Šumperk – přednáška pro lektory • biskup
Josef
18.00 hod. Olomouc – dóm – mše svatá k výročí úmrtí
arcibiskup Františka Vaňáka • arcibiskup Jan
15. 9. sobota
10.00 hod. • Střítež nad Ludinou – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Spytihněv – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Zlín) • arcibiskup Jan

16. 9. neděle
8.30 hod. • Osvětimany – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Boršice u Buchlovic – biřmování • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (sestry) • biskup Josef
19. 9. středa
19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá na zahájení akademického roku – biskup Josef
20. 9. čtvrtek
10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – žehnání zahrady CMŠ „Ovečka“ • biskup Josef
22. 9. sobota
10.00 hod. • Nivnice – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • biskup
Josef
14.00 hod. • Strážnice – přednáška na setkání Hnutí
fokoláre • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Holešov) • generální vikář Mons.
Josef Nuzík
23. 9. neděle
10.15 hod. • Hanušovice – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – patrocinium kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
10.45 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování
• biskup Josef
24. 9. pondělí
18.30 hod. • Zlín – sv. Filip a Jakub – mše svatá na zahájení akademického roku • arcibiskup Jan
27. 9. čtvrtek
18.00 hod. • Kelč-Zámrsky – 10. výročí posvěcení kaple
sv. Václava • generální vikář Mons. Josef Nuzík
28. 9. pátek
10.00 hod. • Stará Boleslav – Svatováclavská pouť
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ke cti sv. Václava • biskup Josef
14.00 hod. • Čechy pod Kosířem – žehnání depozitáře
Muzea kočárů • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (AKS) • biskup Josef
29. 9. sobota
10.00 hod. • Oskava – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Zašová – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k výročí úmrtí arcibiskupa Stojana • generální vikář Mons. Josef Nuzík
30. 9. neděle
9.00 hod. • Šumperk – mše svatá k 20. výročí založení
Charity Šumperk • P. Bohumír Vitásek
10.30 hod. • Hluk – biřmování • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Dřevohostice – otevření pamětní síně
kardinála Skrbenského • arcibiskup Jan
Uzavřeno k 27. 8. 2012
Změna programu vyhrazena
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