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Naši biskupové na návštěvě „Ad limina apostolorum“
v Římě (2005)

Benedikt XVI.
(2005 – 2013)
Papež Benedikt XVI.
rezignoval na svůj úřad

Papež v Brně (2009)
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Pastýřský list našich biskupů

Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání
Bratři a sestry,
milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce,
a od Pána Ježíše Krista! (Ef 1,2)
Na začátku roku 2013, kdy začal platit
zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto
skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží
po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že
zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se
ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které
říká: „Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej
ani šaty“ (Lk 6,29). Tento zákon se však
netýká jen restitucí, i když se mu tak říká.
Je především o nezávislosti a novém způsobu financování církví.
Z čeho žila církev před komunismem?
Především z vlastního majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu
pro stát, například vedení matrik a výuka
ve školách. Významný podíl na platech
kněží a opravách kostelů měli takzvaní
patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění
kněží.
Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit
provoz církve, ve skutečnosti však hradil
prakticky pouze platy duchovních, které
byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního
souhlasu kněžím k výkonu jejich služby.
Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl
působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu
se považovala za trestný čin. Dobré kněze
pustili většinou jen do bezvýznamných
farností. Měli silný nástroj na ovládání
církve.
Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zabloko-

ván bývalý církevní majetek s příslibem,
že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé
návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný
majetek dát do veřejného fondu, který
by spolu s církví spravoval stát, aby mohl
dále církev ovládat. Toto řešení by bylo
pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat,
aby prostředky z fondu nebyly odvedeny
jinam, jak se už v minulosti stalo u jiných
fondů kontrolovaných státem.
V rámci předchozích jednání o určení
daní či daňových asignacích dospěly jak
stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu
výhodné.
Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že
nám za zabraný majetek vyplatí finanční
náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vydělali na svůj provoz.
Bylo dokázáno, že jednáme se státem
velkoryse a žádáme méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi
financovanými ze státního rozpočtu, že
jim necháme takový podíl, aby mohly žít
jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon
zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se
finanční náhrada zmenšila o tu část, která
bude vydána naturálně, a zkrátilo se také
přechodné období.
Církev nezbohatne, jak si někteří myslí.
Přibude nám starostí a budeme žít ještě
skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale
nepochybujeme o tom, že mezi věřícími
je dost poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou
spolupracovat v rámci České biskupské
konference, ale každá bude hospodařit
samostatně a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou

svůj podíl nejen na financování provozu,
ale i na platech kněží.
Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří
nejen zajistit další financování, ale že také
dáme příklad zodpovědného hospodaření
podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání
pomůžeme najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká:
„Ekonomický model, který převažoval
v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti
vyrovnávat se s požadavky soutěživosti.
Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje
darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti,
jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický rozvoj stojí na principu
nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky
daru. Tvůrce míru… provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje
se pro něco, co překračuje jeho vlastní
zájem a co je ku prospěchu současných
i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen
sebe, ale i důstojnou práci pro druhé a jejich budoucnost.“ (Poselství ke Dni míru
2013)
Můžeme říci, že naše církev je už dnes
společenství s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha,
církev i společnost. Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval
pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou
životaschopnosti církve a její užitečnosti
pro společnost, která čeká na svůj podíl
na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni.
Bratři a sestry, děkujeme vám za důvěru
i odvahu ke spolupráci na náročné cestě,
která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme.
Vaši biskupové

Hudební rubrika
Součástí náplně obsahu OLDINu bude i Hudební rubrika, obsahující informace, návrhy a rady pro interpretaci duchovní a liturgické hudby. S případnými dotazy, návrhy apod. se obracejte na Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu,
tel.: 587 405 243, e-mail: vyvozilovaz@arcibol.cz. Začínáme první informací.
Poznámky k interpretaci písní ze zpěvníku Písně k Boží chvále
DOBA POSTNÍ
Píseň č. 4 – MŮJ KŘÍŽI
Autorem textu je olomoucký arcibiskup
Antonín Cyril Stojan, autorem hudby
František Macek, regenschori chrámu
sv. Mořice v Kroměříži.
Doporučené tempo písně je Moderato,
tj. přibližně 88 čtvrťových hodnot za minutu. Zvolání Můj kříži! Můj kříži! na začátku i uprostřed písně může zpívat např.

sólový zpěvák, ale není to podmínkou. Při
intonaci je třeba, aby přesně zazněla sestupná velká sexta h1 – d1 při přechodu
ze 4. na 5. takt, event. ze 14. na 15. takt
(u slova „kříži“).
Píseň č. 5 – ŽELIVSKÁ KŘÍŽOVÁ
CESTA
Autorem textu je P. Antonín Šuránek, autorem hudby P. Josef Olejník, magister
gregoriánského chorálu. Píseň je remi-

niscencí P. Šuránka na internaci v klášteře Želiv v padesátých letech minulého
století.
Doporučené tempo písně je Andante, tj.
přibližně 66 čtvrťových hodnot za minutu. Celou píseň je nutno zpívat klidně,
dynamicky zvýraznit střední část, krajní
části mezzoforte. Píseň nemá intonačních
problémů, snad jen upozorněme na přesnou intonaci rozloženého vzestupného
kvintakordu g moll (začátek 3. řádku).
Jan Kupka

list z kalendáře
Březen 2013
6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Bartoloměj Josef Kulhavý, dominikánský kněz žijící na odpočinku v Uherském Brodě (92. narozeniny)
9. 3. 1963 přijal kněžské svěcení Mons. Petr Esterka, pomocný biskup brněnský (zlaté
kněžské výročí)
21. 3. 1942 přijal kněžské svěcení P. Antonín Kryl, kněz – důchodce ve farnosti sv. Michala v Olomouci (71. výročí kněžského svěcení)
26. 3. 1938 se narodil prof. Petr Piťha, katolický kněz, bohemista, církevní historik
a pedagog (75. narozeniny)					
(jpa)
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GRAZIE, BENEDETTO !
Teolog a spisovatel Christoph Schmidt jednou putoval poli, na nichž dozrávalo obilí.
Cestou potkal sedláka, kráčejícího v žáru slunce bez klobouku. Když mu kněz doporučoval, aby se chránil úžehu kloboukem, sedlák odtušil: „Jdu-li svými zrajícími poli,
nenasazuji si klobouk, člověk přece musí mít úctu před tajemným Božím působením,
které se tu tiše naplňuje.“
S úctou „smekám“ před tajemným Božím působením, které se v těchto dnech naplňuje
v pontifikátu Svatého otce Benedikta XVI.
Na mnoha místech se ve dnech uplynulých mluvilo a filozofovalo o nečekaném ukončení služby Nejvyššího pastýře církve.
Dovolím si v těchto chvílích Svatému otci poděkovat za lekci, která je velkým uměním
života: Odejít ve správný čas. Za papeže se denně modlíme a máme ho rádi! Přejme mu
zasloužený odpočinek. Jeho zdravotní stav a vysoký věk mu, podle jeho osobního uvážení a sdělení, nedovolují dál nést tíhu úřadu Nejvyššího pastýře Kristovy církve.
Děkujeme, Svatý otče Benedikte, za vše, co jste pro Církev udělal a do dalších dnů prosíme o přímluvu za naši víru, ve Vašich modlitbách.
P. Pavel Kavec, CM

úmysly apoštolátu modlitby
Březen 2013
Úmysl všeobecný
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti,
rostla i úcta k přírodě.
Úmysl misijní
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
Úmysl národní
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.
DUBEN 2013
Úmysl všeobecný
Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
Úmysl misijní
Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
Úmysl národní
Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.

Centrum laických aktivit.................. 13
Hlasy a ohlasy.................................. 14
Bude vás zajímat.............................. 15
Z diáře arcibiskupství ..................... 16
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rezignace papeže benedikta XVI.

Arcibiskup Graubner:
Papežova abdikace
je projevem pokory
K ohlášené abdikaci papeže Benedikta XVI. vydal prohlášení olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Rozhodnutí Svatého otce v něm označuje
za projev pokory a velké důvěry v Boha
a vyzývá věřící ke snaze o opravdový život s Kristem a k modlitbám za šťastnou
volbu papežova nástupce.
„Abdikace Svatého otce je pro nás všechny překvapením. Zároveň je to příležitost
k vděčnosti za jeho skvělou službu církvi.
Jeho abdikaci vidím jako projev pokory
a velké důvěry vycházející ze zkušenosti,
že církev vede sám Bůh. On se celý život
jako teolog i pastýř snažil Bohu poctivě
naslouchat. Proto dovede svůj úřad odevzdat v důvěře, že Bůh se postará, že povede i jeho nástupce.
Prosím všechny věřící, aby svou vděčnost
papeži Benediktovi (i za jeho návštěvu
naší země) projevovali modlitbou a osobní snahou o opravdový život s Kristem.
Zároveň prosím, aby se modlili za šťastnou volbu jeho nástupce.“
Olomouc 11. února 2013
+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský
Prohlášení předsedy ČBK
k oznámení rezignace
Benedikta XVI.
K ohlášené abdikaci papeže Benedikta XVI. vydal prohlášení také kardinál
Dominik Duka, předseda České biskupské konference. Oceňuje v něm
rozhodnutí Svatého otce a věřící vyzývá
k modlitbám za volbu nového papeže
i za zdraví a sílu pro Benedikta XVI.
„Dnes jsem se dozvěděl o rozhodnutí
papeže Benedikta XVI. vzdát se služby
římského biskupa a nástupce sv. Petra,
které oznámil při dnešní konzistoři ve
Vatikánu. Jako předseda České biskupské
konference bych chtěl nejprve poděkovat
Svatému otci za jeho službu pastýře církve a porozumění církvi v ČR, které projevil nejen při své apoštolské cestě do naší
vlasti v roce 2009.
Oceňuji jeho duchovní odvahu učinit tento závažný krok, který jako možnost deklaroval již na začátku svého pontifikátu
pro případ, že by se mu nedostávalo sil.
Vyzývám všechny věřící v České republice, aby se nyní spojili v modlitbách za
volbu nového papeže i za zdraví a sílu pro
Benedikta XVI.“
V Praze 11. února 2013
+ kardinál Dominik Duka, OP
předseda České biskupské konference

Papež rezignuje k 28. 2. 2013
Papež Benedikt XVI. v pondělí 11. února 2013 překvapivě oznámil, že 28. února opustí svůj úřad. V latinském
projevu řekl, že odchod z čela katolické církve dlouho
zvažoval. Z úřadu odchází ze zdravotních důvodů.
Téměř šestaosmdesátiletý Benedikt XVI. svůj odchod
ohlásil osobně při zasedání papežské konzistoře. Jeho
nečekané rozhodnutí způsobilo po celém světě obrovské
pozdvižení, protože dobrovolný odchod papeže z úřadu je
naprosto nevídaným jevem.
Papež oznámil, že se svého duchovního úřadu vzdá
28. února ve 20 hod. středoevropského času. Tímto okamžikem začíná tzv. období sede vacante (uprázdněný Papežský stolec). Konkláve – volební sbor kardinálů –by mělo zvolit příštího papeže do
Velikonoc.
Benedikt XVI. byl zvolen papežem 19. dubna 2005, po smrti svého předchůdce bl. Jana
Pavla II. Do úřadu nastupoval v 78 letech.
Posledním papežem, který opustil papežský stolec, ač nedobrovolně, byl Řehoř XII.
(1326–1417), který abdikoval 4. 7. 1415 na Kostnickém koncilu, dva dny před upálením Mistra Jana Husa. Papežem byl zvolen 30. listopadu 1406. Jeho volba měla pomoci
vyřešit papežské schisma.
Poslední papež, který dobrovolně rezignoval na svůj úřad, byl Celestin V., který odstoupil
z papežského úřadu 13. 12. 1294 po více než pětiměsíčním pontifikátu. V papežských
dějinách je znám jako svatý Celestýn (1215–1296). Papežem se stal proti své vůli. Byl to
velmi prostý a nevzdělaný muž, původním jménem Pietro Angeleri da Morone, který žil
jako poustevník v lesích na hoře Murrone ve střední Itálii.
Josef Pala
Text deklarace, ve které Benedikt XVI. oznamuje záměr opustit
k 28. únoru 2013 úřad papeže
Drazí bratři.
Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám
oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již
nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba
svou duchovní povahou musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením
a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také
tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat
svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto
úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013
ve 20 hod. bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten,
komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.
Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, kterou jste spolu se
mnou nesli tíži mého úřadu a prosím o odpuštění za všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev svatou péči našeho Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům
kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu nadále z celého srdce chtít
sloužit svým životem oddaným modlitbě svaté církvi Boží.
Ve Vatikánu dne 10. února 2013		
Benedikt XVI.
Složení konkláve
Nynější kardinálský sbor – sacrum collegium – čítá celkem 209 členů, z nichž 91 nemá
právo volby papeže, protože překročili věkový limit 80 let.
Do konkláve, ve kterém bude volen nový papež, může po abdikaci Benedikta XV. (28. 2.
2013) vstoupit jen 117 kardinálů, z nichž je 28 Italů.
Konkláve, jež má zvolit příštího papeže, se bude řídit pravidly podle Ordo Rituum
Conclavis, par. 27 apoštolské konstituce Universi Dominici Gregis Jana Pavla II. Zásadní
roli pro průběh má kardinál kamerleng (komoří), jímž je od 4. dubna 2007 vatikánský
státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone.
Z kardinálů voličů je 61 Evropanů, 19 Latinoameričanů, 14 Severoameričanů, 11 Afričanů, 11 Asijců a 1 z Tichomoří. To se však může ještě změnit s datem, protože např.
kardinál Walter Kasper dovrší osmdesátku 5. března. Zemí s největším počtem kardinálů voličů je Itálie (28). Z tohoto počtu kardinálů jich papež Benedikt XVI. jmenoval
67, zbylých 50 bylo jmenováno ještě Janem Pavlem II.
Josef Pala
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Svatí cyril a metoděj
Výročí olomouckého biskupství
připomene série přednášek
Letošní rok se nese ve znamení dvou významných výročí. První z nich je spojeno s cyrilometodějskými oslavami (1150
let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu), druhé pak připomíná zřízení či „obnovení“ olomouckého
biskupství v roce 1063.
Druhé výročí, 950 let olomouckého biskupství, si zájemci připomenou např.
novou výstavou, která bude instalována
ve výstavním sále arcibiskupského paláce
v Olomouci a v katedrále sv. Václava s příchodem letní turistické sezony (oficiální
sídlo olomouckých biskupů je veřejnosti
přístupné od května 2011) nebo také sérií
naučně popularizačních přednášek zaměřených na vybrané osobnosti olomouckých biskupů a arcibiskupů, mezi nimiž
najdeme významné diplomaty, stavitele,
mecenáše umění, podporovatele spolkového života a průmyslu, ale také podporovatele charitativní a charitní činnosti.
Přednášky jsou určeny pro nejširší veřejnost a budou pořádány vždy druhou
středu daného měsíce (v květnu však až
třetí středa) v prostorách arcibiskupského paláce v Olomouci. Začátek je vždy
v 17 hod. a vstupné volné. Po skončení
přednášek se zájemci mohou také těšit na
prohlídku interiéru rezidence olomouckých arcibiskupů. Aktuální informace
o programu a jeho změnách najdete na
webu: arcibiskupskypalac.ado.cz, nebo
na tel.: 587 405 421

5

PŘÍPRAVA NA JUBILEUM
PŘÍCHODU
SV. CYRILA A METODĚJE,
které slavíme 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.

Turistický provoz arcibiskupského paláce
také plánuje vydání pamětní mince a dalších upomínkových předmětů. Ve spolupráci s Centrem pro školy Arcibiskupství
olomouckého připravuje výtvarnou a literární soutěž pro školy z olomouckého děkanátu. Pro školy připravujeme také prohlídky olomoucké rezidence s pracovním
listem věnovaným tomuto významnému
výročí. Oslavy uzavře koncert „Hudba na
dvoře olomouckých biskupů a arcibiskupů“.
Témata přednášek
13. března – Počátky olomouckého biskupství a jeho další rozvoj (prof. Miloslav Pojsl)
10. dubna – Osobnost biskupa Jindřicha
Zdíka (prof. Miloslav Pojsl)

15. května – Kardinál František Dietrichstein na olomouckém biskupském
stolci (Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.)
12. června – Stavebník a mecenáš Karel
II. z Liechtensteinu-Castelcorna
(doc. Mgr. Radmila Pavlíčková,
Ph.D.)
11. září – Rudolf Jan, arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardinál (P. Jan Larisch, Th.D.)
9. října – Kardinál Bedřich Fürstenberg
(PhDr. Jitka Johnová, Th.D.)
13. listopadu – Olomoucký arcibiskup
Theodor Kohn (PhDr. Jitka Johnová, Th.D.)
11. prosince – Arcibiskup – mučedník
Josef Karel Matocha (P. PhDr. Jindřich Charouz, O.Praem., Th.D.)
Martin Kučera
vedoucí turistického provozu
Zasedala komise k přípravě
cyrilometodějského jubilea
V arcibiskupském paláci v Olomouci se
13. února uskutečnilo další zasedání široké komise k přípravě cyrilometodějského
jubilea – 1150 let od příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Moravu.
Zástupci pořádajících a spolupořádajících institucí se seznámili s průběhem
pokračujících příprav této mimořádné
události celorepublikového významu, vyměnili si své zkušenosti či navázali nové
kontakty. Mj. byli informováni o průběhu
natáčení filmu o slovanských věrozvěstech nebo získali informace o aktivitách
na podporu a propagaci akcí spadajících
do oficiálního programu oslav.
Více informací k cyrilometodějském
jubileu a široké škále probíhajících či
připravovaných aktivit naleznete na:
www.velehrad.eu
(ado)
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Aktuality

Česká biskupská konference
ke snahám o legalizaci
používání mifepristonu v ČR
Členové České biskupské konference
se znepokojením sledují obnovení snah
prosadit, aby byl v České republice registrován a k vyvolávání umělých potratů povolen přípravek mifepriston, známý pod označením RU-486.
I když u nás v posledních letech počet
umělých potratů spíše stagnuje, z celosvětového hlediska stále patří Česká republika mezi země s vysokou potratovostí.
Při nesprávné představě o jednoduchém
zákroku, který spočívá jen v podání tablet, hrozí nebezpečí, že se budou ženy pro
potrat rozhodovat ochotněji než v jiných
případech. Jsme přesvědčeni, že je třeba
rodinu podporovat, nikoli přispívat k její
destrukci rozšiřováním možných způsobů umělých potratů. Žádáme, aby bylo
od legalizace farmakologického potratu
upuštěno.
Mons. Jan Baxant
předseda Rady ČBK
pro zdravotnictví
Mons. Vojtěch Cikrle
předseda Rady ČBK pro bioetiku
Olomoucký arcibiskup
k výsledku prezidentských
voleb
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner ve svém prohlášení hodnotí
výsledek první přímé volby prezidenta České republiky a vyjadřuje se také
k průběhu předvolební kampaně.
Volební kampaň mě trochu zklamala,
protože v televizi to vypadalo, jako kdyby
se vybíral nejlepší bavič, ne hlava státu.
Moderátoři se měli více zajímat o zásadní
otázky, o věci, které ovlivní naši budoucnost. Snad je omlouvá, že to bylo poprvé.
Voliči jasně rozhodli a doufám, že skončilo bojování a začne spolupráce. Přidávám
se ke gratulantům vítězi prvních přímých
prezidentských voleb panu Miloši Zemanovi. Přeji mu, aby dokázal být prezidentem všech, aby měl šťastnou ruku při výběru spolupracovníků a poradců, aby přispěl
k pozvednutí kultury života v naší zemi
a otevřel nové obzory lidské naděje, která
spočívá v kvalitní výchově dětí vyrůstajících ve stabilních rodinách s jedním otcem
a matkou, jimž jako společnost dlužíme
úctu a vděčnost. Přeji mu odvahu úspěšně
oponovat krátkodobým řešením a prosazovat hodnoty prospěšné státu i jeho občanům z dlouhodobého hlediska.
arcibiskup Jan

Matice velehradská s novým vedením
Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na Velehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí již sedmá, se uskutečnila v neděli 10. února 2013. Byla zahájena slavnou mší svatou ve velehradské
bazilice. Sloužil ji olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Letošní valná hromada Matice velehradské probíhala ve znamení jubilejního roku, kdy
slavíme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Byla zároveň
volební. Po třech letech byl zvolen nový výbor a kontrolní komise.
„Blížící se jubileum se hlásí už několik let jak mohutným budováním, tak přírůstkem
poutníků. Mám radost z aktivního zájmu a zapojení tolika lidí i institucí. Děkuji členům
Matice velehradské za jejich lásku k Velehradu a za jejich víru, která se projevuje osobním nasazením pro apoštolské dílo,“ zdůraznil protektor Matice velehradské arcibiskup Jan Graubner.
Samotné jednání
valné hromady se
konalo ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. Zúčastnila se jej více
než stovka z 865
členů Matice velehradské. Mezi hosty
byli také zástupci
Snímek Josef Pala
Matice svatohostýnské a Matice svatoantonínské. Místopředseda Matice velehradské Mgr. Petr Hudec
zhodnotil činnost občanského sdružení v roce 2012 a představil plán pro letošní jubilejní rok. Ke stěžejním projektům loňského roku patřilo vybudování nového náhrobku
cisterciáků na místním hřbitově. Zároveň poděkoval za obětavou práci odstupujícímu
výboru a kontrolní komisi.
Do výboru Matice velehradské byli zvoleni: Mons. Jan Peňáz, farář ve Křtinách; velehradský farář P. Petr Přádka, SJ; Mgr. Petr Hudec, památkový pedagog z Kroměříže; generální představená Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě sestra
Václava Dudová; Zdeněk Tománek, stavební technik z Velehradu; spirituál Stojanova
gymnázia na Velehradě P. Radim Kuchař. Sedmým členem výboru, kterého jmenuje
protektor, byl potvrzen Ing. Josef Indra, hlavní architekt Arcibiskupství olomouckého.
Do kontrolní komise byli zvoleni: P. František Brázdil, SJ, Olomouc; Ing. Václav Dlapka, SJ, koordinátor udržitelnosti projektu IOP a ředitel Velehradského domu sv. Cyrila
a Metoděje na Velehradě; Mgr. Antonín Haloda, právník z Polešovic; Bc. Martin Schreier, technický správce velehradského poutního areálu; František Slavík, technik Povodí
Moravy ze Starého Města.
Po závěrečném požehnání arcibiskupa Jana Graubnera byla písní „Bože, cos ráčil“ valná hromada zakončena.		
Josef Pala
Soutěž Bible a my už zná své vítěze
Na 150 soutěžících z nejrůznějších koutů Čech a Moravy se zúčastnilo ústředního
kola soutěže Bible a my, které se konalo 6. února na Stojanově gymnáziu Velehrad.
Po úspěšném absolvování základních a okresních kol se finále jubilejního 20. ročníku soutěže zúčastnili zástupci 15 okresů.
Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií (4. – 5. třída ZŠ, 6. – 7. třída ZŠ a odpovídající
třídy víceletých gymnázií,
8. – 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií, střední školy). Po
absolvování testu postoupilo šest nejúspěšnějších
řešitelů v každé kategorii
do veřejného finále, které
se konalo před zraky všech
soutěžících ve Slovanském
sále Stojanova gymnázia.
První místa ve svých kategoriích obsadili: Vojtěch Palíšek (Církevní ZŠ a MŠ Zlín),
Ondřej Kříž (ZŠ Blížkovice), Jan Petrů (Gymnázium Břeclav), Jan Kříž (Gymnázium
Moravské Budějovice). Barvy domácího Stojanova gymnázia v soutěži hájili Martin
Fornůsek a Doroty Hermanová, která obsadila krásné 5. místo. O kulturní program během soutěže se postaral pěvecký sbor Stojanova gymnázia.
Eva Petruchová

Aktuality
K výročí obnovení olomouckého biskupství byla vydána dopisnice
V letošním roce si olomoucká arcidiecéze připomíná významné historické výročí – před 950 lety došlo k obnovení olomouckého biskupství. Plzeňská společnost
PRESSFIL k této příležitosti na konci ledna připravila k vydání poštovní dopisnici
České republiky.
Dopisnici připomínající výročí obnovení olomouckého biskupství
zdobí fotografie dodnes zachovalých oken tzv. Zdíkova paláce
(dříve nazývaného Přemyslovský
palác), torza románské budovy na
Václavském náměstí v Olomouci.
Palác dal postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126–1150)
nedaleko dnešní katedrály sv. Václava jako obydlí biskupa a dvanáctičlenné kapituly.
Přes tuto fotografii je pak na dopisnici uveden text ze spisu Granum catalogi praesulum Moraviae, kde se k roku 1063
píše: „Za vlády papeže Alexandra II. a císaře Jindřicha III. český kníže Vratislav se souhlasem šestého pražského biskupa, Šebíře, oddělil od pražského biskupství moravské
biskupství a za třetího biskupa moravského ustanovil pražského kanovníka Jana. Na
biskupa ho vysvětil mohučský biskup Sigelfred.“
„Příležitostná dopisnice s námětem obnovení olomouckého biskupství nese dále natištěnou známku s nominální hodnotou A, tedy deset korun. Vychází v limitovaném nákladu tisíc kusů a její prodejní cena je 50 korun,“ uvedl Jiří Neumann, ředitel společnosti
NewsPhila, která prostřednictvím svých stránek informuje o novinkách v oboru filatelie, poštovnictví a poštovní historie.
Prvním moravským biskupem byl v letech 880 až 885 sv. Metoděj, jména dalších biskupů z písemných pramenů mizí na konci 9. století. Od druhé poloviny 10. století až do
roku 1063 toto území spadalo pod biskupství v Řezně, později pod biskupství v Praze.
Jiří Gračka
Charita ČR má nového ředitele
Charita ČR má od 1. února 2013 nového ředitele; stal se jím
Mgr. Lukáš Curylo, který je současně v čele Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha
Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.
Nového ředitele jmenovala do čela Charity ČR Česká biskupská
konference, která je zřizovatelkou Charity ČR. Současně Česká biskupská konference schválila nové stanovy Charity ČR a na další pětileté období potvrdila ve funkci prezidenta Charity ČR českobudějovického světícího biskupa Mons. Pavla Posáda. Prezident je zodpovědný za duchovní
službu v Charitě ČR a za úkoly v pastorační oblasti.
Mgr. Lukáš Curylo (1974) absolvoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1996
až 2001 učil na gymnáziu, poté pracoval na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje
a byl vedoucí odboru Magistrátu města Ostravy. Od roku 2007 řídí Diecézní charitu
ostravsko-opavskou. 		
Jan Oulík
Den modliteb za úctu k životu
Z rozhodnutí České biskupské konference již od roku 1991 slavíme 25. březen
– Slavnost Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“ (letos se překládá kvůli Svatému týdnu na pondělí 8. dubna).
V naší arcidiecézi se v ten den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlech,
kde Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. V tento den
v 17.15 hod. začíná v místním farním kostele adorace, v 18 hod. pak mše svatá a po ní se
jde na hřbitov, kde se modlíme růženec.		
(aco)
Jiří Kočenda nadále v čele trvalých jáhnů
Olomoucký arcibiskup jmenoval od 1. 2. 2013 na další období vedoucím oddělení trvalých jáhnů v olomoucké arcidiecézi Mgr. Jiřího Kočendu (1957), který tuto
funkci zastává již od 23. 1. 1998.
Jiří Kočenda působí jako trvalý jáhen v olomoucké farnosti sv. Mořice.
(jpa)
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Rok víry a katecheze o modlitbě
Prožíváme Rok víry, během nějž nás nejen
Svatý otec, ale i náš otec arcibiskup vybízejí k prohloubení svého vztahu s Bohem
skrze modlitbu, a to v rámci skupinek ve
farnosti. Olomoucké katechetické centrum proto začalo na webových stránkách
k Roku víry (www.rok-viry.webnode.cz)
postupně uveřejňovat podklady ke katechezím o modlitbě právě pro tyto skupinky a další farní společenství dospělých. Nové textové materiály jsou zde
zveřejňovány pravidelně každý týden ve
středu v rubrice „KKC – katecheze pro
dospělé“. Věříme, že tyto texty se stanou
vhodnou pomůckou pro všechny zájemce
z řad kněží i katechetů a animátorů farních společenství, kteří by věřícím ve farnostech rádi pomohli skrze opravdovou
modlitbu obnovit a prohloubit jejich život
s Kristem.
(aco)
Letošní Tříkrálová sbírka
přinesla rekordní výtěžek
Sčítání výsledků Tříkrálové sbírky 2013
dospělo do finále. Dárci přispěli částkou téměř 76,9 mil. Kč, tedy o 1,6 milionu Kč více než v loňském roce. Výnos
sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní
třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů
v České republice. Desetina výnosu je
určena na humanitární a rozvojovou
pomoc do zahraničí.
„Výsledek letošní Tříkrálové sbírky nás
opět překvapil a předčil naše očekávání.
Jménem Charity ČR bych chtěl vyjádřit
vděčnost nejen dárcům, ale také téměř
55 tisícům dobrovolníků, kteří se na sbírce podílejí. Překročení loňského výtěžku
o více než milion korun vnímám jako obrovský závazek. Věřím však, že si důvěru
dárců Charita ČR zaslouží a peníze pomohou tím nejlepším způsobem více než 125
tisícům potřebných, kterým naše služby
pomáhají. Zvláště v době vládních škrtů
je pro nás tento projev solidarity ze strany
dárců velkou oporou,“ uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. (Charita ČR)
Pochod pro život 2013
Potratový zákon je v platnosti už 56 let.
Zbytečně připraví o život 66 dětí denně.
Pojďme to změnit.
XIII. Pochod pro život se uskuteční
v Praze v sobotu 23. března, začíná ve
12.30 hod. mší svatou v dominikánském
kostele sv. Jiljí na Husově 8 a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde
bude zakončen krátkým programem.
Další informace budou postupně doplňovány na adrese Pochodu pro život:
http://pochodprozivot.cz
(ku)
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Nový člen Subkomise
pro sakrální umění
Olomoucký arcibiskup jmenoval od
1. 2. 2013 novým členem Subkomise pro
sakrální umění v olomoucké arcidiecézi
akademického malíře Jana Stratila, který
ve funkci nahradil prof. PhDr. Miloslava
Pojsla.
(ps)
Obnovení činnosti MSKA
ve Zlíně
Po více než roční vakanci byla 22. ledna
2013 ve Zlíně znovu obnovena činnost
Moravskoslezské křesťanské akademie
(MSKA). Ustavující schůze se v klášterní budově Regina zúčastnili kromě zástupců zlínské pobočky také předseda
MSKA Ing. Dr. Pavel Kopeček z Brna
a zástupce regionálních poboček MSKA
Ing. Vladimír Výleta z Kyjova.
Předseda MSKA seznámil přítomné s činností místních poboček v Brně, Ostravě,
Olomouci a Přerově a zároveň nastínil
program nového směrování a také poslání
MSKA v dnešní společnosti. Hovořil také
o možné spolupráci s Českou křesťanskou
akademií, jejíž pobočky pracují i v některých městech na Moravě (Kyjov, Vizovice,
Zábřeh). V současné době probíhá revize
stanov Moravskoslezské křesťanské akademie, které by měly být v příštím roce
nově koncipovány pro praktickou aplikaci na dnešní dobu.
Úřadujícím předsedou pro tzv. překlenovací období byl zvolen bývalý dlouholetý
předseda MSKA ve Zlíně Ing. Mgr. Karel
Mikulášek.
Josef Pala
Zemřel Mgr. Karel Berka,
trvalý jáhen
Ve věku 82 let zemřel v Olomouci
6. února 2013 Mgr. Karel Berka, jeden
z prvních trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze.
Jáhenské svěcení
přijal z rukou arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera v katedrále
sv. Václava v Olomouci spolu s dalšími 21
trvalými jáhny 9. července 1994. Od té doby aktivně působil
ve své farnosti v Olomouci – Nová Ulice.
Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 12. února 2013 v chrámu sv. Mořice
v Olomouci a pak byl uložen do rodinného
hrobu na Ústředním hřbitově v Olomouci. Pohřební obřady za zesnulého vykonal
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se svým světícím biskupem
Mons. Josefem Hrdličkou.
Josef Pala

Aktuality
Animační programy v paláci zpestří dětem výuku vlastivědy
či dějepisu
Pracovníci turistického centra arcibiskupského paláce v Olomouci připravili pro
druhé pololetí školního roku 2012/2013 vzdělávací programy pro základní a střední školy. Programy vhodně doplňují především výuku vlastivědy a prvouky na prvním stupni ZŠ a výuku dějepisu, základů společenských
věd, estetiky, hudební a výtvarné výchovy na druhém
stupni ZŠ a SŠ.

Cílem animačních programů
je přiblížit vybrané historické události „hravou“ formou
a tím podpořit radost z poznávání historie a regionálních
dějin. Všechny programy probíhají v reprezentačních sálech arcibiskupského paláce
v Olomouci, jeden program je
spojen s návštěvou katedrály
Snímky Martin Kučera
sv. Václava.
Programy lze objednat na telefonním čísle 587 405 421 nebo e-mailem na adresách:
prohlidkypalace@ado.cz, nebo kropackova@arcibol.cz
Martin Kučera
Soutěž pro školáky a studenty k výročí biskupství
U příležitosti 950. výročí obnovení olomouckého biskupství vyhlašuje Arcibiskupství olomoucké soutěž pro žáky základních a středních škol. Úkolem účastníků
bude literárním či výtvarným způsobem zachytit historii nebo současnost církve
v olomoucké arcidiecézi a její přínos pro společnost. Soutěž se koná pod záštitou
arcibiskupa Jana Graubnera a její uzávěrka je koncem června 2013.
Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií: první z nich je určena pro žáky 1. až 5. tříd základních škol, druhá pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníku víceletých gymnázií a třetí kategorie pak pro žáky a studenty všech typů středních škol.
Zasílat do soutěže lze buď výtvory literární, zpracované jakoukoliv formou v rozsahu
maximálně dvou stran A4, nebo díla výtvarná, opět v jakémkoli zpracování. Každý
účastník smí zaslat jen jeden soutěžní příspěvek. Do soutěže budou zařazeny práce zaslané do konce června 2013. Nutné je uvést jméno a příjmení, třídu a adresu školy.
Vyhlášení výsledků se uskuteční 4. října 2013 v arcibiskupském paláci. Vítězové budou
oceněni a zároveň získají pro svou třídu zdarma prohlídku paláce. Oceněné práce budou vystaveny od Dnů evropského dědictví (7. až 15. září) do konce září tohoto roku
v prostorách Arcibiskupství olomouckého.
Soutěžní příspěvky je třeba zaslat na adresu: Informační centrum Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 9, 771 01 Olomouc. Další informace o soutěži podá Martin Kučera, tel.: 587 405 421, e-mail: kucera@arcibol.cz, nebo je lze najít na webových stránkách www.arcibiskupskypalac.ado.cz		
Jiří Gračka

Aktuality
Zemřel jezuitský kněz P. Antonín Vedral
Ve věku 78 let zemřel 9. února 2013 v pražské nemocnici Milosrdných sester Karla
Boromejského jezuitský kněz P. Antonín Vedral, který část svého života strávil také
na Velehradě, Svatém Hostýně a v Olomouci.
P. Antonín Vedral se narodil 27. prosince 1934 v Praze. V letech
1947 až 1949 studoval na jezuitském gymnáziu v Bohosudově a
14. srpna 1949 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Po násilném rozpuštění řádu v dubnu 1950 se začal učit nástrojářem. První sliby složil tajně 15. srpna 1951 v klášteře školských
sester de Notre Dame v Praze-Krči. V letech 1951 až 1954 dokončil
středoškolská studia, dále studoval na Vysoké škole ruského jazyka
a literatury v Praze, studia dokončil v roce 1958. Během základní
vojenské služby byl v roce 1960 zatčen a strávil téměř čtyři měsíce ve vyšetřovací vazbě.
Po propuštění a dokončení vojenské služby byl zaměstnancem podniku „PAL“ Kbely.
V roce 1967 nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích a po čtyřech letech přijal
z rukou biskupa – apoštolského administrátora pražské arcidiecéze ThDr. Františka
Tomáška kněžské svěcení. Kněžskou službu začal jako kaplan v Chebu, v roce 1973 byl
přeložen do Jindřichovic v Krušných horách, kde působil až do začátku devadesátých
let. Slavné sliby složil 22. dubna 1975 v Brně. V letech 1992 až 1995 byl superiorem
komunity Tovaryšstva Ježíšova v Praze a rektorem kostela sv. Ignáce. V následujícím
období působil na Velehradě, Svatém Hostýně a v Olomouci. Od roku 2004 byl sekretářem provinciála.
I v době nemoci, která se u něho začala projevovat v roce 2010, si zachovával duchovní
svěžest, která mu umožňovala koncelebrovat a příležitostně zpovídat a dovolila mu dozrát k posledním týdnům utrpení na nemocničním lůžku.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 18. února v jezuitském kostele sv. Ignáce v Praze
a po mši svaté bylo jeho tělo uloženo na hřbitově v Praze-Bubenči.
(www.jesuit.cz)

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2013
20. – 24. března – Postní duchovní obnova pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
9. – 13. dubna – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého,
téma: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství
18. – 21. dubna nebo 18. – 26. dubna – Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází
P. Richard Greisiger, SJ (lze zvolit individuálně délku exercicií)
7. – 11. května – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého,
téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
26. – 31. května – Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
18. – 22. června – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého,
téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
10. – 14. září – Duchovní cvičení pro všechny, doprovází P. Josef Čunek, SJ
8. – 12. října – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého, téma:
Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
12. – 16. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého,
téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
29. listopadu – 1. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské,
I. skupina od pátku do neděle, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
6. – 8. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, II. skupina od
pátku do neděle, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
10. – 14. prosince – Duchovní cvičení pro všechny, doprovází
P. Josef Čunek, SJ
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
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Zemřel kardinál Giovanni Cheli
Ve věku 94 let zemřel v Římě 7. února
2013 italský kuriální kardinál Giovanni Cheli, emeritní předseda Papežské
rady pro pastoraci migrantů, který byl
významným vatikánským diplomatem.
Papež Benedikt XVI. v kondolenčním
telegramu označil zesnulého jako „horlivého pastýře, věrného evangeliu a církvi,
který dlouhá léta sloužil Apoštolskému
stolci“ – nejprve jako nuncius na různých
místech ve světě a později jako předseda
Papežské rady pro pastoraci migrantů.
Zesnulý kardinál Giovanni Cheli byl znám
také v naší vlasti, kde byl od roku 1970
členem vatikánské delegace v čele s arcibiskupem Agostinem Casarolim, která
vedla diplomatická jednání mezi Svatým
stolcem a komunistickým režimem v bývalém Československu.
Josef Pala

Duchovní cvičení v Českém
Těšíně v roce 2013
8. – 10. března – Duchovní obnova pro
zdravotníky, pečovatele a sociální
pracovníky, doprovází P. ThLic.
Václav Tomiczek
14. – 17. března – Duchovní cvičení
– I. týden: Poznat hloubku vlastního hříchu a velikost Božího milosrdenství, doprovází P. František
Lízna, SJ
5. – 7. dubna – Zasvěcení se Panně Marii
– duchovní obnova pro Rytířstvo
Neposkvrněné
12. – 14. dubna – Duchovní obnova –
Boží milosrdenství v Písmu svatém
a v mém životě, doprovází P. Ladislav Árvai, SJ
25. – 28. dubna – Duchovní cvičení – IV.
týden: Sdílet velkou radost s Kristem vzkříšeným, doprovází P. František Lízna, SJ
23. – 26. května – Duchovní obnova k Roku víry – Na cestě
víry a modlitby se sv. Ignácem
a Benediktem XVI., doprovází
P. Ladislav Árvai, SJ
Bližší informace: Exerciční a komunitní dům Tovaryšstva Ježíšova, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, tel.:
558 761 429, 737 930 713; tel. kontakt
na P. Ladislava Árvaie: 734 796 662, web:
www.exercicie.cz, www.farnost-tesin.cz
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DVD – O bozích a lidech
Film je inspirovaný skutečným příběhem
sedmi francouzských cisterciáckých mnichů, kteří v 90. letech minulého století žili
v komunitě v alžírském městě Tibhirine
na severu Afriky. Děj příběhu nám zprvu
poodkryje harmonický život těchto mnichů s místními muslimy, kterým se snaží
křesťanská komunita pomáhat. Seznamuje nás s pozoruhodnou mozaikou každodenního života v klášteře naplněného
modlitbou, rozjímáním a prací.
Ve filmu je také
vykreslován
barvitý a hlučný
život muslimských domo rodců oslavující
například obřízku chlapce.
Do tohoto téměř idylického
soužití však
postupně začíná pronikat strach mnichů jak o sebe, tak i o obyvatele vesnice.
Zdrojem strachu je stoupající násilí ze
strany islámských fundamentalistů, kteří začali projevovat silnou nenávist vůči
všem cizincům. Mniši, přestože tušili
reálnou možnost napadení kláštera, odmítli vojenskou ochranu. Stály však před
nimi závažné otázky, zda mají v klášteře
zůstat, nebo se odstěhovat? Jakým způsobem mají v této situaci vydat svědectví?
S rostoucí hrozbou usmrcení nebo únosu
se jeden mnich po druhém utvrzují v tom,
že chtějí v klášteře zůstat za každou cenu.
V tomto odhodlání vidí věrnost svému povolání, pro které se jako řeholníci rozhodli
– zříci se svých představ o vlastním životě
i způsobu smrti.
Po zhlédnutí filmu se přímo nabízí možnost diskuze např. ve skupině biřmovanců či dospělých o jejich osobním pohledu
na nábožensky motivované násilí, o radikální oddanosti mnichů k vyslovenému
závazku, síle přátelství a bratrství, které
mezi s sebou řeholníci vytvořili.
Délka filmu je 118 minut a díky svým vizuálním a hudebním efektům nadchne
nejednoho diváka, což ocenili i porotci na
festivalu v Cannes, kteří filmu udělili Velkou cenu.
Slovenské znění tohoto snímku vytvořila TV Lux. U nás je film k dostání na
DVD pod názvem „O bohoch a ľuďoch“
v křesťanských nakladatelstvích (např.
www.paulinky.cz) za cenu 289 Kč. Stejnému tématu se věnuje také kniha „Trapisté
z Tibhirine – Novodobí mučedníci z Alžírska“ autora Iso Baumera, která nabízí
podrobnější informace o osudech těchto
trapistických mnichů. Kniha je k dostání
např. na webovém portálu www.ikarmel.cz
za 129 Kč.
Anna Skočovská

Centrum pro katechezi
Nový ročník Cest katecheze
Revue Cesty katecheze vstupuje již do pátého roku své existence, a proto bychom vás
rádi alespoň ve stručnosti informovali o obsahu letošních čísel. Tento ročník má název
„Katecheze v procesu růstu víry“. Na jaká témata se v něm mohou čtenáři těšit? V prvním čísle to bude téma „Vyznání víry“ zaměřené na uvádění do víry a na svobodnou a vědomou obnovu vyznání víry, 2. číslo nabídne téma „Eucharistie“, které bude pojednávat
o středu a vrcholu naší víry, a 3. číslo s tématem „Víra v dialogu“ se bude zabývat tímto
dialogem např. s kulturou, s novou religiozitou, při duchovním rozhovoru, s rodiči ve
farnosti apod.
V letošním roce dochází také ke změně názvu
hlavních rubrik. Redakce
totiž používá první osobu
množného čísla, aby bylo
zřejmé, že považuje čtenáře za partnery. Pod novým názvem zde tak najdeme již dříve zavedené rubriky „Žijeme
s církví“, „Vzděláváme se“, „Zeptali jsme se“, nově je pak přidána rubrika „Z katechetické sekce ČBK“, v níž bude její ředitel P. Mariusz Kuźniar a jeho spolupracovníci čtenáře
provázet postupnými kroky projektu „Realizace koncepce katecheze a náboženského
vzdělávání v České republice“. Další novinkou bude také rubrika „Krátké zprávy“, jež si
klade za cíl upozorňovat na různé aktivity, které podporují katechety a učitele náboženství nebo pro ně mohou být inspirativní. V závěru čísla pak zůstane zachována rubrika
„Recenze“, která se opět bude zaměřovat na publikace vhodné pro katechetickou službu nebo ke vzdělávání katechetů. Nedílnou součástí všech tří letošních čísel revue bude
opět Praktická příloha a materiály (ke stažení na www.cestykatecheze.cz).
Pokud bychom měli krátce přiblížit obsah prvního letošního čísla, můžeme zde upozornit např. na článek Davida Boumy, který nabídne užitečné shrnutí nejdůležitějších charakteristik a vlastností křesťanské víry a spolu s ním i přehled o projevech víry v životě
člověka, nebo studii Davida Vopřady, jejímž předmětem bude vhled do katechetického
působení svatého Ambrože, učitele sv. Augustina. Katechetům, animátorům a kněžím
věnujícím problematice uvádění dětí do křesťanské víry zvláště doporučujeme článek,
jehož autorkou je Barbara Surma, která se věnuje Katechezi dobrého pastýře. V článku
přibližuje teoretická východiska tohoto konceptu a v rozhovoru v rubrice „Zeptali jsme
se“ popisuje jeho vznik, vývoj a možnosti. Bezesporu zajímavou bude i třídílná studie
Vojtěcha Novotného pojednávající o rodině jako domácí církvi, která je doporučována
např. jako východisko k programům o víře ve společenství rodin, případně pro katechezi manželů a snoubenců. Cyrilometodějské tradici je věnována obrazová část tohoto
čísla a také první část Praktické přílohy. V její druhé části nalezne čtenář několik metodických podnětů k obnově Vyznání víry.
Všichni noví zájemci, kteří by se chtěli stát odběrateli tohoto časopisu, si jej nejsnáze
mohou objednat na internetových stránkách www.cestykatecheze.cz v rubrice „Předplatné“, nebo na telefonním čísle 739 344 194.
Vít Němec
Katecheze o modlitbě pro společenství dospělých
Na stránkách k Roku víry (www.rok-viry.webnode.cz, rubrika „KKC – katecheze pro dospělé“) od konce ledna publikujeme katecheze o modlitbě pro společenství dospělých
ve farnosti. Každý týden je zde zveřejněn jeden díl. Jedná se o soubor podpůrných textových a obrazových materiálů pro jednotlivé katecheze. Soubor se skládá ze základního textu katecheze, powerpointu, případně dalších příloh a vždy kartičky obsahující
některé z myšlenek probíraného tématu, kterou má dostat každý účastník na začátku
katecheze.
Nyní je na stránkách zveřejněno již několik katechezí. První se jmenuje „Křesťanská
modlitba“ a je úvodem k výkladu a postupnému odhalování toho, co je to modlitba.
Druhý díl má název „Místo modlitby“ a představuje jako místo setkání člověka s Bohem
lidské srdce. Třetí díl se jmenuje „Povolání k modlitbě“ a pojednává o tomto povolání,
které je určeno každému člověku bez rozdílu. Další díly předkládají starozákonní postavy jako vzory modlitby a ke konci série katechezí bude představena také novozákonní
modlitba.
Katecheze jsou zpracovávány na základě čtvrtého dílu KKC a na podkladě generálních
audiencí Svatého otce Benedikta XVI., které se v letech 2011 a 2012 týkaly právě modlitby. Nové díly katechezí budeme na stránkách postupně zveřejňovat až do konce tohoto školního roku. 		
Martina Orlovská
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Postní doba na internetu
Slovenská farnost Kláštor pod Znievom letos už po čtvrté
připravila pro podpoření aktivního prožívání postní doby
internetovou stránku s názvem 40 dní. Stránka obsahuje
myšlenku na den, zamyšlení nad čtením ze dne, rubriku
obsahující svědectví, dále rubriku o svatých, diskuze s věřícími osobnostmi, aktivity pro děti, rubriku pro mládež,
zamyšlení nad tématem víra a pro zaregistrované také
soutěže a kvízy. Tuto postní aktivitu naleznete na adrese:
www.40dni.sk

Jako další námět a pomůcka pro intenzivnější prožití postní doby může
sloužit také internetová stránka, jejímiž původními autory jsou irští jezuité, a která je překládána
také do češtiny. Tato stránCentrum pro katechezi
ka nabízí doprovázení kažBiskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
dodenní meditací nad texty
tel.: 587 405 241, 739 344 128
Písma a osobní modlitbou nad Božím slovem. Českou verzi stránky najdete na adrese:
e-mail: katecheti@arcibol.cz
www.modlitba.net
skype: olkatecheti
Přejeme vám, ať se i skrze letošní postní dobu znovu obnoví váš vztah k Bohu a opravdoweb: www.ado.cz/katechete
vá víra, která je pro každého věřícího tím největším darem.
Martina Orlovská

centrum pro školy
Dvě aktuální pozvánky
Zveme všechny zájemce na přednášku Christianizace středoevropského prostoru a role
Konstantina Filozofa/Cyrila a Metoděje v tomto procesu.
Seminář navazuje na podzimní dvoudenní seminář k cyrilometodějskému jubileu
a uskuteční se ve Stojanově gymnáziu na Velehradě v sobotu 20. dubna. Přednášet bude
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc, který bude mluvit o těchto tématech: Nejrannější křesťanství na Moravě v době římské a stěhování národů (2. až 6. stol.); Počátky křesťanství,
forma šíření křesťanských idejí na Moravě, jejich nositelé (přelom 8. a 9. stol.); Dvojvěří
– pohanství a křesťanství, archeologické doklady (1. polovina 9. stol.); Vznik raného státu
a církevní organizace, jejich ústředí, role Francké říše a Ludvíka II. Němce a pasovského
biskupa; Byzantská misie Konstantina Filozofa a Metoděje na Velkou Moravu; Metoděj
arcibiskupem a legátem pro slovanské země; Svatá církev moravská, Metoděj, Svatopluk
a Velká Morava; Metodějova smrt; význam díla sv. Cyrila a Metoděje v evropském kontextu a Charakter moravské církve a státu v letech 885 až 905.
Doc. Galuška je vedoucím archeologických výzkumů v oblasti Starého Města a Velehradu. Bude nás tudíž informovat o nejnovějších poznatcích a nálezech z doby, kdy se
začala psát naše křesťanská historie.
Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Začátek je v 9 hod. a konec v 15 hod. Cena obědu je 75 Kč. Cena semináře je 200 Kč pro
ty, kdo budou požadovat osvědčení. Přihlášky zasílejte nejpozději 3 dny před konáním
semináře.
Přihlášky na AG v Kroměříži lze podávat do poloviny března
Až do 15. března 2013 je možné podávat přihlášky ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. První kolo přijímacího řízení se pak uskuteční ve dnech 22. a 23.
dubna 2013. Informace o možnostech studia lze získat i na webových stránkách školy:
www.agkm.cz

Cyklus seminářů „Vstupy do
škol s náboženskými tématy“
bude toto pololetí pokračovat dvěma semináři:
– Velikonoce I – III. Opakování seminářů s tématikou Velikonoce se uskuteční
v sobotu 9. března v Olomouci v budově
kurie v době od 9 do 13 hod.
– Svatí Cyril a Metoděj – inspirace pro
dnešek. Tento seminář k jubileu příchodu sv. Cyrila a Metoděje do naší země se
uskuteční ve středu 1. května v Luhačovicích a v sobotu 4. května v Olomouci.
Přihlášky a více informací na adrese:
Centrum pro školy, Helena Polcrová,
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.:
587 405 255, e-mail: polcrova@arcibol.cz
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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centrum pro rodinný život

Setkání žen v obtížných
životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či
rozvedené ženy na pravidelná setkání
ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 5. března
s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Když
se ztrácí smysl. Další se uskuteční 2. dubna, kdy bude mít paní doktorka připravené další téma: Zdraví zadarmo!?
Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1,
e-mail: reznickova@arcibol.cz
Postní duchovní obnova
pro muže
Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu, která se bude
konat v sobotu 16. března od 8 do 16 hod.
v klášteře bratří kapucínů v Olomouci.
Přednášky povede P. Jan Linhart, spirituál Teologického konviktu v Olomouci.
Odpoledním duchovním programem
(adorace a mše svatá) nás doprovodí kněz
z místního kláštera. Na programu nebude
chybět ani čas pro práci ve skupinkách.
Přihlášku najdete na našich webových
stránkách.
Bližší informace: Mgr. Peter Markovič,
tel.: 587 405 293,
e-mail: markovic@arcibol.cz, skype:
peter.markovic.office
Duchovní obnova
pro rodiny s dětmi
Bude se konat o víkendu 7. až 9. června
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. František Petrík), 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: Mgr. Josef Záboj, tel.:
587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
CPRŽ na Facebooku
www.rodinnyzivot.cz
www.rodinadnes.cz

Konference pro širokou veřejnost
Naše centrum vás u příležitosti Roku víry srdečně zve na konferenci pro širokou veřejnost na téma: Víra ve víru rodiny. Uskuteční se 23. března ve slavnostní dvoraně arcibiskupského paláce v Olomouci.
Program konference:
9.00 Registrace účastníků
9.30 Úvodní příspěvek otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky
10.00 Zdravice představitele kraje /města
10.15 Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., a MUDr. Viola Svobodová – Věří celá
rodina
11.00 PhDr. Jaroslav Šturma – Vývojové psychologické předpoklady probuzení víry
v kontextu rodiny
11.45 Polední přestávka
13.15 Sestra ThLic. Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství – Rodina jako obraz Boží
14.00 P. Mgr. Petr Šikula – Víra a mladí
14.45 PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. – Výchova ve světle tří ctností aneb Láska je tou
největší
16.30 Prostor pro diskuzi
Pro přihlášení vyplňte formulář na webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Předem se těšíme na vaši účast.
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 KERu 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 20. a 21. dubna. Další setkání se uskuteční ve středu 25. dubna, 2., 9. a 16. května 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
a lektorka projektu KER). Kurzovné je 700 Kč za osobu nebo 900 Kč za pár. Kapacita je
omezena, hlaste se dopředu, a to e-mailem: korenkova@arcibol.cz, nebo telefonicky na
číslo: 587 405 250. Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.cz
Přirozené plánování rodičovství
Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz
symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. setkání
Se uskuteční 7. března, 21. března a 4. dubna.
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Příprava snoubenců na manželství
Tato příprava 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. Jarní příprava bude zahájena ve dnech od 12. do 14. dubna společně stráveným víkendem v příjemném prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova (účast
na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 26. 4., 10. 5.,
24. 5. a 7. 6. od 17 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na našich webových stránkách. Letní příprava začne víkendem od 21. do 23. června
a podzimní od 20. do 22. září.
Bližší informace: Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz

centrum pro rodinný život
Časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život provádí čtenáře labyrintem spiritualit, ve kterém bez dobrého průvodce tak snadno bloudíme, pokud se vůbec odvážíme vstoupit.
Nebojme se vkročit do prostoru konfrontace a otázek, setkejme se, abychom si mohli
navzájem více porozumět. Učme se rozeznávat pravdu od bludů, radovat se z toho, co máme společného a mít úctu k jedinečnosti cesty každého z nás.
Životní příběh Hanny Rani v sobě spojuj e dvě tradice, které jí
předali rodiče – křesťanství a hinduismus. V rozhovoru vypráví, čemu se díky nim naučila. Mons. Aleš Opatrný upozorňuje na nebezpeční a krátkozrakost náboženské nevzdělanosti
a radí, jak rozeznat sekty a jak se před jejich vlivem chránit.
Představíme vám hnutí a komunity, které vznikly ve 20. století
v katolické církvi.
Příběh Jakuba a Katky je tentokrát o odvaze umožnit dětem
osobní zkušenost s neznámem a na jejich průzkumné cestě je
doprovodit.
Na nadcházející rok je připravena nová rubrika o svatosti v manželství. Nechejme se inspirovat tím, jak vypadá svaté manželství v „moderní
době“.
Pro děti je připravena pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí
soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé akce a recept pana Nágla.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@email.cz
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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
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit,
které připravujeme nebo také ohlédnutí
za těmi, které již byly, naleznete na našich
stránkách: www.rodinnyzivot.cz

Stránky připravil Peter Markovič

Centrum laických aktivit
Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Představení života a poselství Madeleine Delbrêlové (přednáší Kateřina Lachmanová)
Toto setkání je zároveň oblastním setkáním charismatické obnovy, program setkání
může být upraven.
Termín: 2. března od 14.30 do 17 hod.
Možno setrvat na společné modlitby a agape až do 21 hod.
Duchovní cvičení pro všechny
Téma: On nás vyvedl ze smrti do života
14. až 17. března
Postní duchovní cvičení. Velikonoční tajemství jako klíč našeho života.
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů.
Velikonoce v Komunitě Blahoslavenství
27. až 31. března
Zveme vás prožít tajemství našeho vykoupení spolu s námi od středy Svatého týdne do
neděle Vzkříšení.
V programu je:
– ve středu večer slavení Sederu s křesťanským výkladem
– slavení Tridua: liturgie ve farnosti a v komunitě s výkladem
– možnost ztišení a modlitby
– čas služby a společenství
Přijet mohou jednotlivci i rodiny s dětmi (děti jsou během celého času v plné péči svých
rodičů, není pro ně speciální program).
Můžete přijet na celou dobu (středa odpoledne až neděle odpoledne), nebo jen na část
programu. Kvůli závaznému programu je ve středu nutné přijet do 16 hod. Pokud to pro
vás není možné, je třeba přijet až ve čtvrtek během dne, nejpozději do 16 hod.
Přihlašovat se můžete na e-mail: dolanykom@seznam.cz (pro tuto akci není přihláškový formulář).
Bližší informace o všech akcích: www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 737 957 450
Místo konání: Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 783 16 Dolany u Olomouce

Moravskoslezská křesťanská
akademie
RegMion Olomouc
12. března – začátek v 17 hod. – Arcidiecézní muzeum – Mozarteum – PhDr. Josef
Bláha – Olomouc a Velká Morava – přednáška předního olomouckého archeologa
k cyrilometodějskému jubileu
Region Prostějov
20. března – začátek 17.45 hod. – Cyrilometodějské gymnázium – pplk. Václav
Adam – Lurdy – přednáška o cestě do
Lurd ve Francii
Region Kyjov
24. března – farní kostel – PhDr. Marian
Mazuch, Ph.D.: Velkomoravské hradiště
ve světle nových objevů archeologie Velké
Moravy – přednáška s promítáním
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz
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Zemřel profesor Jan Lužný
Dne 29. ledna 2013 zemřel přední zahradnický odborník, šlechtitel a znalec
církevní historie prof. Ing. Jan Lužný,
CSc., z Olomouce.
Narodil se 4. 2. 1926 v Liptovském sv.
Mikuláši jako nejmladší z pěti dětí. Jeho
otec Oldřich působil v této době
jako zemědělský
rada na Slovensku. V roce 1939
se rodina přestěhovala do otcovy
rodné obce Čechůvek (nyní součást Prostějova).
Po vysokoškolských studiích působil ve
Výzkumném ústavu zelinářském v Olomouci a v letech 1965 až 1992 jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník
zaměřený na šlechtitelství zahradnických
rostlin na Agronomické fakultě Vysoké
školy zemědělské v Brně a Lednici (nyní
Mendelova univerzita). Jan Lužný je autorem kolem sedmdesáti vědeckých prací
a studií. Zabýval se také historií zahradnictví a zemědělského školství. Byl nositelem čestného titulu emeritní profesor
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a medaile J. G. Mendela.
Rád se vracel do své domovské obce Čechůvek – za rodinou svého bratra, na
tradiční poutě a různé slavnosti. Zajímal
se také o církevní historii, regionální literaturu, drobné sakrální památky a dějiny
kralické farnosti. Společně s čechůvskými
rodáky se v roce 1994 podílel na obnově
interiéru kapličky sv. Otýlie. Jejich zásluhou byl pořízen do kapličky nový votivní
obraz sv. Otýlie od Vladimíry Stratilové
a vydán pamětní tisk z pozůstalosti jeho
otce.
Je spoluautorem publikace „Čechůvky
a kaplička sv. Otýlie“, která vyšla koncem
roku 2007. Příležitostně také přispíval
do regionálního tisku. Zajímaly ho také
osobnosti regionu. Patří mezi ně např. hanácký spisovatel a kněz P. František Zgoda (pseudonym Karel Křen), jazykovědec
František Kopečný, spisovatel a advokát
Otakar Bystřina a botanik, lékař a převor řádu Milosrdných bratří ve Valticích
P. Norbertus Adamus Boccius.
Selské hanácké tradice, hluboká křesťanská víra, vztah k dílu svých předků, přátelská povaha i životní elán – to vše charakterizovalo Jana Lužného.
PhDr. Hana Bartková
Prostějov

hlasy a ohlasy
Doba postní vystřídala plesové radovánky
V pátek 18. ledna se sešlo asi 250 hostů z řad studentů, absolventů, pedagogů a dalších zaměstnanců či přátel Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži na každoročním tradičním plese v Domě kultury Kroměříž. Taneční skladby v podání dechové
hudby Zdounečanky a cimbálové hudby Rozmarýn byly prokládány tanečními vstupy
současných studentů AG, vystoupením školní šermířské skupiny Cruentus, nechyběla
ani soutěž o ceny a půlnoční překvapení v podobě taneční choreografie studentek AG.
Nejhodnotnější cena – sportovní koloběžka – našla svého majitele z řad studentů a jistě
také ostatní ceny potěšily všechny výherce. Výtěžek z plesu poputuje na dokončení víceúčelového hřiště v areálu AG.
Začátek doby postní si připomněli
všichni studenti AG a jejich učitelé
slavením společné mše svaté právě
na Popeleční středu 13. února v kostele Panny Marie v Kroměříži. Školní
kaplan P. Pavel Stuška ve své promluvě předložil studentům šest podnětů
pro prožívání doby postní. Každou
nabídku symbolizovala konkrétní věc,
se kterou se setkáváme denně ve svém
životě. Svíčka představovala snahu
o přiblížení se k sobě navzájem i setkání s Bohem v modlitbě, model ruky naši tendenci
kritizovat druhé a nepřiznat svůj podíl viny, pokladnička vybízela ke štědrosti a snaze
rozdělit se s druhými, malý křížek s konkrétním úkolem nabízel možnost zapojit se do
školní postní aktivity, počítačová myš vedla k zamyšlení, jak hospodaříme se svým časem a volíme mezi dobrem a zlem, kniha symbolizovala naši ochotu dobře se připravit
na vyučování z pohledu studenta i vyučujícího. Postní liturgii doprovodil svým zpěvem
školní sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka. Konkrétní podněty pro dobu postní
máme, teď jen zbývá uvést je do života.		
Ing. Marie Kvapiliková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Slavnost sv. Jana Boska ve Fryštáku
Středa 6. února 2013 byla pro fryštáckou salesiánskou farnost a zdejší Dům Ignáce
Stuchlého zcela výjimečným dnem. Do Fryštáku totiž zavítal vzácný relikviář s ostatky
zakladatele salesiánské řeholní společnosti sv. Jana Boska (1815–1888), který putuje
po celém světě před velkým výročím 200 let od narození tohoto světce, jež budou salesiáni slavit v roce 2015. Cesta těchto ostatků je zcela mimořádnou událostí, kterou si snad
žádný příznivec salesiánského díla nenechá ujít.
Již během celého středečního odpoledne
stále přicházeli do místního farního kostela
věřící, aby uctili ostatky Dona Boska, které
jsou uloženy v bronzovém sousoší znázorňujícím světce obklopeného několika dětmi.
Po odpoledním prostoru pro soukromou
modlitbu bylo od 17.45 hod. na programu
půlhodinové pásmo o životě sv. Jana Boska,
jímž provázel člen místní salesiánské komunity P. Jan Komárek. Poté již následovala
slavnostní mše svatá, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po mši
měli pak věřící možnost opět uctít ostatky
Dona Boska nebo se také u relikviáře vyfotit. Nutno zmínit, že na tuto slavnost byl celý
Snímek Lukáš Petrucha fryštácký kostel skutečně zaplněn – přišli
a přijeli nejen domácí věřící, ale i řada přespolních, jeden autobus se vypravil dokonce
až z Hroznové Lhoty. O tom, že celá tato slavnost byla mimořádně krásnou a působivou
událostí, svědčí i to, že ne jednomu z účastníků se leskly v očích slzy dojetí…
Večer pak byla socha Dona Boska přemístěna ještě do kaple Domu Ignáce Stuchlého,
kde ji uctila místní komunita salesiánů, kteří při té příležitosti zároveň obnovili své řeholní zasvěcení. Velkým překvapením pro všechny přítomné byl okamžik, kdy arcibiskup
Jan Graubner předal místnímu Domu Ignáce Stuchlého svůj osobní relikviář s ostatky
sv. Jana Boska, které byly před rokem 1950 uchovávány v místním salesiánském ústavu
ve Fryštáku a otec arcibiskup je v 70. letech minulého století dostal darem od salesiána
P. Oldřicha Vinklárka. 		
Mgr. Vít Němec
Fryšták

Bude vás zajímat
Duchovní obnovy a akce pro děvčata v roce 2013
Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže srdečně zve děvčata do kláštera v Kroměříži
Věk 10 až 16 let
Postní duchovní obnova: 1. až 3. března
Prázdninová duchovní obnova: 23. až 27. července
Adventní duchovní obnova: 29. listopadu až 1. prosince
Přihlášky mladších děvčat prosíme zasílat vždy nejpozději 14 dnů před začátkem akce
na adresu: sr. Emanuela Vévodová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž; e-mail:
duchovniobnova@seznam.cz, tel.: 733 741 766
Věk 17 let a více
Letní duchovní obnova (exercicie): 17. až 21. července
Adventní duchovní obnova: 13. až 15. prosince
Týden pobytu v klášteře se zapojením do služby u seniorů: 14. až 18. srpna
Děvčatům nabízíme možnost několikadenního individuálního pobytu v prostředí našeho kláštera; náplň těchto dnů: podle bližší domluvy (účast na modlitbách sester, možnost zůstat v tichu nebo se zapojit do služby u nemocných a starých lidí v našem Domově sv. Kříže v Kroměříži apod.)
Přihlášky děvčat od 17 let prosíme zasílat rovněž vždy nejpozději 14 dnů před začátkem
akce na adresu: sr. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž; e-mail:
dokromeriz@gmail.com, tel.: 573 342 749
Začátek všech akcí: první den večer v 17.30 hod. více o sestrách: www.klaster-km.cz
Vydejte se za krásou „Hanáckých Athén“
Pastorační centrum Pod Věží na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži nabízí zajištění
jednodenního školního výletu v Kroměříži – Hanáckých Athénách – s možností různých variant vašeho poznávacího pobytu. Nabízený program je možné využít pro celou
třídu nebo jako doplňující program pro skupiny dětí navštěvující náboženství, případně
pro různé skupinky dětí z farností (schola, ministranti, apod.).
Podrobné informace k programu a nabízeným variantám najdete na www.agkm.cz
ČKA připravuje
Letošní rok se nese ve znamení oslav u příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Nejbližší program ČKA v Zábřehu chce tuto problematiku také připomenout – byť spíše v širších perspektivách.
V pátek 1. března (18 hod., Katolický dům) se koná přednáška Mgr. Michala Téry,
Ph.D., s názvem Christianizace Slovanů.
Středověká Rus navázala rovněž na misii vzešlou z Byzance. K ne zcela obvyklým jevům
v této tradici náleží jurodivé chování, neboli „bláznění“ pro Krista. V přednášce Blázni
pro Krista – nás s tímto fenoménem jurodivosti v byzantské a ruské kultuře seznámí
Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. ve středu 20. března (18 hod., Katolický dům).
Kontextualizaci pohledu na působení slovanských věrozvěstů slibuje přednáška
Mgr. Waleriana Bugela, Dr., s názvem Cyrilometodějská tradice jako projekční plátno
křesťanských církví plánovaná na úterý 23. dubna (18 hod., Katolický dům).
Sledujte aktuálně na: cka-zabreh.webnode.cz
Valná hromada Matice svatohostýnské
V neděli 5. května – v den zahájení poutní sezony – se bude konat na Svatém Hostýně
valná hromada Matice svatohostýnské.
Pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude letos na přání účastníků sloužena v 9.15 hod. Upozorněte na změnu času přátele a známé. Jednání začne
po ukončení bohoslužby v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál). Prezence bude
probíhat od 7 hod.
Duchovní obnova s P. Eliase Velly v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Uskuteční se ve dnech 9. až 14. června – téma obnovy: Vnitřní uzdravení
Otec Elias bude na Svatém Antonínku přítomný také v neděli 16. června a bude zde
sloužit hlavní poutní mši svatou.
Bližší informace podá: Dana Bogarová, e-mail: farnostblatnice@seznam.cz, tel.:
734 384 671. Dále sledujte webové stránky farnosti, kde naleznete veškeré informace:
www.antoninek.cz
Cena obnovy a stravování: 1600 Kč. Ubytování se platí zvlášť v místě ubytování. Ceny
ubytování jsou od 170 do 400 Kč za lůžko a noc. Můžete využít stanový tábor přímo na
Blatnické hoře nedaleko kaple sv. Antonína.
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Druhé setkání vdov
s arcibiskupem olomouckým
Janem Graubnerem
Koná se na Velehradě ve čtvrtek 11. dubna 2013.
Program setkání:
– Mše svatá v bazilice v 9.30 hod.
– Slovo otce arcibiskupa Jana Graubnera
ve Slovanském sále
– Svědectví vdov
– Prohlídka sarkofágu kardinála Tomáše
Špidlíka (s výkladem)
– Přestávka na oběd do 14 hod.
– Krátká společná modlitba v sále
– Přednáška na téma Jak ze zármutku
do náruče Boží
– Seznámení s připravovanými akcemi
pro vdovy
– Závěrečná krátká adorace se svátostným
požehnáním (předpokládané ukončení
v 16 hod.)
Na setkání se přihlaste nejpozději do
20. března na adresu: A. Panáková, Lešenská 274, 763 14 Zlín 12, tel.: 604 252 629,
e-mail: apanakova@volny.cz nebo e-mail:
dubska.marie@volny.cz, tel.: 739 709 018
V přihlášení uveďte pouze: jméno, bydliště, telefon nebo e-mail, zájem o oběd. Pro
vzdálené je možnost ubytování – objednávky individuálně na tel.: 572 571 531
nebo e-mail: velehrad@stojanov.cz
Z vizovického děkanátu pojede opět autobus podle daného rozpisu – bude včas
upřesněn.
Páté bioetické dny
Ve dnech 3. a 4. května se pod záštitou
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho uskuteční v jihomoravské metropoli
konference s mezinárodní účastí na téma
ochrana počínajícího života – v pořadí
již 5. brněnské bioetické dny. V průběhu
konference se uskuteční valná hromada
nově ustaveného občanského sdružení
Lékárníci pro život.
Přihlášky a podrobnější informace na
e-mail: bioetika@bioetika.cz, konferenční poplatek zahrnuje sborník z konference a při úhradě do 10. března činí 200 Kč,
při pozdější úhradě 250 Kč.
Přihlášky posílejte poštou na adresu:
Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno,
e-mail: bioetika@bioetika.cz
Duchovní cvičení pro
kostelníky na Velehradě
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner připravil rekolekce pro kostelníky
a akolyty, které se budou konat na Velehradě ve dvou turnusech; první od 15. do
17. března, druhé od 18. do 20. března.
Bližší informace: Poutní a exerciční
dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.:
572 571 531

Z diáře arcibiskupství
Březen 2013
1. 3. pátek až 3. 3. neděle
Nová Lhota – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan
3. 3. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
5. 3. úterý
10.00 hod. • Olomouc – rezidence – setkání s kněžími,
kteří připravují biřmování • arcibiskup Jan
8. 3. pátek až 10. 3. neděle
17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – duchovní obnova
pro Orly • arcibiskup Jan
9. 3. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Olomouc) • arcibiskup Jan
12. 3. úterý
9.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef
15. 3. pátek až 16. 3. sobota
17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – duchovní obnova
pro kostelníky a akolyty • arcibiskup Jan
16. 3. sobota
10.00 hod. • Olomouc – Caritas – arcidiecézní setkání
varhaníků • biskup Josef
13.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro varhaníky
• biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kyjov) • arcibiskup Jan
17. 3. neděle
Velehrad – Stojanov – zakončení duchovní obnovy
• biskup Josef
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti
5. výročí úmrtí Chiary Lubichové • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
18. 3. pondělí až 20. 3. středa
17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – duchovní obnova
pro kostelníky a akolyty • arcibiskup Jan
19. 3. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ze slavnosti
sv. Josefa • biskup Josef

20. 3. středa
17.00 hod. • Olomouc – dóm – ekumenická bohoslužba
• arcibiskup Jan
21. 3. čtvrtek
9.00 hod. • Kyjov – kněžská konference děkanátu Kyjov
• arcibiskup Jan
22. 3. pátek
9.30 hod. • Kroměříž – sv. Mořic – poutní mše svatá
k Panně Marii Bolestné • arcibiskup Jan
23. 3. sobota
9.30 hod. • Olomouc – rezidence – zahájení konference
„Rodina a víra“ a přednáška • biskup Josef
10.00 hod. • Velehrad – katecheze a mše svatá pro arcidiecézní setkání mládeže • arcibiskup Jan
24. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup Jan a biskup Josef
25. 3. pondělí až 27. 3. středa
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Centra pro
rodinný život • P. Petr Bulvas
26. 3. úterý
9.00 hod. • Svatý Hostýn – přednášky a mše svatá pro
členy Centra pro rodinný život • biskup Josef
28.3. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibiskup Jan a biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku
Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
29. 3. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – velkopáteční obřady
• arcibiskup Jan a biskup Josef
30. 3. sobota
20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční
vigilie • biskup Josef
21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie • arcibiskup Jan
31. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef

Uzavřeno k 21. 2. 2013
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

