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Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka
Nového papeže vítám a přijímám jako Boží dar. I když ho osobně neznám, věřím, že právě on je Bohem vybrán k tomu,
aby vedl světovou církev, a že to bude mimořádně užitečné i pro Evropu, která může být oslovena živou vírou a osobními
vztahy Latinské Ameriky.
Jméno František je překvapením, neboť se na papežském stolci vyskytuje poprvé.
Svatému otci přeji, aby našel mnoho spolehlivých spolupracovníků, a to nejen v Římě, ale i mezi věřícími až na samém
konci světa, myslím tím i v té nejposlednější farnosti. Všichni se můžeme zapojit do budování společenství víry s novým
papežem.		
Mons. Jan Graubner
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velikonoční Pastýřský list

Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
dnes jsme plni radosti, protože Kristus
zvítězil. Byl zabit, ale žije, protože přemohl smrt. Naše radost je tak veliká, protože
zvítězil ten, který vzal na sebe naše hříchy
a zemřel za nás jako smírná oběť. Byl přibit na kříž jako dlužní úpis za naše viny.
Zaplatil za nás svou smrtí. Přesto žije
a my jsme svobodní od hříchu. To je obrovský důvod k radosti i vděčnosti.
Svět kolem nás žije, jako by Boha nebylo.
Nevidí zlobu hříchu, který přináší zkázu.
Žije pro požitek přítomnosti bez pravidel.
Bojí se myslet na budoucnost, protože mu
chybí naděje. Často strhává i nás do svého
způsobu myšlení a jednání. My však nemusíme být otroky svých slabostí a tlaku
většiny. Kristus nás z každého otroctví
vykoupil. Jsme skutečně svobodní a co
víc, on si nás vybral za své přátele. Udělal
z nás děti Boží a dědice Božího království.
Uvědomujme si svou důstojnost a mějme odvahu přiznat si svou výjimečnost,
o kterou jsme se sice nijak nezasloužili,
ale dostali jsme ji zadarmo jako dar Boží
štědrosti. Nevyužít takový dar by nebylo
projevem pokory, ale nevděčnosti. Užití
tohoto daru pak bude přínosem jak pro
nás, tak i pro svět.
Velikonoční víra vytváří novou kulturu.
Dává nám vnitřní jistotu, že nejvyšší a všemohoucí Bůh je dobrý, a že mu na nás záleží, že nás miluje. Vždyť kvůli nám se stal
člověkem a šel až na kříž. Jeho láska přináší odpuštění, pokoj a radost. Probouzí
naši lásku k němu jako odpověď. Vytváří
z nás společenství Božích dětí, šťastnou
rodinu, ve které žije jeden pro druhého
a každý je šťastný, když může dělat šťastnými jiné. I přes osobní slabosti je každý
z nás dost silný a bohatý na to, aby mohl
druhé milovat, protože sám je milovaný
Bohem. Každý má moc druhým odpustit, protože milost odpuštění dostal, když
jemu odpustil Bůh. Každý je schopen dávat důvěru a tím pozvedat druhé, protože
sám zakouší, jak ho vždy znovu pozvedá
Boží velkorysost nabízející důvěru. Každý
je schopen se dělit a hledat dobro druhého, protože se stále učí milovat druhého
stejně jako sebe samého.
Kde však čerpat sílu k takovému životu
z víry, k vytváření kultury odlišné od našeho okolí? Podívejme se na prvotní církev.
Od chvíle, kdy uvěří v Kristovo vzkříšení,
už nemluví o zklamání či zlobě nepřátel,
ale o svých setkáních se Zmrtvýchvstalým. Marie spěchá k apoštolům, aby jim
vyřídila Ježíšův vzkaz. Petr a Jan se osobně
přesvědčí, když vejdou do Kristova hrobu,
a hned informují ostatní. Emauzští učed-

níci po setkání s Kristem spěchají do Jeruzaléma ještě v noci, aby jim sdělili svou
zkušenost se Zmrtvýchvstalým. Když ve
společenství apoštolů mluví o vzkříšeném
Ježíši, je najednou on sám uprostřed nich.
O své víře, o svých zkušenostech víry je
třeba mluvit s druhými. Nejde při tom jen
o mimořádnosti a vůbec ne o náboženské
senzace, jde o jeho přítomnost v našem
životě, o naši snahu žít podle Ježíšových
slov a myslet podobně jako on. Jde o zkušenosti s pravdivostí Božího slova, které
skutečně působí to, co říká.
Drazí Boží přátelé,
vím, že pro někoho z vás může být těžké
mluvit o své víře, o intimním životě s Bohem. Prosím však, najděte odvahu a nemluvte spolu o skandálech a špatných
příkladech, které nám předkládá televize,
ale vyznejte svou víru tím, že budete mluvit o svém vztahu k Bohu. Je to důležité
pro růst vlastní víry, ale i pro povzbuzení
druhých. To jsou první kroky předávání
víry. Překonejte ostych a začněte ve své
rodině. Snad právě v té chvíli zakusíte
Ježíšovu přítomnost jako apoštolové.
Snad zakusíte, že Ježíš přítomný ve vaší
rodině se ukáže jako ten, který uzdravuje
i mezilidské vztahy a různá zranění. Snad
pocítíte, že váš dům se stává příjemnějším a posvátnějším nejen proto, že v něm
přebývají dobří lidé, ale proto, že je s nimi
sám Bůh.
Osloveni Boží přítomností mu věnujte
svou pozornost a mluvte taky s ním, jak

každý sám, tak společně. Vaše společná
modlitba je bohoslužbou rodinné církve.
Při ní se ukazuje, že jste církví, a ona z vás
buduje církevní společenství.
Prožívejte neděli, která každý týden připomíná velikonoční událost vzkříšení, jako
skutečný svátek. Nezapomeňme však, že
svátek bez oslavence nemá smysl. V neděli ať je středem celého dne mše svatá, na
jejímž konci jsme posláni, abychom šli do
světa ve jménu Páně. V neděli nepracujeme, ale slavíme, abychom z oslavy Krista
čerpali sílu pro další dny, abychom odpočívali v Boží přítomnosti. Nekonejme
ani domácí práce, pokud nejsou opravdu
nutné, a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k nedělní práci prodavače.
Věnujme významnější chvíle hovorům
o víře, společné modlitbě i náboženskému vzdělávání. Najděme čas na návštěvu
příbuzných a známých, či starých a nemocných lidí z farnosti včetně těch, kteří
se přestěhovali či odešli do domovů pro
seniory do jiné obce. Věnujme pozornost
druhým a snažme se o společenství lásky,
abychom mohli zakusit Boží blízkost a setkání se Zmrtvýchvstalým uprostřed našeho společenství. Tak budeme mít podíl
na budování živé církve, která se zrodila
právě o Velikonocích, a zažijeme její nový
rozkvět.
Všem, kteří tuto výzvu aktivně přijmou,
děkuji za spolupráci a všem ze srdce žehnám.
Váš arcibiskup Jan

úmysly apoštolátu modlitby
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.
Květen 2013
Úmysl všeobecný
Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle
svého svědomí.
Úmysl misijní
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova
srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
Úmysl národní
Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.

habemus papam
PAPEŽ FRANTIŠEK – první papež z Latinské Ameriky,
první papež – jezuita
Habemus papam!
Máme papeže! – výsledek úspěšné volby ohlásil celému světu ve středu 13. března 2013
krátce po 19. hodině bílý kouř stoupající z komína Sixtinské kaple, kde konkláve od
úterního večera probíhalo, a vzápětí i zvuk zvonů svatopetrské baziliky.
Jméno nového papeže pak ve 20.13 hod.
oznámil z hlavního balkónu svatopetrské
baziliky francouzský kardinál Jean-Louis
Pierre Tauran. Tradiční latinskou formulací
začínající slovy „Annuntio vobis gaudium
magnum: habemus papam…“ (Oznamuji
vám velikou radost: máme papeže…) sdělil,
že novým Petrovým nástupcem byl zvolen
argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Vybral si
neobvyklé jméno – František a bude tak
vůbec prvním nositelem tohoto jména mezi
papeži. Zároveň jde o prvního jezuitského
papeže.
„Fratelli e sorelle, buona serra. Bratři a sestry, dobrý večer,“ pozdravil nový papež zaplněné Svatopetrské náměstí. Nejdřív připomněl svého předchůdce a vyzval k modlitbě
za něho. Zazněly modlitby Otče náš a Zdrávas Maria a Sláva Otci. Nový papež pak
požádal davy, aby se ztišily a v tichu se pomodlily za něho. Sám sklonil hluboce hlavu.
Rozhostilo se ticho.
Pokorný výraz a společná modlitba během jeho prvního proslovu učarovala celému
světu. Desetitisíce lidí mu na Svatopetrském náměstí bedlivě naslouchalo a modlilo se
s ním. Svými gesty, ale trochu i vzhledem mi připomínal „papeže úsměvu“ Jana Pavla I.,
jehož pontifikát trval pouhých 33 dní (zemřel náhle 28. září 1978).
Když jsem pak četl do pozdních nočních hodin první komentáře na internetu o novém
papeži, zaujaly mne o něm dvě informace: V Buenos Aires mu lidé říkali „hlas chudých“,
a to proto, že projevoval zvláštní zájem o sociálně slabé. Věnoval se péči o nemocné
a chudé. Ostatně i on sám žil skromným životem. A druhá informace vlastně nepřímo
navazuje na tu první. I jako arcibiskup jezdil v hlavním městě veřejnou hromadnou dopravou, nepoužíval svoji limuzínu. Není to pěkné svědectví pro dnešní dobu? Lidé se
ptají: Jaký bude nový papež? Přinese Církvi něco nového?
Potřebujeme jasnější vyjádření cesty nového papeže Františka?
Josef Pala
Novým papežem byl zvolen argentinský
kardinál Jorge Mario Bergoglio, zvolil si jméno František
Sbor kardinálů – volitelů zvolil 13. března 2013 ve večerních hodinách nového papeže. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires, a zvolil si jméno František.
Nový papež se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Na kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969 v jezuitském řádu. Působil poté jako novicmistr v San Miguel, kde zároveň
vyučoval teologii. V letech 1973 až 1979 byl provinciálem jezuitů v Argentině a v letech
1980 až 1986 rektorem filozofické a teologické fakulty v San Miguel. Po dokončení doktorských studií v Německu působil jako zpovědník v Córdobě.
Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 20. května 1992 pomocným biskupem v Buenos Aires,
biskupské svěcení přijal 27. června téhož roku. Dne 3. června 1997 se stal biskupem –
koadjutorem a arcibiskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 1998. Zároveň
působil jako ordinář věřících východního ritu v Argentině. V letech 2005 až 2011 byl
předsedou Argentinské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 21. února 2001.
Nový papež František je po více než 1200 letech prvním papežem, který se narodil mimo
Evropu. Tím předchozím byl Řehoř III., jenž pocházel ze Sýrie a katolickou církev vedl
v letech 731 až 741. Před ním bylo několik dalších mimoevropských papežů, vesměs původem z afrických či asijských provincií někdejší římské říše. Nový papež se stal prvním
jezuitou, jenž usedá na papežský stolec. 		
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 telefonu 587 405 421
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:
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
Přednášky České křesťanské akademie Kroměříž a Muzea
Kroměřížska k cyrilometodějskému výročí

CM-caching
Centrum pro mládež ve spolupráci s děkanátními animátory připravili v jubilejním roce příchodu sv. Cyrila a Metoděje
aktivitu inspirovanou celosvětovou hrou
geocaching. Pro svoji jedinečnost dostala
název cm-caching.

Soutěžící v této hře se snaží pomocí GPS
souřadnic najít schované schránky (kterým se říká „kešky“). Tyto schránky jsou
umístěny na místech spojených s cyrilometodějskou tradicí. Jsou to většinou
kostely či kaple jim zasvěcené, nebo sochy či významná místa spojená s jejich
působením. Po nalezení si soutěžící ze
schránky odnesou domů kartičku, která
obsahuje citát z Písma svatého a otázku
o životě sv. Cyrila Metoděje. Cílem této

Přednáškový sál Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž
– Úcta ke sv. Cyrilu a Metoději – Velehrad a Řím (prof. Pavel Ambros, SJ) – 15. dubna
v 17 hod.
– Cyrilometodějská misie v dějinách Slovanů s přihlédnutím k dějinám Slovanů a k předcyrilometodějským misiím (Ing. František Valdštýn) – 14. května v 17 hod.
– Bratři ze Soluně – spolupatroni Evropy. S jakým ohlasem a potížemi se Cyril a Metoděj
setkávali při svých misiích (Ing. František Valdštýn) – 15. května v 17 hod.

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

aktivity je vybídnout v jubilejním roce
sv. Cyrila a Metoděje k malým poutím
na místa jim zasvěcená, přinést inspiraci
z Písma svatého a seznámit hravou formou s životem a působením našich věrozvěstů. Seznam míst i podrobnější informace najdou zájemci o hru na stránkách:
www.cm-caching.cz
P. Petr Bulvas
biskupský delegát
pro pastoraci
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Prezident Miloš Zeman poblahopřál novému papeži
a pozval ho na Velehrad
Prezident republiky Miloš Zeman zaslal 14. března 2013 blahopřejný telegram
Jeho svatosti papeži Františkovi v souvislosti s jeho zvolením do funkce. Při této
příležitosti ho pozval na Velehrad na oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Plné znění prezidentova blahopřání:
Vaše Svatosti,
dovolte, abych Vám touto cestou jménem svým a jménem občanů České republiky poblahopřál k Vašemu zvolení do čela římskokatolické církve. Do zodpovědného poslání Vám přeji
vše dobré, hodně zdraví, duševní i fyzické síly, vitality a pevné vůle.
Chtěl bych využít této příležitosti a tlumočit Vám pozvání, které zaslal již můj předchůdce
ve funkci prezidenta republiky papeži Benediktovi XVI., na oslavy 1150. výročí příchodu
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v červenci tohoto roku na Velehradě.
Bylo by pro nás všechny velkou ctí, kdybyste se mohl slavnosti osobně zúčastnit.
S přáním všeho dobrého		
Miloš Zeman
prezident České republiky

list z kalendáře
Vzpomínáte si ještě na
P. Františka Mikuláška?
Tento význačný český jezuitský kněz
a publicista, se zapsal do širokého povědomí katolických křesťanů v Čechách
i na Moravě zvláště v období Pražského
jara, kdy se stal šéfredaktorem Katolických novin, jejíž
úroveň zvýšil na
úroveň evropských
katolických novin.
P. František Mikulášek pocházel ze Šošůvky (brněnská diecéze), kde se narodil
24. dubna 1913. V 17 letech vstoupil do
jezuitského řádu na Velehradě, kde studoval na tamním gymnáziu. Byl nadaným
studentem, dobře se učil jazyky, pro které
měl zvláštní cit. Filozofii studoval v německém Pullachu, teologii v holandském
Valkenburgu a belgické Lovani, kde ho
10. května 1940 zastihla válka i válečné
zajetí. V tomtéž roce přijal v Belgii i kněžské svěcení. Po roce odjíždí domů. Dva
roky pak byl kaplanem na Velehradě, rok
v Praze ve farnosti sv. Ignáce. Ve 40. letech minulého století byl duchovním rádcem Sdružení katolické mládeže, později
Studentské katolické akce. V letech 1947
až 1948 redigoval časopis Dorost. V roce
1950 byl zatčen. Soud s P. Františkem
Mikuláškem vysílal také československý
rozhlas pro výstrahu, jako jeden z monstrprocesů. Byl tázán, pro koho pracuje
proti vlasti, komu slouží? Odpověděl:
„Bohu a národu českému.“ Plných devět
roků byl vězněn ve Valdicích, na Mírově,
v Mladé Boleslavi, ve Rtyni.
Po propuštění pracoval devět let v dělnic-

duben 2013
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce
1805
4. 4. 1943 se narodil Mons. Jiří Paďour, českobudějovický biskup (70. narozeniny)
16. 4. 1927 se narodil emeritní papež Benedikt XVI. (86. narozeniny)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO v roce 1983
20. 4. 1913 se narodil P. Jan Anastáz Opasek, český katolický duchovní, teolog a arciopat břevnovského kláštera v Praze (100 let)
21. 4. 1933 se narodil ThDr. Petr Pokorný, nejznámější český evangelický novozákonní biblista (80. narozeniny)
23. 4. 1913 se narodil Mons. Jan Lebeda, světící biskup pražský, básník a publicista
(100 let)
24. 4. 1913 se narodil P. František Mikulášek, český jezuitský kněz, redaktor, publicista, v době Pražského jara (1968–1969) šéfredaktor Katolických novin (100 let)
24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova P. Jan Krist, bývalý dlouholetý farář v Trnavě u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci
(93. narozeniny)
26. 4. 1943 se narodil kardinál Dominik Jaroslav Duka, pražský arcibiskup
(70. narozeniny)						
(jpa)
kých profesích, mimo jiné také v kamenolomu ve své rodné obci. Postupně dostával
povolení vypomáhat v okolních farnostech (hlavně ve Křtinách, Jedovnici) jako
zpovědník, později mohl odsloužit i mši
svatou v uzavřené kapli a následně i v kostele. Začal vypracovávat katecheze, které
v té době chyběly. V době Pražského jara
1968 se vrátil do duchovní správy v Jihlavě, kde působil krátce jako druhý kaplan. Brzy však byl povolán do Prahy jako
šéfredaktor Katolických novin, odkud
s postupnou normalizací musel na nátlak
státní správy odejít na podzim 1970. Nastoupil jako farář v Praze-Podolí, kde působil dvacet let. Od roku 1990 žil v řádové
komunitě u sv. Ignáce v Praze. Zemřel

12. listopadu 1993 v Hradišti u Znojma. Zádušní mše svatá a rozloučení se
zesnulým se konaly ve Sloupě v kostele
Sedmibolestné Panny Marie. Po skončení
smutečního obřadu byl odvezen do Prahy a pochován v řádovém hrobě jezuitů
v Praze na Vyšehradě.
P. František Mikulášek byl milým, přístupným a váženým člověkem. Některé
svoje myšlenky šířil samizdatově a některé z nich byly později vydány knižně.
K nejznámějším patří: Starý zákon – co
nám říká (1993), Nový zákon – Kristologie (1994) a Za zdí a bez zdí (autentický
životopis napsaný v roce 1980, vydaný
knižně r. 1992).
Josef Pala
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Ohlédnutí za blahořečením
14 pražských mučedníků
Provincie bratří františkánů upřímně děkuje všem farnostem za finanční
sbírku, která díky velkorysosti věřících pokryla náklady na blahořečení
14 pražských mučedníků, blahoslaveného Bedřicha a jeho druhů, jejichž
památka byla zařazena do liturgického
kalendáře františkánských společenství
a arcidiecéze pražské na 15. únor.
Bratři františkáni náklady podrobně vyúčtovali a zbývající částku vrátili České
biskupské konferenci, která rozhodla
touto částkou přispět na připravovaný
film o svatých Cyrilu a Metoději, který se
připravuje k letošnímu jubileu. Všichni
biskupové se rovněž přidávají k projevům
vděčnosti všem dárcům.
(aco)
Podpořme šíření víry v misiích
Papežská misijní díla v České republice prosí věřící, aby během Roku víry
umožnili šíření víry v misiích podporou bohoslovců především v Zambii
a Ugandě. Darem 40 Kč podpoříme studium jednoho bohoslovce na
jeden den a dar 1250 Kč vystačí na měsíc
studia. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se
mohou zaregistrovat jako „dárci misií“.
Zájemci mohou obdržet potvrzení pro
odpočet z daní. Podrobnosti na toto téma
naleznete také v Misijním kalendáři 2013
– Zambijský bambo a na stejnojmenném
DVD.
Více informací: Papežská misijní díla,
543 51 Špindlerův Mlýn 33, email:
pmd@missio.cz, č. účtu: 72540444/2700,
variabilní symbol: 30, tel.: 499 433 058,
604 838 882
(apha)
Refugium s novinkou
o mnišství na Blízkém východě
Nakladatelství Refugium Velehrad-Roma přichází na knižní trh s novinkou
věnující se tématu mnišství na Blízkém
východě, a to ve formě dějinnému přehledu. Vydává totiž pojednání biblisty
Jiřího Novotného, SJ – s názvem Mnišství na Blízkém východě.
Kniha P. Jiřího Novotného sleduje fenomén mnišství přehledně v zeměpisném
a chronologickém řazení. Egypt, Palestina, Sýrie, Cařihrad, Malá Asie, Kappadocie, Sinaj, Mezopotámie, Arménie,
Gruzie, Persie, Hora Athos nebo Patmos:
vyhlášená centra inspirují dodnes, neboť
svědčí o rozkvětu života – rajské zahrady,
do které se člověk navrací.
Kniha o 360 stranách vychází v edici
Prameny spirituality jako 329. publikace, doporučená cena je 310 Kč, více na
http://www.refugium.cz
František Jemelka

Aktuality
Arcibiskup Graubner vedl modlitbu za nového prezidenta
V den složení prezidentského slibu 8. března 2013 uctil nový prezident České republiky Miloš Zeman v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze památku
národního světce knížete sv. Václava. V katedrále ho uvítal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner, který zastupoval
pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku, jenž se
v Římě účastnil konkláve.
Kromě místopředsedy České biskupské konference Jana Graubnera se krátké bohoslužby ve
Svatováclavské kapli zúčastnili
také další biskupové, předseda
Ekumenické rady církví Joel Ruml
a ostatní představitelé nekatolických církví. Na začátku obřadu
Snímek Roman Albrecht
byl přečten úryvek z knihy Přísloví
o tom, jak poznat moudrost a jak pochopit výroky rozumnosti, jak si osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem (Př 1,1–7); poté
následovala modlitba za vlast, poděkování sv. Václavu a uctění jeho relikvie. Všichni
společně s prezidentem se pomodlili modlitbu Otče náš. Olomoucký arcibiskup spolu
s předsedou Ekumenické rady církví pronesli pak modlitbu za nového prezidenta.
Pavel Skála
Zdravice novému českému prezidentu od arcibiskupa Graubnera
ve Svatováclavské kapli
Vážený pane prezidente,
upřímně Vás vítám ve Svatováclavské kapli pražské katedrály. Jsem rád, že Vaše první
cesta po složení ústavního slibu vede do místa, které je od samých počátků našeho státu
jeho duchovním centrem. Český král a císař Karel IV. právě sem pod ochranu sv. Václava,
Vojtěcha a Víta uložil nejcennější státní symboly, svatováclavské korunovační klenoty. Přicházíte, abyste převzal prvý ze sedmi klíčů od nich. Spolu s ním přijmete spoluzodpovědnost za kulturní a duchovní tradici našeho národa.
Je více než výmluvné, že jsme prošli Zlatou branou s mozaikou posledního soudu, obrazem, který sem s jasným úmyslem dal Karel IV. zobrazit právě pro příležitosti, jako je tato.
Vy, vrcholný představitel moci státní, i já, jako zástupce moci duchovní, stojíme pod soudem Kristovým. Tento soudce všech lidí, kterým Vy i my máme sloužit, je zobrazen s ranami, kterými byl zmučen a zabit. Nebude nás soudit nějaký mocnář, ale ten, kdo sám byl
obětí nespravedlnosti. Chraňme tedy společně spravedlnost a každého člověka. Máme na
starosti tutéž zemi, tentýž národ, tutéž společnost. Ve Vašem příchodu vidím výraz ochoty
spolupracovat s námi k dobru celku. Buďte k ní vítán.
Vítám i Vás, vážená paní, která jako první dáma půjdete po boku pana prezidenta, i Vás,
slečno Kateřino.
Zaposlouchejme se nyní do krátkého úryvku z Bible, do slova Boží moudrosti, které je pro
právě tyto chvíle tak příhodné.		
(čbk)
Vyjádření ČBK k podpisu smlouvy mezi církví a státem
Církev římskokatolická 22. února 2013 ve Strakově akademii v Praze přistoupila
k podpisu smlouvy mezi církvemi a náboženskými společnostmi na jedné straně
a Českou republikou na straně druhé. K tomuto aktu vydala Česká biskupská konference následující prohlášení.
Česká biskupská konference jako orgán Církve římskokatolické akceptovala rozhodnutí vlády podepsat v souladu s platnou legislativou smlouvu, která je stanovena přijatým zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi. Podpis smlouvy bude v konečném důsledku přínosem pro rychlé využití
navráceného majetku ve prospěch nejen církve a věřících, ale zejména široké veřejnosti,
a je též základem pro stabilizaci vlastnických vztahů k tomu majetku, který se církvím
nevydává. Pro celou společnost je dobré, aby církevní instituce hospodařily nezávisle.
Majetkové narovnání umožní dále rozvíjet službu církve široké veřejnosti, jako je budování hospiců pro staré a umírající, péče o nemocné a národní kulturní dědictví, ale také
vzdělávání a další obecně prospěšné aktivity. Díky nalezenému řešení bude také odblokován majetek obcí, krajů i řady státních institucí. Tento majetek bude moci sloužit občanům. Bude rovněž postupně ukončeno financování církví prostřednictvím státního
rozpočtu. 		
Aleš Pištora

Aktuality
Kněžská rada
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval kněžskou radu na další pětileté období.
Kněžská rada je sbor kněží, kteří jsou jakoby senátem biskupa, zastupujícím kněžstvo, a které přísluší podle ustanovení práva pomáhat biskupovi v řízení diecéze,
aby se co nejúčinněji podporoval pastorační prospěch části Božího lidu svěřené
biskupovi. (CIC, kán. 495)
Členové rady „ex offo“:
Mons. Josef Hrdlička (1942), pomocný biskup Olomouc
Mons. Mgr. Josef Nuzík (1966), generální vikář Olomouc
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D. (1934), soudní vikář Olomouc
P. Ing. Vojtěch Kološ (1950), biskupský vikář pro ekonomiku Olomouc
P. Antonín Štefek (1963), rektor Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Zvolení členové:
P. Mgr. František Sedláček (1951), děkan Štípa
P. Mgr. František Eliáš (1956), děkan Zábřeh
P. Mgr. Kamil Obr (1971), farář Rožnov pod Radhoštěm
P. Mgr. František Hanáček (1952), děkan Olomouc
P. Mgr. Josef Pelc (1972), farář Uherský Brod
P. Mgr. Josef Červenka (1968), farář Morkovice
P. Mgr. Pavel Hofírek (1970), farář Přerov
P. Mgr. Jiří Kopřiva (1958), biskupský delegát pro katechezi Olomouc
P. Mgr. Vít Hlavica (1977), farář Kroměříž u Panny Marie
P. Ivan Fišar (1946), děkan Zlín
Členové rady jmenováni arcibiskupem:
P. prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ (1955), profesor CMTF UP Olomouc
P. Mgr. Jan Mach (1970), farář Bánov
P. Mgr. Pavel Stuška (1979), kaplan Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
P. Mgr. Slawomir Sulowski (1968), děkan Šumperk
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), děkan Kolegiátní kapituly Kroměříž
(ps)
Sbor poradců (konzultorů)
Při uvolnění úřadu diecézního biskupa je sbor poradců povinen ve lhůtě osmi dnů
zvolit administrátora diecéze, který bude prozatímně řídit diecézi. (CIC, kán. 421)
Mons. Josef Hrdlička (1942), pomocný biskup Olomouc
Mons. Mgr. Josef Nuzík (1966), generální vikář Olomouc
Mons. doc. ICLic. František Polášek Th.D. (1934), soudní vikář Olomouc
P. Antonín Štefek (1963), rektor Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
P. Ivan Fišar (1946), děkan Zlín
P. Mgr. František Hanáček (1952), děkan Olomouc
(ps)
Poděkování z kněžského semináře
Všem spolubratřím kněžím a jáhnům, ale i všem ostatním věřícím olomoucké arcidiecéze posílám jménem bohoslovců a představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci upřímné poděkování za Vaši duchovní i hmotnou podporu při přípravě
a duchovní formaci nové generace kněží, jako jsou Vaše modlitby, oběti, velikonoční
sbírka na bohoslovce a jiné dary. V tomto jubilejním cyrilometodějském roce 2013 se
připravuje ke kněžství pro olomouckou arcidiecézi v semináři 15 bohoslovců, dva v římském Nepomucenu
a čtyři studenti v Teologickém konviktu v Olomouci.
Srdečně Vás všechny zdraví a žehná Vám
P. Antonín Štefek
rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
Setkání absolventů a studentů Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži
V sobotu 18. května se koná v Kroměříži slavnostní setkání absolventů a bývalých studentů Arcibiskupského gymnázia (AG) do roku 1950. Vzhledem k pokročilému věku
a zdravotnímu stavu těchto absolventů je to možná jedna z posledních příležitostí se
setkat a zavzpomínat ve škole svého mládí. Absolventi AG jsou v řadách kněží i laiků,
nejvíce v olomoucké arcidiecézi a v ostravsko-opavské diecézi. Pořadatelé také uvítají
různé dokumenty, hlavně dobové fotografie z prostředí AG.
(aco)
Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začíná 5. května 2013 a končí
předposlední nedělí v říjnu, v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní
pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v neděli 11. srpna 2013, mše svaté: v sobotu
10. srpna v 17.30 hod., v neděli 11. srpna v 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.
(ps)
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Setkání o kurzech Alfa
v olomoucké arcidiecézi
(dopis nejen kněžím)
Milí bratři, jako pastýři hledáme, jak oživit víru v našich farních společenstvích
a také, jak se přiblížit k lidem hledajícím
nebo na periferii farnosti. Letošní rok
víry, který vyhlásil Benedikt XVI. a také
k jubileum 1150 let od příchodu Cyrila
a Metoděje je pro nás v tomto zvláštní
výzvou. Jedním z praktických nástrojů
oživení farnosti a také nové evangelizace
jsou kurzy Alfa. V posledních letech přináší tyto kurzy krásné ovoce i v naší arcidiecézi. Na popud některých z vás vznikla
iniciativa uspořádat jednodenní setkání
o kurzech Alfa v naší arcidiecézi.
Toto setkání je v naší arcidiecézi první
svého druhu, jeho prvním cílem je dát
možnost dozvědět se víc o kurzech Alfa,
jak probíhají, co je třeba pro jejich rozběhnutí ve farnosti a také nabídka konkrétní pomoci i materiálů, pro ty z vás,
kteří o nich uvažujete a chtěli byste s nimi
ve vaší farnosti začít.
Druhým cílem je být fórem a místem podělením se o zkušenosti, inspirace a impulsy z farností, kde už kurzy Alfa probíhají, zmapovat situaci v naší arcidiecézi,
koordinovat vzájemnou pomoc a spolupráci a hledat spolu, jak dál.
Setkání je samozřejmě otevřeno také pro
vaše laické spolupracovníky, pro ty kteří
jsou již zapojeni do kurzů Alfa a nebo pro
ty, které vidíte jako perspektivní a pro které toto setkání může být příležitostí vstoupit do ducha těchto kurzů.
Setkání se uskuteční v sobotu 4. května
v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Setkání začne v 9.30
hod. a skončí v 16 hod. Součástí programu bude sdílení, přednášky, čas modlitby
a také nabídka materiálů. Příspěvek na
jídlo a režijní náklady činí 150 Kč.
Případné dotazy a možnost přihlášení:
e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz, tel.:
731 621 280
P. Vojtěch Koukal
koordinátor kurzů Alfa
pro olomouckou arcidiecézi
Jubilejní svatohostýnský
růženec
Matice svatohostýnská nechala v loňském roce pořídit jubilejní svatohostýnské růžence; jsou k dostání pouze
v recepci v poutním domě č. 3 na Svatém Hostýně. Zájemci si je tam mohou zakoupit nebo objednat na adrese:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn
115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694.
Růžence jsou vhodným dárkem při křtu,
biřmování, udělají radost a potěší i jako
pozornost při oslavě svátku nebo narozenin.
Marie Loučková
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Ministrantský putovní tábor
v jižních Čechách
Opět jako v minulých letech zveme
ministranty na putovní tábor, který se
uskuteční ve dnech od pondělí 15. 7. do
čtvrtku 18. 7. 2013. Navštívíme krásná místa jižních Čech: Štěkeň, Český
Krumlov, Červenou Lhotu, Prachatice – rodné město sv. Jana Nepomuka
Neumanna i mariánská poutní místa
Kájov a Římov. Ubytování je zajištěno
na zámku ve Štěkni, který spravuje řeholní společenství sester Congregatio
Jesu neboli Anglických panen.
Sraz v pondělí 15. 7. v 9.45 hod. na vlakovém nádraží v Hulíně. Odtud pojedeme
autobusem. Předpokládaný návrat do
Hulína ve čtvrtek 18. 7. v 19 hod. Cena:
1500 Kč; vhodné pro hochy od 4. třídy.
Na ministranty se těší P. Karel Hořák,
P. Martin Vévoda, P. Pavel Hödl a P. František Sedláček.
Bližší informace: P. Martin Vévoda, 763 07 Velký Ořechov 9, e-mail:
herzog@email.cz, tel.: 739 245 937,
www. ministranti.info P. Martin Vévoda
Nabídka průvodcovské služby
v olomouckých kostelech se
letos rozšíří
Během nadcházející turistické sezóny,
tedy od 25. dubna do 30. září 2013, budou turisté v Olomouci opět moci navštívit vybrané kostely a prohlédnout si
je i s výkladem průvodce. Nabídka otevřených chrámů se letos rozšíří i o baziliku na Svatém Kopečku.
Informaci přinesl server Olomoucké novinky, který cituje mluvčí olomouckého
magistrátu Janu Doleželovou. Podle ní
Rada města Olomouce schválila poskytnutí příspěvku ve výši 573 tisíc korun
a návštěvníci tak budou moci nahlédnout
do šesti kostelů ve městě.
Oproti předchozím rokům se letos nabídka průvodcovských služeb v olomouckých
kostelech rozšíří. Průvodcovské služby
bude možné například využít častěji v dominikánském kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Sokolské ulici, kde
v minulém roce byla tato služba pouze
v pondělí, sobotu a neděli. Nyní už bude
mít tento kostel stejný režim jako ostatní.
Úplnou novinkou v seznamu otevřených
kostelů je pro tento rok Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
V roce 2012 byla návštěvníkům zpřístupněna katedrála sv. Václava s kryptou, dále
kostely sv. Mořice, sv. Michala, Panny
Marie Sněžné a Neposkvrněného početí
Panny Marie a rovněž dvě kaple: Sarkandrova kaple a kaple ve sloupu Nejsvětější
Trojice.
(ado)

Aktuality
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala
Ve věku 83 let zemřel 2. března 2013 v Boskovicích P. Stanislav Jiří Fiala, převor letovického konventu Milosrdných bratří, který byl v letech 1992 až 2004 provinciálem Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha
– Milosrdných bratří.
P. Stanislav Jiří Fiala se narodil 3. dubna 1930 v Lánech, okres Nymburk. V roce 1947 vstoupil do řádu Milosrdných bratří v Praze. Roku
1948 ukončil gymnázium v Praze a roku 1949 byl přijat do noviciátu
v brněnském konventu. Současně si podal žádost o studium medicíny
a teologie. Studium medicíny mu však bylo zamítnuto a v roce 1950 mu bylo komunistickým režimem nabídnuto, že může teologii studovat, avšak s podmínkou, že z řádu vystoupí. Tuto nabídku odmítl a studium bohosloví přerušil. Krátce působil ve valtickém
konventu a odtud odešel k milosrdným bratřím do Prostějova. V letech 1951 až 1953
absolvoval vojenskou službu u PTP v Táboře. Dne 16. 5. 1959 při likvidaci církevních
řádů zažil násilné vyhnání bratří z prostějovského konventu. Byl poslán na Velehrad,
kde se staral o postižené děti. V té době vystudoval zdravotní školu v Uherském Hradišti. V roce 1968 obnovil studia teologie, tentokrát v Olomouci. V roce 1972 přijal kněžské
svěcení z rukou litoměřického biskupa ThDr. Štěpána Trochty v olomoucké katedrále sv. Václava. Svoji primiční mši svatou obětoval v Cholini u Litovle. Mezi lety 1972
a 1982 působil ve farnostech Svitavy, Gottwaldov (Zlín), Slavičín a Ivanovice na Hané.
V roce 1982 byl jmenován děkanem ve Vyškově. Od roku 1992 až 2004 byl provinciálem Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
a od roku 2004 převorem konventu v Letovicích.
Martina Jandlová
Zemřel salvatoriánský kněz P. Vladislav Ondřej Drda
Ve věku 85 let zemřel 12. března 2013 P. ThLic. Vladislav Ondřej Drda, SDS, bývalý
provinciál salvatoriánů a farář v Prostějově.
P. Vladislav Ondřej Drda se narodil 8. srpna 1927 v Malé Bystřici ve
farnosti Valašská Bystřice. Do Společnosti božského Spasitele vstoupil
8. září 1947, kněžské svěcení přijal 19. prosince 1953 v Římě. Teologii
vystudoval v Německu a ve studiu pokračoval v Římě, kde dlouhá léta
působil v salvatoriánské komunitě. Po více než třiceti letech se po změně politické orientace v České republice mohl konečně vrátit domů, kde
působil jako provinciál České provincie salvatoriánů a také jako farář farnosti sv. Petra
a Pavla v Prostějově a také Jeseníku a poslední roky v Čehovicích u Prostějova.
Rozloučení se zemřelým se uskutečnilo 16. března v kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově a po mši svaté bylo jeho tělo uloženo do společného hrobu salvatoriánů na městském
hřbitově.		
(ado)
Zemřel trvalý jáhen František Kubenka
Ve věku 81 let zemřel 19. února 2013 Ing. František Kubenka, který působil jako trvalý jáhen na Vsetínsku.
Narodil se 25. ledna 1932 v Ostravě-Třebovicích, jáhenské svěcení přijal 21. června 1991 ve Vsetíně.
Jáhenskou službu vykonával v Rožnově pod Radhoštěm a v Hutisku
(1991–2009), následně pomáhal i ve Valašském Meziříčí (2009–2013).
Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 23. února 2013 ve farním kostele ve Valašském Meziříčí a pak byl uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově. Josef Pala
Ministrantský den
Zveme všechny ministranty, jáhny a kněze na Ministrantský den, který se uskuteční
v sobotu 11. května v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Příjezd je možný od 8.45 do 9.45 hod. Společně s naším otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
budeme v 10 hod. slavit mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné. Po mši svaté bude
pro ministranty do 15 let připravený zábavný program. Starší nad 15 let budou mít jiný
program. Prosíme o nahlášení počtu ministrantů, kteří přijedou.
Více informací na www.ministranti.info		
Vilém Pavlíček
Svatohostýnský kalendář 2014
Se značným předstihem – již na valné hromadě Matice svatohostýnské, která se
bude konat 5. května, si mohou poutníci a návštěvníci Svatého Hostýna zakoupit
stolní Svatohostýnský kalendář na rok 2014 i s přehledem poutí na tento rok.
Kalendář na svých fotografiích se pokouší zachytit neopakovatelnou atmosféru loňského jubilejního roku na Svatém Hostýně. Většinu fotografií zaslali sami svatohostýnští
poutníci. 		
Josef Pala
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Kněžský seminář
Víkend s arcibiskupem
Každoročně na jaře jezdívají moravští biskupové se svými bohoslovci
na víkendové setkání. Letos se tento víkend uskutečnil ve dnech 1. až
3. března. Olomoučtí bohoslovci jeli společně s otcem arcibiskupem
Janem do Nové Lhoty, která leží na hranicích se Slovenskem. Z této
obce pochází také jeden z bohoslovců, Martin Rumíšek. Tato malebná
dědinka leží na začátku naší arcidiecéze, jak s oblibou
říkává místní pan
farář otec Norbert.
Ten se nás srdečně
ujal společně se
svými farníky, což
se projevilo nejen
ve formě bohatého jídelníčku,
na kterém měla
nemalou zásluhu
maminka
výše
zmiňovaného bohoslovce, ale také v ubytování na nově opravené faře. Setkání bylo pro
nás bohoslovce příležitostí, abychom blíže poznali našeho pastýře,
skrze jehož ruce, dá-li Pán, jednou přijmeme kněžské svěcení. Samozřejmě to platí i obráceně. I on by rád poznal nás, své budoucí spolupracovníky na Pánově vinici. Program setkání byl naplněn vzájemnými rozhovory, diskuzí, modlitbou a také výletem do okolní přírody.
V sobotu večer Martin Rumíšek, bohoslovec 4. ročníku, předal svou
funkci bohosloveckého prefekta pro olomouckou arcidiecézi svému
nástupci, kterým se stal bohoslovec 1. ročníku Ondřej Poštulka ze Svitav. Prefekt diecéze je jedna ze služeb v semináři. Jeho náplní je vzájemná komunikace mezi biskupem a bohoslovci v diecézi jako je např.
organizace podobného víkendu. Na závěr setkání v Nové Lhotě jsme
společně s místními farníky slavili nedělní mši svatou, při níž otec arcibiskup přijal pět dětí do ministrantské služby. Náš projev vděčnosti
patří otci arcibiskupovi za čas, který s námi strávil, občanům a farníkům této obce, která nás přijala a s láskou hostila.
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Lektorát
„Přijmi Písmo svaté, buď Božímu slovu věrný a předávej je
tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.“ Těmito slovy uděloval v neděli 10. března v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci pomocný českobudějovický biskup Pavel Posád bohoslovcům třetího ročníku službu lektorátu. Od
pátku zde také vedl duchovní obnovu pro bohoslovce o Božím slově. Službu lektorátu, která je po kandidatuře druhou
službou udělovanou na cestě ke kněžství, přijímalo jedenáct
bohoslovců ze tří moravských diecézí. Z naší olomoucké
arcidiecéze ji přijali čtyři bohoslovci. Byli to Ondřej Dědič

z farnosti Třebětice u Holešova, Vilém Pavlíček z farnosti
Svitavy, Andrzej Wąsowski z farnosti Kraków a Tomáš Żurek z farnosti Przyborów. Slavnost jsme ukončili společným
nedělním obědem. Přejeme našim novým lektorům, aby
o Božím slově stále rozjímali a nechali se jím proměňovat,
aby mohli toto slovo věrně hlásat všem bratřím a sestrám.
Připravil Vilém Pavlíček

centrum pro školy
Centrum pro školy zve širokou veřejnost k dalším seminářům s cyrilometodějskou tématikou
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.,
a 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 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 hodin a konec v 15 hod.
Cena obědu je 75 Kč. Cena semináře
je 200 Kč pro ty, kdo budou požadovat
osvědčení. Přihlášky zasílejte nejpozději
tři dny před konáním semináře.

Svatí Cyril a Metoděj – inspirace pro
dnešek
Nový seminář z cyklu „Vstupy do škol
s náboženskými tématy“ na aktuální cyrilometodějské téma se uskuteční ve středu
1. května v Luhačovicích (od 10 hod.)
a v sobotu 4. května v Olomouci (od 9
hod.). Na tomto semináři vám představíme nejenom život našich věrozvěstů a jejich přínos pro náš národ, ale i téma misií
v minulosti a v současnosti. Nabídneme
vám také možnosti, jak můžete zpracovat
cyrilometodějské téma v rámci Dne kostelů.
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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DVD Apoštol Petr a počátky
církve
V postní a velikonoční době, kdy se v souvislosti s rezignací a volbou papeže tolik
mluví o petrovské službě, bychom vám
rádi představili dvojdílný italský film
„Apoštol Petr a počátky církve“.
Film začíná smrtí Ježíše Krista. Na začátku vykresluje zmatení a smutek apoštolů
po smrti jejich mistra, vystihuje zmatek v nitru Petra, který se potýká s tímto
smutkem a současně s výčitkami svědomí z toho, že zapřel, a se zděšením nad
sebou samým, svou slabostí a hříšností.
Tyto momenty mohou diváka vést k zamyšlení nad vlastní nedostatečností, slabostí a hříšností. Avšak Pán Petra v tomto smutku nenechává a zjevuje se mu po
svém zmrtvýchvstání se svým odpuštěním. Přestože Petr Ježíše dříve zapřel, on
jej nyní volí za hlavu církve. Snímek nám
ukazuje radost Ježíšových následovníků
ze setkání se vzkříšeným mistrem a také
ukazuje na jejich oddanost Petrovi, který
je nyní hlavou apoštolů. Dále film zachycuje počátky církve. Ježíš své učedníky
posílá hlásat evangelium do celého světa.
Posílá jim Ducha Svatého. Prvotní církev
však doprovází mnohé problémy: pronásledování od Židů i od pohanů, rozpory
mezi prvními křesťany. Petr toto všechno
prožívá jako hlava církve, jako ten, který
má zodpovědnost za její nasměrování
a nosí v srdci všechny její členy. Sledujeme zde přeměnu ustrašeného Petra v Petra s pevnou vírou, který už nespoléhá na
sebe, ale na Boha, a který neustále hledá
Boží vůli a snaží se ji následovat. V této
době hraje svou roli v dějinách církve také
Žid Šavel – pozdější apoštol Pavel. Také
jeho proměnu a životní pouť nám film
ve stručnosti nabízí. Ve druhé části film
líčí život mladé církve v Římě a snaží se
zde nastínit také Petrovu roli – učí, vede,
modlí se, důvěřuje Pánu.
Film nabízí podněty také k různým pasážím evangelia, které se prolínají dějstvím
celého snímku. Ukazuje sílu modlitby ve
chvíli, kdy apoštolové plně důvěřují Bohu.
Takovou sílu může mít modlitba také v našich životech, když se budeme modlit s důvěrou. Dále nabízí zamyšlení nad okamžiky, kdy se nám zdá, že Bůh mlčí, že na nás
zapomněl. Nabízí odpověď na otázku, co
dělat, když vnímáme jakékoliv pronásledování – nejsilnějšími zbraněmi křesťana
jsou i v této situaci modlitba a odpuštění.
Svými bohatými podněty k zamyšlení nad
vznikem církve, ale také nad křesťanským
životem i životem ve společenství církve
může film doprovázet například několik
setkání ve společenstvích. DVD je možné
si objednat za cenu 399 Kč (+poštovné)
např. na adrese: www.paulinky.cz. Délka
filmu je 200 minut. Martina Orlovská

Centrum pro katechezi
Katechetický kongres na Velehradě 2013
Ve dnech 26. – 28. října 2013 se na Velehradě uskuteční IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cyrilometodějské tradice. Kongres pořádá Katechetická sekce
České biskupské konference pod záštitou otce biskupa Mons. Karla Herbsta SDB a ve
spolupráci s diecézními katechetickými centry a středisky. Kongres je určen pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech
a společenstvích a v dalších volnočasových aktivitách. Je určen všem
katechetům, učitelům
náboženství, vychovatelům, animátorům, pastoračním asistentům,
laikům i kněžím.
Hlavní náplní programu
jsou přednášky a diskuse vycházející z tématu
kongresu. Kongres se
koná každé dva roky.
Ukazuje se, že tato setkání jsou důležitou součástí pastorační služby
církve a slouží především k povzbuzení kněží i laických katechetů v jejich nelehké službě. Je to setkání všech,
které spojuje zájem o katechezi, získání inspirace, nových informací, po přednáškách
výměna zkušeností v diskusi s odborníky i mezi účastníky a samozřejmě také navázání
nových přátelství. Proto vás už nyní na tento kongres srdečně zveme a prosíme, abyste
si rezervovali tento termín ve svých diářích.
Přihlašování bude spuštěno v průběhu velikonoční doby 2013 na stránkách
www.ado.cz/katechete. Informace budou postupně aktualizovány na webových stránkách www.katecheze.cz/kongresy-katechetu.
Webová stránka pro učitele náboženství s praktickými náměty
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého vytvořilo webové
stránky http://vkd.bihk.cz, které jsou věnovány metodickým materiálům a pomůckám,
jež vznikly v rámci projektů
„Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické
náměty“ a „Poselství křesťanských svátků“. Tyto materiály jsou určeny zejména
k výuce ve školách, lze je
však využít i pro katechezi
dětí a mladých lidí.
Pomůcky jsou na stránkách
roztříděny podle těchto témat:
– Poselství křesťanských
svátků (Vánoce a advent,
Velikonoce a postní doba,
Mikuláš a jiné svátky,
Světci a státní svátky ČR,
„Dušičky“)
– Křesťanské kulturní dědictví (Bible-kniha knih,
Kostely a kláštery, Rituály a symboly, Křesťanský slovník)
– Společenská a etická témata (Mír a spravedlnost ve světě, Země pro člověka, Vybraná
témata z dějin)
– Didaktické kompetence (Mediální pomůcky ve výuce, Metody práce s textem, Metody
práce s obrazy, Motivace žáků)
Na tomto webu naleznete i rubriku nazvanou Interaktivní CD, kde je ke stažení např.
„Slovník křesťanství“, pracovní listy a krátká animovaná videa seznamující žáky základní školy se Svatými ochránci české země a jejich státními svátky. Během velikonoční doby učitel nebo katecheta jistě uvítá také ukázkové hodiny s tématem „Velikonoční
příběh a Ježíš“, které lze rovněž najít na této internetové stránce.
Anna Skočovská

Centrum pro katechezi
Brožurka Svatí Cyril
a Metoděj
Na začátku března 2013 vyšla v edici
„Poznáváme naše světce“ v pořadí již
pátá ilustrovaná knížečka pro děti s názvem Svatí Cyril a Metoděj, která se
tematicky vztahuje k letošnímu cyrilometodějskému výročí. Knížečka má 44
stran a formátově odpovídá předchozím dílům (skladem je k dispozici ještě
sv. Prokop a sv. Ludmila, první díl o sv.
Vojtěchovi máme v elektronické podobě na DVD). Stejně jako předchozí díly,
i nyní tato knížečka nabízí fakta o daných světcích spolu s katechetickými
podněty pro uvádění dětí do křesťanského života. Dětským způsobem jsou
zde probrána např. tato témata: každé dítě je Božím darem, kamarádství
mezi dětmi, Boží obdarování, Boží hlas
v srdci člověka, lidská odpověď na něj
aj. Knížečky si můžete objednat u nás
v katechetickém centru. I tento díl byl
vytvořen ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda ve Zlíně. Vít Němec
Desková hra se sv. Cyrilem a Metodějem opět k dispozici
Od poloviny března je na katechetickém centru opět k dispozici desková hra „Po stopách sv. Cyrila a Metoděje“, která poprvé vyšla před Vánocemi loňského roku. První
náklad byl rozebrán již v průběhu ledna, a proto se dotiskovalo druhé vydání. V případě
zájmu o tuto hru můžete kontaktovat katechetické centrum nebo nás
navštívit osobně.
Zároveň vám na našich webových
stránkách www.ado.cz/katechete nabízíme ke stažení powerpointovou
prezentaci, která obsahuje širokou
a přehlednou nabídku nejrůznějších
publikací, textových i multimediálních katechetických pomůcek a dalších aktivit, které se týkají letošního
cyrilometodějského výročí.
Vít Němec
Katechetické obrázky:
Velikonoční třídenní
Jako výkladovou a katechetickou pomůcku
pro uvádění dětí do velikonočních událostí
jsme připravili soubor katechetických obrázků, které provádějí liturgií a událostmi
velikonočního třídenní. K obrázkům je vytvořena také výkladová metodika, která se
podrobněji věnuje liturgii Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně. Tyto obrázky budou
vytvořeny ve dvou provedeních: Barevné
budou moci být použity jako výkladové plakátky a černobílé mohou sloužit jako pracovní listy. Obrázky jsou vhodné pro výuku
náboženství a katechezi s dětmi mladšího
školního věku. Je možné si je stáhnout z internetových stránek našeho katechetického
centra www.ado.cz/katechete.
Martina Orlovská
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Sbírání použitých poštovních
známek
Pomoc misiím se nemusí uskutečňovat
jen formou finančních prostředků. Existuje mnoho jiných možností, jak misie
skutečně podpořit. Jednou z možností jak
pomoci, jsou použité poštovní známky,
které by jinak ve většině případů skončily
v koši.
Schönstattské hnutí organizuje sběr známek i dalších filatelistických materiálů již
celou řadu let. Tato akce probíhá nejen
u nás, ale i v mnoha jiných zemích v Evropě a ve světě. Všechny takto nasbírané
známky se soustředí do Schönsttatu (mezinárodní centrum hnutí, které se nachází
v Německu). Tam dochází k jejich třídění
podle požadavků a kritérií německých
filatelistických společností, od nichž se
známky dostávají zase dál k samotným
sběratelům.
Za utržené peníze jsou pořizovány různé
potřebné věci pro misijní oblasti, v tomto
případě zejména pro Indii. Výtěžek peněz
neslouží jen k nákupu potřebných věcí,
ale z části pokrývá také pobyt a studium
indických chlapců v seminářích, a usnadňuje jim tak cestu ke kněžství. V každém
roce díky sběru známek může studovat
10 až 15 bohoslovců, kteří by jinak měli
z finančních důvodů tuto cestu uzavřenou.
Tito studenti (spolu se studenty z jiných
zemí) se zase mnohdy podílí na třídění
známek, a tak se vlastně jedná o uzavřený kruh. Ti, kterým se již dostalo pomoci,
pomáhají těm, co pomoc potřebují. Celou
akci sběru známek garantuje společnost
schönstattských kněží – Schönstatt Patres z Německa, jmenovitě P. Karel Bausenthard.
Pro ty z vás, kteří by se rádi zapojili do
sbírání poštovních známek na misie,
uvádíme několik praktických informací: Známky, pokud ještě nejsou odlepené, neodlepujte, pouze vystřihněte s cca
1cm okrajem. U obálek a pohledů a všeho, co má známku nebo razítko přibližně do roku 1950, je lépe vše nechat
v celku – nerozstřihovat (včetně starých
pohledů třeba i se strženou známkou).
Shromážděné známky posílejte na adresu: Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí, pastorační asistentka
Ludmila Vránová, Křížkovského 8/60,
757 01 Valašské Meziříčí.
Za všechny, kdo se do sběru i odlepování
a třídění známek zapojují ze všech farností naší arcidiecéze i diecéze brněnské
a ostravsko-opavské, je dvakrát za rok
sloužena mše svatá. Ludmila Vránová
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

Den pro mladá manželství
Mladší manželské páry srdečně zveme
v sobotu 6. dubna do Olomouce. Program
na téma: Jak se s dětmi dělit o víru aneb
Co můžeme jako rodiče udělat pro víru
svých dětí pro ně povede lektorka kurzu
KER a Předávání víry v rodině Mgr. Marie Kaňovská. Účastníci budou mít prostor pro vzájemné sdílení, předávání
zkušeností, práci ve skupinkách a společnou diskuzi. Společně budeme mluvit
o budování důvěry, autoritě, odpuštění,
modlitbě a slavení a předáme si praktické náměty a inspirace. Hlídání dětí bude
zajištěno. Bližší informace a přihlášku
najdete: www.rodinnyzivot.cz, kontaktní
osoba: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250,
e-mail: vecerova@arcibol.cz
Druhé setkání vdov
s arcibiskupem
Janem Graubnerem
„Nebojte se! Otevřete, dokořán otevřete dveře Kristu! Nebojte se! Kristus ví,
co je v člověku! On jediný to ví.“ (bl. Jan
Pavel II.)
Zveme vdovy na setkání, které proběhne
ve čtvrtek 11. dubna na Velehradě. Program začíná mší svatou v bazilice v 9.30
hod., po které následuje setkání s otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem ve
Slovanském sále. Dále bude na programu svědectví vdov a prohlídka sarkofágu
otce kardinála Tomáše Špidlíka s výkladem. Odpoledne zahájí krátká společná
modlitba a bude pokračovat přednáškou
na téma Jak ze zármutku do náruče Boží
a bude ukončeno krátkou adorací se svátostným požehnáním kolem 16. hod.
Na setkání se, prosím, přihlaste e-mailem:
apanakova@volny.cz, tel.: 604 252 629,
A. Panáková, Lešenská 274, 763 14 Zlín
12, nebo e-mail: reznickova@arcibol.cz,
tel.: 605 274 915, Centrum pro rodinný
život, Marcela Řezníčková, Biskupské
nám. 2, 779 00 Olomouc
V přihlášce 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
Pokud pojedete z Olomouce, lze se domluvit na společném čase odjezdu vlaku
(výhoda např. skupinové jízdenky).
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

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 spojuje 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.
Pro letošní 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 Centra pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@email.cz
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 v úterý 2. dubna s MUDr. Jitkou
Krausovou na téma: Zdraví zadarmo!? Další se uskuteční v úterý 7. května. Mgr. Alžběta Drexlerová bude mít připravené téma: Strom života. Bližší informace: Bc. Marcela
Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, e-mail: reznickova@arcibol.cz
Příprava snoubenců na manželství
Tato příprava je určena párům, které se rozhodli 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 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 26. dubna, 10. května, 24.
května a 7. června 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 21. až 23. června a podzimní 20. až 22. září.
Bližší informace: Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz
Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně
Třetí dubnový víkend (19. až 21. dubna) je určen pro maminky, které z nejrůznějších
důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost
k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend
na téma: Věřím?! Věřím povede MUDr. Jitka Krausová.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, e-mail:
reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
Bude se konat o víkendu od 7. do 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. Bližší informace a přihlášku
naleznete na: www.rodinnyzivot.cz, během víkendu je zajištěno celodenní stravování
a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

centrum pro rodinný život
Víkendová duchovní obnova pro seniory
Víkend pro seniory se koná od 17. do 19. května na Svatém Hostýně. Součástí jsou
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným
modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na:
www.rodinnyzivot.cz, přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie
Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141
Setkání pro ovdovělé
Centrum pro rodinný život Olomouc a Centrum pro rodinu Prostějov zvou ovdovělé
z celé arcidiecéze v sobotu 18. května do Olomouce. Jde o první arcidiecézní setkání určené pro tuto skupinu věřících. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově kurie
arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Přednášet budou: MUDr. Jitka Krausová (Role
utrpení v duchovním životě), P. Gorazd Cetkovský, O.Carm. (Role samoty v duchovním
životě) a Bc. Marcela Řezníčková (Vdovy, vdovci a naši národní světci). Ve 14 hod. bude
mše svatá pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickova@arcibol.cz
nebo je najdete na: www.rodinnyzivot.cz
Nabízíme poradenství
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel.: 587 405 250–3, e-mail:
rodina@arcibol.cz
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které
připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz		
Stránky připravil Peter Markovič
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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. května, 9. května, 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:
587 405 250, další informace o KERu:
www.efektivnirodicovstvi.cz

Centrum laických aktivit
Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
24. dubna – P. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. – Celoevropský význam Cyrilometodějské mise na Moravu
Region Olomouc
Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 17 hod. – 10. dubna
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. – Kultura – pokračování přírody jinými prostředky?
Region Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 17.45 hod. – 20. dubna
PhDr. Hana Bartková – Prostějovská křesťanská literatura
Duchovní cvičení pro ženy
Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého
Termín: 25. – 28. dubna
Duchovní cvičení pro ženy, které se ještě setkání s biblickými tanci neúčastnily. Pozvání
objevit sama sebe jako chrám živého Boha, skrze modlitbu tancem a gestem. Přijmout
hlouběji své tělo a svoji ženskou identitu… Součástí obnovy jsou kromě biblických tanců
i přednášky, liturgie, adorace a možnost duch. rozhovorů (vzít s sebou vhodnou obuv).
Bližší informace o všech akcích: www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 737 957 450
Místo konání: Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 783 16 Dolany u Olomouce
Pavel Mléčka

Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: I lotr má šanci
Termín: 13. dubna
Představení života a poselství Jacquese
Fesche (přednáší sestra Lucia Kopasová)
Program setkání:
14.30 chvály
15.00 přednáška + svědectví
16.30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
18.00 modlitební večer + společné agapé
21.00 předpokládaný závěr setkání
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz
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Poznámky k interpretaci písní
ze zpěvníku Písně k Boží chvále
Písně, které nyní doporučujeme, najdete
ve zpěvníčku a brzy vyjdou v novém vydání Kancionálu pro olomouckou arcidiecézi.
Píseň č. 2 – TAK BŮH MILOVAL
SVĚT
Autorem textu je Mons. Josef Hrdlička,
světící biskup olomoucký, autorem hudby Jan Kupka, regenschori katedrály sv.
Václava v Olomouci. Píseň je možno využít jak ke slavnosti Nejsvětější Trojice, tak
i kdykoli v liturgickém mezidobí.
Doporučené tempo písně je Andante, tj.
přibližně 66 čtvrťových hodnot za minutu. Celá píseň je v dynamice mezzoforte,
dynamicky zvýraznit střední část. Ve druhém taktu se nachází na třetí době triola,
která je hudební připomínkou Nejsvětější
Trojice. Intonační nesnáz uprostřed písně
v 7. taktu (tóny e – fis – gis) je dobré vyřešit individuálním nácvikem s Božím lidem
přede mší svatou. Zpěváci se mohou intonačně opřít o bas ve varhanním doprovodu, který na třetí době příslušného taktu
začíná tónem e.
Píseň č. 10 – ZDRÁVAS, MATKO
VTĚLENÉ MOUDROSTI
Autorem hudby je P. Josef Olejník. Píseň lze zpívat o mariánských svátcích
a slavnostech, při májových pobožnostech a jiných příležitostech. Doporučené
tempo písně je Andante, tj. přibližně 66
čtvrťových hodnot za minutu. Píseň lze
zpívat např. tak, že refrén zpívá celý sbor
(popř. lid), sloky mohou zpívat ženské
popř. mužské hlasy. Jednotlivé fráze klenout v obloucích, dynamika refrénu piano
– mezzoforte, závěr sloky může jít až do
dynamiky forte.
Píseň č. 14 – KE CTI KNÍŽAT APOŠTOLSKÝCH
Jedná se o mešní píseň ke sv. Petru a Pavlu. Autorem textu a hudby je P. František
Střížovský, autor mnoha písní v kancionálu Boží cesta, jehož byl hlavním
redaktorem. Doporučené tempo písně
je Larghetto, tj. přibližně 58 čtvrťových
hodnot za minutu. Je třeba přesně dodržovat rytmus – zejména tep osminových
a šestnáctinových not ve druhé polovině
písně. Dynamiku klenout v obloucích jednotlivých dvoutaktí.
Píseň č. 15 – TOBĚ KE CTI, SVATÝ
JENE
Jedná se o mešní píseň ke sv. Janu Křtiteli.
Autorem hudby je Johann Michael Haydn,
bratr skladatele Franze Josefa Haydna,
významná skladatelská osobnost chrámové hudby v 18. a na počátku 19. století.
Autorem textu je P. František Střížovský.
Doporučené tempo písně je Maestoso, tj.
přibližně 84 čtvrťových hodnot za minutu.
Jednotlivé dvoutaktové fráze v dynamice
mezzopiano – mezzoforte. Jan Kupka

hudební rubrika
Světová premiéra nové opery Zdeňka Pololáníka v Olomouci
V pátek 12. dubna v 19 hod. provede soubor opery Moravského divadla v Olomouci
světovou premiéru nové opery NOC PLNÁ SVĚTLA současného významného českého
skladatele Zdeňka Pololáníka. Libreto podle námětu Paula Claudela připravil Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Dílo je v režii Michaela Taranta pod taktovkou
Petra Šumníka.
Záštitu nad premiérou přislíbili kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, který je
rovněž ctitelem tohoto autora, a Karel Schwarzenberg, místopředseda vlády a ministr
zahraničních věcí ČR. Samotné dílo má silný duchovní obsah a také naše arcibiskupství realizaci této opery, která vznikla v našem moravském prostředí, podporuje. Další
termíny uvedení díla jsou v jednání. Jakmile budou známy, ihned o nich budeme informovat.
Poznámky k interpretaci písní ze zpěvníčku Písně
k Boží chvále (2010)
Píseň č. 8 – BOHA MY CHCEME
Tato píseň patří k oblíbeným mariánským písním na Moravě již od roku 1938, kdy byla
převzata do kancionálu Boží cesta (č. 217). Jedná se původně o francouzskou píseň
z 19. století, která se později stala hymnou francouzských katolíků (v originále Nous
voulons Dieu) a dodnes je hymnou katolické tradice; lze ji zařadit na závěr bohoslužby
jako mariánskou antifonu, popř. ji použít jako M5 ve mších k Panně Marii.
Poznámky k interpretaci: tempo mírné cca M. M. = 80 na čtvrťovou notu. Píseň však
netáhnout, fráze jsou převážně dvoutaktové. Rovněž je dobré vystříhat se přílišného
zdůraznění pochodového rytmu (čtvrtka, dvě osminy, dvě čtvrtky), který prochází celou
písní.
Píseň č. 6 – ZAZPÍVEJ, CÍRKVI
Je starofrancouzskou písní z 15. století, která se rozšířila po Evropě v mnoha opisech
a variantách. Autorem textu je Jean Tisserand (+ 1494), který parafrázoval Matoušovo evangelium (Mt 28,1-6). Píseň bývá často srovnávána se sekvencí Oběti velikonoční
(Victimae paschali laudes) a je obsažena v kancionále pod č. 411. Varianta ve zpěvníčku Písně k Boží chvále má upravený text pro pobožnost Cesty světla (arcibiskup Jan
Graubner: Cesta světla. Velikonoční pobožnost. Kartuziánské nakladatelství, 2010).
Poznámky k interpretaci: tempo rychlejší, cca M. M. = 70 na půlovou notu s tečkou.
Frázování je většinou po čtyřtaktích, tj. nepočítat po čtvrťových dobách, ale taktovat
po celých taktech s podobným dynamickým obloukem jako např. u Kyrie z ordinária
P. Olejníka. Pozor však, aby rychlost přednesu nebyla na úkor srozumitelnosti textu.
Je také možno svěřit jednotlivé sloky sólistovi a Aleluja zpívat jako refrén celým shromážděním.
Píseň č. 17 – SVATÝ JIŘÍ, V BOUŘÍCH ČASU
Sv. Jiří (svátek 24. dubna) je hlavním patronem diecéze Limburg, která je partnerskou
diecézí naší olomoucké arcidiecéze. Svatému Jiří jsou také zasvěceny mnohé kostely
v naší vlasti. Píseň Svatý Jiří, v bouřích času zkomponoval Carl Hamann, autorem textu
je Josef Hrdlička a lze ji použít ve mších k sv. Jiří, popř. také okolo jeho svátku jako M5
nebo po mši svaté.
Poznámky k interpretaci: tempo majestátní, mírné, cca M. M. = 80 na čtvrťovou notu.
Frázování po dvoutaktích v legatu. Píseň je možno, vzhledem k velkému rozsahu melodie, transponovat z B do As-dur a popř. ji také zazpívat i sborově ve čtyřhlase dle varhanního doprovodu.		
Jan Gottwald

Hlasy a ohlasy
Setkání lektorů na faře ve Štípě
Třináct lektorů se v sobotu 9. března účastnilo společného setkání na faře ve Štípě. Moderoval je P. František Sedláček. Zahájení bylo při mši svaté. Poté následovala společná
snídaně na faře a dopolední program. Otec František nás seznámil s hlavním tématem,
kterým byl sv. Karel Boromejský. Ten pomáhal připravovat tridentský koncil. Otázka:
„Jak se kněží mají připravovat na mši svatou? Jak se člověk připravuje na mši svatou?“
Jaká je příprava lektora?
1. Vzdálená (např. chystání nedělního oblečení)
2. Blízká (např. zdobení oltáře, modlitba růžence)
3. Bezprostřední (např. nácvik zpěvu, příprava čtení, liturgie)
Setkání pokračovalo společným obědem, po kterém následovala modlitba breviáře
a zakončení.		
Mgr. Marta Krajčová
Štípa

Bude vás zajímat
Poutní místa Kalvárie u Jaroměřic
Kalvárie je poutní místo v římskokatolické farnosti Jaroměřice u Jevíčka v arcidiecézi
olomoucké, nacházející se nad vsí Jaroměřice nedaleko Jevíčka.
Areál inspirovaný
dispozicí baziliky
Božího hrobu v Jeruzalémě nechal
počátkem 18. století vystavět František Michal Šubíř
z Chobyně z vděčnosti za záchranu
života své manželky Johanky a dítěte
při těžkém porodu.
Na plánu stavby se
mohl podílet významný barokní
architekt Jan Blažej
Santini.
Kalvárie je místem rozjímání o utrpení Páně, místem smíření, eucharistické a mariánské úcty. Významná poutní tradice je zde stále živá.
Program oslav jubilea 300 let poutního místa Kalvárie u Jaroměřic ve výročním
roce 2013:
20. dubna
15.00 pouť příznivců Kalvárie
16.00 mši svatou celebruje P. Evžen Martinec OSA, opat starobrněnský
18. května – první pouť – slavnost Seslání Ducha Svatého
17.00		křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
18.00 mši svatou celebruje Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký
19. května
8.30 mši svatou celebrují misionáři Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly
10.30 mši svatou celebruje kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský
15.00 slavnostní požehnání
30. května
Boží Tělo – sousední farnosti: Jaroměřice, Jevíčko a Velké Opatovice
18.00 mši svatou celebruje Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucký
31. srpna – adorační den
15.00 pouť večeřadla
16.00 mše svatá
14. – 15. září
HLAVNÍ POUŤ – 300 LET OD POSVĚCENÍ CHRÁMU POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
14. září
16.00 křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
17.00 mši svatou celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita
moravský, za účasti poutníků za obnovu rodin a kněžská povolání
15. září
8.30 mši svatou koncelebrují spolubratři pasionisté a správci Kalvárie
10.30 mši svatou celebruje kardinál Dominik Duka, OP, pražský arcibiskup a primas
český
15.00 slavnostní požehnání ostatky sv. Kříže
22. října – památka bl. Jana Pavla II.
pouť kněží – ve 12.00 hod. mše svatá v polštině
26. října
15.00 dušičková pouť děkanátu Svitavy
16.00 mši svatou celebruje P. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy
23. listopadu – závěr jubilea – vigilie Slavnosti Ježíše Krista Krále
15.00 rozjímání Křížové cesty Paula Claudela s herečkou Martinou Pavlíkovou a Mariánem Pavlíkem (violoncello)
16.00 mši svatou celebruje P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého
Bližší informace: Otcové pasionisté, Kalvárie 287, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka,
tel.: 461 326 445, 731 402 110, e-mail: pasioniste.kalvarie@seznam.cz,
www.kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz
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Pouť Rodiny Neposkvrněné
Rodina Neposkvrněné zve všechny na
poutní setkání, které se uskuteční na Velehradě v sobotu 4. května. V 10 hod. bude
promluva, v 10.30 hod. pontifikální mše
svatá, ve 14 hod. modlitba rozjímavého
růžence a ve 14.45 hod. svátostné požehnání.
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 elektronické adrese: 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 e-mailem na elektronickou adresu: bioetika@bioetika.cz,
nebo poštou na adresu: Hippokrates,
Míčkova 59, 614 00 Brno
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, tel.: 734 384 671, e-mail:
farnostblatnice@seznam.cz
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.

Z diáře arcibiskupství
DUBEN 2013
2. 4. úterý
Praha – zasedání Stálé rady České biskupské konference
• arcibiskup Jan
4. 4. čtvrtek
České Budějovice – mše svatá na poděkování za 70 let
života biskupa Jiřího Paďoura • arcibiskup Jan
6. 4. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
7. 4. neděle
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (kněžský seminář) • arcibiskup Jan
8. 4. pondělí
17.15 hod. • Napajedla – adorace, mše svatá za nenarozené děti a průvod k hrobu Aničky Zelíkové • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování Páně
• generální vikář Mons. Josef Nuzík
11. 4. čtvrtek
9.30 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti setkání
vdov • arcibiskup Jan
13. 4. sobota
15.00 hod. • Poříčí nad Sázavou – mše svatá k výročí
úmrtí Dr. Františka Noska • arcibiskup Jan
14. 4. neděle
10.30 hod. • Valašské Klobouky – biřmování • arcibiskup Jan
15. 4. pondělí až 17. 4. středa
Velehrad – celostátní setkání kněží a jáhnů • arcibiskup
Jan

20. 4. sobota
10.00 hod. • Olomouc – kněžský seminář – formační den
trvalých jáhnů • biskup Josef
10.30 hod. • Velký Ořechov – biřmování • arcibiskup
Jan
11.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti třetího
výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka • kardinál Miloslav Vlk
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
21. 4. neděle
11.00 hod. • Senice na Hané – biřmování • arcibiskup
Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
21. 4. neděle až 22. 4. pondělí
Špindlerův Mlýn – zasedání Národní misijní rady
• arcibiskup Jan
22. 4. pondělí až 24. 4. středa
Praha – plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan
27. 4. sobota
10.00 hod. • Brumov-Bylnice – biřmování • biskup
Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – 20. celostátní pouť hasičů
• arcibiskup Jan
28. 4. neděle
10.00 hod. • Kašava – mše svatá a žehnání nové křížové
cesty • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Prakšice – biřmování • biskup Josef
30. 4. úterý
16.00 hod. • Zlín-Malenovice – mše svatá a beseda
v rámci Kulturního jara • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 15. 3. 2013
Změna programu vyhrazena
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