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Národní pouť kněží na Velehradě
Pastýřský list na
slavnost Seslání
Ducha Svatého
2013
Drazí přátelé,
sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni
přijali zodpovědnost za
život a rozvoj církve. I pro
nás, kteří prožíváme Rok
víry, je dnešek dovršením
naší duchovní obnovy
a dnem vyslání budovat
církev, jejíž členové nežijí
podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4)...

Národní kněžská
pouť na Velehradě
Národní kněžská pouť
se konala ve dnech 15. až
17. dubna na Velehradě.
Zúčastnilo se jí více než
šest stovek kněží a naši
biskupové, přítomen byl
také apoštolský nuncius
v ČR i zástupce biskupů
slovenských.

Setkání kultur
– 1150 let od
příchodu sv.
Cyrila a Metoděje
Začátek cyrilometodějských oslav v Mikulčicích v sobotu 25. května
v rámci celovíkendové
akce „Setkání kultur“
proběhne za osobní účasti pravoslavného ekumenického patriarchy
konstantinopolského
Bartoloměje, zástupců
všech 14 autokefálních
pravoslavných církví
z celého světa...

Snímek Jiří Gračka

Čeští biskupové
blahopřáli papeži
Františkovi
Dopis s blahopřáním ke
zvolení odeslal 18. března 2013 papeži Františkovi jménem všech biskupů České republiky
olomoucký arcibiskup
a místopředseda České
biskupské konference
Jan Graubner.
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Pastýřský list

Pastýřský list na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013
Drazí přátelé,
sestoupením Ducha Svatého na apoštoly
se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro
nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek
dovršením naší duchovní obnovy a dnem
vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4).
Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám
vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (Ez 36,26). Ti, kdo se nechávají vést
Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím
8,14), nás dnes ujistil apoštol Pavel.
V Roce víry jsem vás několika pastýřskými listy vyzval ke konkrétním krokům.
Připomeňme si, že při vyhlášení Roku
víry jsem vám napsal: V našich farnostech
uspořádáme krátké kurzy modlitby, pro
které jsem připravil malou pomůcku. Rád
bych, abyste se zapojili všichni, kteří jen
trochu můžete. Poznání Boha není jen věcí
rozumu, ale i srdce a vůle. Čím hlubší je
osobní vztah, tím větší je touha po dalším
poznání. Čím větší je radost z Boha, ze života s ním, tím větší je touha přivést k němu
všechny, na kterých nám záleží. Doufám,
že většina z vás se Malé školy modlitby
ve společenstvích účastnila a dnes cítíte
touhu přivádět k Bohu ostatní lidi.
Na Vánoce jsem vám psal: Zvu vás nejen
k častému svatému přijímání a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo
k návštěvám svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na
sebe a na všechny, kteří jsou taky chrámem
Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás
vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž úcta k Bohu,
jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se
s Bohem setkáváme, nás vede k zachování
posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím ukazujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.
Na začátku Velkého postu jsme pojmenovali některé vážné hříchy, které je nutné
odsoudit, a je třeba pomoci těm, kteří se
chtějí dostat z jejich pout. Pro mnohé může
být změna životního stylu těžká a všechno
se nemusí podařit hned. Proto jsem vás
vyzval k vzájemné modlitbě, zvláště za ty,
kteří chtějí změnit život, ale nemají dost

sil a kromě Boží milosti potřebují i naši
konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsledků jejich obrácení.
A o Velikonocích: Vím, že pro někoho
z vás může být těžké mluvit o své víře,
o intimním životě s Bohem. Prosím však,
najděte odvahu a nemluvte mezi sebou
o skandálech a špatných příkladech, které
nám předkládá televize, ale vyznejte svou
víru tím, že budete mluvit o svém vztahu
k Bohu a jeho velkých skutcích. Překonejte
ostych a začněte ve své rodině. Snad právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost
jako apoštolové. Mluvte taky s Bohem, jak
každý sám, tak společně. Vaše společná
modlitba je bohoslužbou rodinné církve.
Prožívejte neděli, která každý týden připomíná velikonoční událost vzkříšení jako
skutečný svátek. V neděli ať je středem celého dne mše svatá. V neděli nepracujeme,
ale slavíme, odpočíváme v Boží přítomnosti. Nekonejme ani domácí práce, pokud
nejsou opravdu nutné, a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k nedělní práci
prodavače.
Nežijeme-li už tedy podle těla, ale podle
Ducha, pak přidejme další oblast: Žijme
tak skromně, abychom mohli odmítat
nákupy i letní dovolené na půjčky, i když
vypadají výhodně. Senioři, odmítejte
předváděcí akce, na kterých se necháte přesvědčit k nevýhodným půjčkám.

Učme se nejprve šetřit na to, co chceme
pořídit, a nespadneme do otroctví dluhových pastí. Nevytloukejme klín klínem.
Dejme se vést Duchem Svatým, ne touhou po majetku a požitku, potřebou mít
všechno, co mají druzí. Umějme se radovat z víry, z Boha a jeho darů. Pak budeme
skutečně svobodní a radost z Hospodina
bude naší silou (Neh. 8,10).
Naše příprava dnes vrcholí a Pán, který
nám dal svého Svatého Ducha, nás dnes
posílá do světa, abychom byli jeho svědky. Vybavil nás a posílá nás: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Dnes
vyjděme jako misionáři do svého okolí.
Dělme se o svou víru s nevěřícími slovem
i skutkem. Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty, kteří mezi
nás přijdou jen občas, nebo přestali na
bohoslužby chodit. Laskavě je pozvěte,
případně nabídněte pomoc při zapojení do bohoslužby a přípravě na svátosti.
Nepočítejte jen s přesvědčivostí svých
slov a argumentů, ale modlitbou a obětí
jim vyprošujte potřebnou milost a buďte
vytrvalí. O tom, co se Vám s Boží pomocí
podaří, mi pak napište. Těším se na vaše
svědectví, na dopisy spolupracovníků
pastýři, který vám posílá pastýřské listy.
S prosbou: Sešli svého Ducha, Pane,
a obnov tvář země, každému vás ze srdce
žehná
arcibiskup Jan

úmysly apoštolátu modlitby
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 dostávaly od rodičů pevný základ křesťanského života.
Červen 2013
Úmysl všeobecný
Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
Úmysl misijní
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
Úmysl národní
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.

list z kalendáře
KvětEn 2013
1. květen – Mezinárodní den rodiny
3. 5. 1913 se narodil ThDr. Josef Zvěřina, významný český katolický teolog (100 let)
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta,
zakladatele ČK v roce 1828
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Před 100 lety se narodil ThDr. Josef Zvěřina,
významný český katolický teolog
Narodil se 3. května 1913 ve Stříteži u Třebíče. Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Praze studoval v letech 1932 až 1938 filozofii a teologii na Lateránské univerzitě
v Římě, kde také přijal 11. července 1937 kněžské svěcení. Po ročním působení v Itálii se
vrátil do vlasti, kde působil na různých místech v duchovní správě. Po zrušení českých
vysokých škol v roce 1939 přednášel na náhradním teologickém učilišti. Pro „protiněmecký postoj“ byl od dubna 1942 internován 13 měsíců v Zásmukách u Kolína.
V letech 1945 až 1950 byl na teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze asistentem profesora křesťanské archeologie
Josefa Cibulky. Mimo to studoval v letech 1947 až 1948 dějiny umění v Paříži.
Doktorát teologie mu v roce 1948 udělila
Univerzita Karlova. V roce 1950 byl povolán k vojenské službě k Pracovně technickému praporu (PTP). O dva roky později
byl odsouzen za údajnou velezradu a vyzvědačství na 22 let vězení. Vrátil se až po
téměř čtrnácti letech v roce 1965. Poté vystřídal řadu dělnických profesí – topiče, prodavače, skladištního dělníka až po kustoda
depozitáře Národní galerie v Praze.
V době Pražského jara založil a v letech 1968 až 1970 řídil teologický časopis Via, z jeho
podnětu začal probíhat přednáškový cyklus pro laiky Živá teologie. Byl také jedním z organizátorů založení Díla koncilové obnovy. V roce 1969 byl povolán na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, kde přednášel teologii svátostí a křesťanskou archeologii. Habilitoval se, ale jmenování docentem se už nedočkal, protože nový
normalizační režim ho v září 1970 z fakulty vyhodil. Poté působil v duchovní správě
v Praskolesích u Zdic, odkud musel v roce 1974 odejít do důchodu a byl mu navíc odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti.
Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a jejím aktivním spolupracovníkem (od počátku 70. let neúnavně hájil náboženskou svobodu, přednášel teologii v tajných kurzech
pro laiky i kněze), byl poradcem kardinála Františka Tomáška, členem redakční rady
samizdatových Lidových novin. V roce 1988 mu byl udělen čestný doktorát teologie na
univerzitě v Tübingen. Po listopadu 1989 se vrátil na bohosloveckou fakultu do Litoměřic s titulem čestného děkana, a to s náročným úkolem zorganizovat veřejně, co dosud dělal neveřejně: studium teologie zprostředkovat i zájemcům mimo seminář. V této
souvislosti založil také Českou křesťanskou akademii a stal se jejím prvním předsedou.
Velmi se sblížil s papežem Janem Pavlem II., s nímž se setkal v Krakově a později v Itálii.
V Itálii 18. srpna 1990 také při koupání v moři náhle zemřel. Pochován je mezi voršilkami na vyšehradském hřbitově.
ThDr. Josef Zvěřina byl výraznou osobností ekumenického smýšlení s velkou morální
a intelektuální autoritou. Za své zásluhy byl roku 1991 vyznamenán Řádem T. G. Masaryka in memoriam. Jeho kariéru asi nejlépe charakterizují slova jeho přítele a kolegy
ThDr. Oto Mádra: „Ke své eminentní roli rostl od mládí. V jiných časech by jeho kariéra
patrně vyvrcholila biskupskou mitrou a kardinálským purpurem, jak mu už za studií
předpovídali kolegové v římském Nepomucenu. Místo toho se stal jeho život přímo modelem kariéry směrem dolů.“		
Josef Pala

Centrum pro katechezi............ 10 – 11
Centrum laických aktivit.................. 11
Centrum pro rodinný život....... 12 – 13
Bude vás zajímat.............................. 14
Hlasy a ohlasy.................................. 15
Z diáře arcibiskupství ..................... 16

OLDIN
Olomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e-mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky vyřizuje redakce.
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
19. 4. 2013
Redakční uzávěrka příštího čísla:
15. 5. 2013
Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze

4

OLDIN
5 / 2013

Přípravy cyrilometodějských
oslav ve Zlínském kraji jdou
do finále
Tisková konference k průběhu oslav
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se uskutečnila
22. března v sídle Zlínského kraje. Jak
se Zlínský kraj chystá na událost, která
vyvrcholí 5. července na Velehradě, novinářům přiblížili hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák, generální vikář
Arcibiskupství olomouckého Mons.
Josef Nuzík, starosta obce Velehrad
Stanislav Gregůrek, koordinátor Dnů
lidí dobré vůle Josef Kořenek a vedoucí odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu Pavel Macura, jenž je
zároveň sekretářem Národní komise
k přípravám jubilea.
„Oslavy jubilea přivedou do Zlínského
kraje desítky tisíc návštěvníků, poutníků
a pochopitelně také nejvyšší představitele státu, církve, akademického světa,
neziskových organizací a mnoho hostů
z domova i ze zahraničí. Proto se chceme
této výjimečné události kulturního a společenského života evropského významu
ujmout se zodpovědností, kterou si jako
‚hostitelé‘ uvědomujeme, abychom zajistili opravdu důstojné připomenutí tak významného data. Zároveň chceme při této
příležitosti ukázat, že jsme krajem, který
má i v mnoha dalších směrech co nabídnout,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.
„Všechno samozřejmě zdaleka nespočívá
jen na bedrech kraje, na jubileum se velmi intenzivně připravuje církev v rámci
svého duchovního programu, velkou
tíhu zodpovědnosti nese obec a farnost
Velehrad, další města a obce v prostoru
kolem Velehradu, řada muzeí, škol a dalších institucí. Avšak při zahájení příprav,
které začaly už před lety, jsme měli snahu
mnoho věcí sami iniciovat a rozběhnout.
To se podařilo a teď je třeba se všemi dalšími zainteresovanými stranami koordinovat vzájemné aktivity a zavčasu řešit i záležitosti vyloženě technicko-organizační,
aby byl zajištěn i bezpečný průběh oslav,“
dodal hejtman.
„Všechny duchovní aktivity, které Velehrad v tomto jubilejním roce nabízí při
konferencích, poutích a setkáních, chtějí
poukázat na to, co je pro náš život podstatné – totiž na jakési kořeny, z nichž by
měl čerpat i dnešní člověk. Těmito kořeny
jsou Bůh, víra, Bible a řád života,“ řekl
Mons. Josef Nuzík.
Starosta obce Velehrad řeší v současné
době především organizační záležitosti
spojené s přílivem návštěvníků: „Očekáváme, že na velehradskou pouť přijede
letos minimálně třikrát víc lidí než obvykle, takže se snažíme ve spolupráci s panem starostou Bazalou zajistit dostatek

Svatí cyril a metoděj
Vernisáž výtvarných prací na téma sv. Cyril a Metoděj
na Velké Moravě
Cyrilometodějské gymnázium (CMG) a mateřská škola v Prostějově každým rokem
pořádá výtvarnou soutěž pro žáky církevních škol. Hlavní organizátorka soutěže
Stanislava Náglová na letošní rok zvolila příhodné téma týkající se významného
jubilea příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Do soutěže se zapojilo sedmnáct církevních škol z celé ČR a celkem se sešlo více než 180 soutěžních prací.
Vybrat nejzdařilejší díla z tohoto množství bylo opravdu náročným úkolem, ale porota
se jej zhostila velmi zodpovědně. Mimo klasickou kresbu a malbu použili někteří autoři
velmi nápadité a netradiční výtvarné techniky. Autoři nejlepších
prací byli odměněni na slavnostní
vernisáži, která proběhla v budově CMG 3. dubna.
Začátek vernisáže výtvarných děl
s cyrilometodějskou tématikou se
odehrál na místě nejpříhodnějším
– v kapli sv. Cyrila a Metoděje
v Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově, kde se všichni zúčastnění sešli ke společné bohoslužbě slova. Vedl ji spirituál školy
P. Jaroslav Němec, SDB, a pronesl při ní velmi podnětnou promluvu. Po bohoslužbě, kterou hudebně doprovodila místní
studentské schola, si mohli návštěvníci prohlédnout nejvydařenější práce, vystavené ve
školní Galerii pro duši. Na závěr celé vernisáže byli při slavnostním agapé odměněni
autoři vítězných prací. Letos poprvé bylo uděleno i čestné uznání v nesoutěžní kategorii
dospělých, neboť své velmi vydařené obrázky poslali i klienti jednoho ústavu, které téma
sv. Cyril a Metoděj velice zaujalo.		
Jana Mlčůchová
Nabídka vzdělávacích programů na Velehradě
Nově zrekonstruovaný poutní areál Velehrad nabízí od letošního března sérii vzdělávacích programů:
– Cyrilometodějská cesta – cesta těch, kteří nám mají co říci i dnes.
– Příběh baziliky – co, kde jak v prostorách kostela?
– Cisterciácká cesta – aneb byli mniši tiší?
Tyto zajímavé a poutavé vzdělávací programy jsou vhodné
zejména pro žáky 1.
stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a středních
škol. Naši nabídku
mohou využít učitelé, vychovatelé,
katecheti, vedoucí
mládežnických skupin a všichni, kdo
pracují s mládeží.
Objednávky a kontakt: Velehradský
dům sv. Cyrila a MeSnímek František Ingr
toděje, U Lípy 302,
687 06 Velehrad, tel. 571 110 538, e-mail: info@velehradinfo.cz, www.velehradinfo.cz
František Ingr
parkovacích míst i na katastru Starého
Města, kde byly už v minulých letech vyčleněné plochy k parkování. Samozřejmě
s ohledem na nárůst návštěvníků musíme
zaručit dostatečnou kapacitu kyvadlové
dopravy, ale také lékařské služby, zdravotního zázemí i stánků s občerstvením,“

konstatoval starosta Velehradu Stanislav
Gregůrek a dodal: „Budeme apelovat, aby
návštěvníci využili k dopravě na Velehrad
také cyklostezek.“
O všech akcích spojených s cyrilometodějským výročím referuje speciální web
(www.velehrad.eu). Helena Mráčková

Svatí cyril a metoděj
Tajemství zámecké kaple
V letošním roce si připomínáme výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. K průběhu těchto oslav přispívá také Arcibiskupský zámek
v Kroměříži, jehož budovateli a držiteli byli „nástupci sv. Metoděje“, olomoučtí biskupové a arcibiskupové.
Dosud byla skrze objekt demonstrována pouze světská moc olomouckých biskupů a arcibiskupů, což je sice ve vztahu k zámku správě položený akcent, nicméně nejedná se
o vyčerpávající výpověď. V jistém smyslu tak dochází k pokřivení pohledu na biskupské
povolání a přežívání jeho tendenčního hodnocení z dob komunismu. Tento obraz se pokouší doplnit v jubilejním roce nabídka návštěvy jen výjimečně přístupné zámecké kaple, která přes svoji komornost vyjadřuje duchovní – pastýřskou roli biskupů při správě
moravské církve a kontinuitu tohoto povolání jdoucí až ke sv. Cyrilu a Metoději.
Nejširší veřejnost má možnost zámeckou kapli navštívit v těchto termínech: 24. května
v rámci Noci kostelů, 24. – 26. května v rámci Dní slovanské kultury v Kroměříži, 5. července, 31. srpna u příležitosti Hradozámecké noci, 7. – 8. září a 14. – 15. září v rámci
dnů evropského kulturního dědictví a na svátek sv. Václava 28. září.
Nadto pracovníci Národního památkového ústavu připravili pro žáky vyššího stupně
základních škol vzdělávací program Tajemství zámecké kaple. Poprvé jej absolvovali
3. dubna studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Tematicky se program věnuje
objevování vazby olomouckého arcibiskupství k nejstarší historii naší země a ve vztahu
ke slovanským apoštolům sv. Cyrilu a Metoději. Dalším vzdělávacím institucím nabízí
zámek tento program v rámci Dnů slovanské kultury v termínu od 22. do 26. května.
Petr Hudec
Soutěž Velehradská kamera se letos zaměří na Cyrila a Metoděje
U příležitosti jubilejního roku 2013, kdy si připomínáme výročí 1150 let od příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Moravu, pořádá Stojanovo gymnázium Velehrad
druhý ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera. Soutěž se i v letošním
roce koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, ve spolupráci
s TV Noe a za podpory dalších mediálních partnerů.
Soutěž chce přispět k průběhu oslav cyrilometodějského jubilea a jako prostředek si
zvolila kameru, médium blízké mladým lidem. Věříme, že právě mladí účastníci soutěže
pomohou aktualizovat 1150 let starý odkaz soluňských bratří.
V letošním ročníku mohou soutěžit mladí ve dvou kategoriích: žáci základních škol
a žáci středních škol. Pro obě kategorie jsou společná soutěžní témata: „1150 – hledejme je znovu“ a „C+M v roce 2013“. Účastníci mohou tvořit buď upoutávku v maximální
délce 60 sekund, nebo snímek do 6 minut. Ke každému příspěvku je třeba připojit krátkou videovizitku autora (jméno, název a zejména motivaci k vytvoření díla).
Uzávěrka soutěže je 10. května, snímky bude poté hodnotit odborná porota složená
z profesionálních filmařů a zástupců médií.
V rámci soutěže bude vítězům předáno několik ocenění: cena poroty, cena diváků, cena
TV Noe a ocenění vítěze každé věkové kategorie. Výsledky budou vyhlášeny 6. června
v přímém přenosu TV Noe.
Další informace o soutěži lze najít na webových stránkách:
www.sgv.cz/velehradska-kamera, kde je k dispozici i přihláška do soutěže.
Eva Petruchová

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.
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Titulní strana katolického časopisu Cyrill
a Method z roku 1850
Setkání kultur – 1150 let od
příchodu sv. Cyrila a Metoděje
Na základě dohody pravoslavné církve,
římskokatolické církve a institucí českého státu jsou celostátní oslavy u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu v roce
2013 jednotné a odehrávají se v duchu motta „Jednota v rozmanitosti“.
Vrcholí dvakrát – v Mikulčicích
25. května v rámci „Setkání kultur“ a na
Velehradě 5. července v rámci „Dnů lidí
dobré vůle“. Vzájemná dohoda dvou
církví je historickým krokem, který má
poukázat na jednotu všech křesťanů
v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší
i evropské historie.
Začátek cyrilometodějských oslav v Mikulčicích v sobotu 25. května v rámci
celovíkendové akce „Setkání kultur“
proběhne za osobní účasti pravoslavného ekumenického patriarchy konstantinopolského Bartoloměje, zástupců všech
14 autokefálních pravoslavných církví
z celého světa, zástupců místní české římskokatolické církve, zástupců Vatikánu,
zástupců církví sdružených v Ekumenické radě církví, zástupců Světové rady
církví, zástupců vlády, parlamentu, krajů
ČR, partnerských měst a krajů ze zahraničí a mnohých dalších. Začátek celostátních cyrilometodějských oslav probíhá na
území Jihomoravského kraje, který celé
oslavy ve spolupráci s Pravoslavnou církví
v českých zemích a na Slovensku a dalšími
institucemi spoluorganizuje a významně
podporuje.
Pavel Skála
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Odcházejícího ředitele muzea
ocenila ministryně kultury
i olomoucký arcibiskup
Významná ocenění Ministerstva kultury ČR a Arcibiskupství olomouckého
obdržel během slavnostní derniéry výstavy Od Tiziana po Warhola odcházející ředitel Muzea umění Olomouc Pavel
Zatloukal.
Ministryně kultury Alena Hanáková
ocenila dlouholetou práci profesora Zatloukala medailí Artis Bohemiae Amicis,
arcibiskup Jan Graubner mu pak předal čestnou medaili sv. Jana Sarkandra.
Ocenění přihlížel plný sál Mozarteum.
Moravský metropolita udělením medaile
ocenil Zatloukalovu dlouholetou intenzivní spolupráci s církví a jeho péči o prezentaci a ochranu bohatých uměleckých
sbírek arcibiskupství, jejímž vrcholem
bylo otevření Arcidiecézního muzea Olomouc a zřízení Arcidiecézního muzea
Kroměříž.
Symbolickou tečku za výstavou Od Tiziana po Warhola, která se ještě před ukončením 31. března stala nejúspěšnějším
projektem v historii muzea s dosavadní
návštěvností více než 34 tisíc lidí, učinila
přednáška ředitele Pavla Zatloukala, v níž
se věnoval především vlastním vzpomínkám na téměř čtyřicetiletou muzejní praxi
a lidem, s nimiž spolupracoval.
Pavel Skála
Tiskové prohlášení
Posvátného synodu
Pravoslavné církve v českých
zemích a na Slovensku
Dne 12. dubna 2013 zasedal v sídle olomoucko-brněnského
pravoslavného
arcibiskupa Simeona Posvátný synod
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku ve věci kanonické stížnosti na arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska Kryštofa (ThDr. Radima Pulce).
Arcibiskup pražský, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof na své funkce dobrovolně
rezignoval, jak vysloveně uvedl z důvodu
zachování pokoje a míru v církvi.
Biskupové určili metropolitním správcem
nejstaršího z nich – arcibiskupa olomoucko-brněnského Simeona (ThDr. Radivoje
Jakovljeviče).
Pravoslavní biskupové Čech a Slovenska
věří, že tento krok z funkce odstoupivšího
metropolity Kryštofa přispěje k uklidnění
situace v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a ke zlepšení obrazu
církve ve společnosti.
Mgr. Roman Juriga
tiskový mluvčí Posvátného synodu
v českých zemích

Aktuality
Čeští biskupové blahopřáli papeži Františkovi
Dopis s blahopřáním ke zvolení odeslal 18. března 2013 papeži Františkovi jménem všech biskupů České republiky olomoucký arcibiskup a místopředseda České
biskupské konference Jan Graubner.
Nejdůstojnější Svatý otče,
s velikou radostí jsme přijali zprávu o Vašem zvolení. Jsme přesvědčeni, že jsme jím dostali
skutečného pastýře podle Pánova srdce. Při této příležitosti Vás, Vaše Svatosti, také ujišťujeme o své věrnosti a oddanosti.
Toužíme společně s Vámi kráčet před Boží tváří a k jeho slávě budovat Kristovu církev.
Prosíme též všemohoucího Boha, aby Vám daroval všechnu milost, sílu a moudrost i další
dary nezbytné k plnění tak velikého úkolu.
Svěřujeme se do ochrany Matky Boží a prosíme o Vaše apoštolské požehnání.
Jménem biskupů ČR		
Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
místopředseda České biskupské
konference

Vdovství je příležitostí jak se dát do služby druhým
Téměř 250 žen se 11. dubna sešlo na Velehradě při druhém setkání vdov. Účastnice
během celodenního programu, v němž nechyběla mše svatá či přednáška, pozdravil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup českobudějovický Pavel Posád.
Setkání, na kterém se sešly vdovy z celkem 51 míst Moravy, zahájila dopolední mše svatá ve velehradské bazilice. Po ní se pak účastnice přesunuly do Slovanského sálu Stojanova gymnázia Velehrad, aby si vyslechly promluvu arcibiskupa Graubnera.
„Manželství je dnes pro mnohé lidi krátkodobou záležitostí, vy ale dobře víte, že jste je
slibovaly ‚až do smrti‘. Ani smrtí ale společenství lásky nekončí,“ připomenul olomoucký arcibiskup a dodal: „Vzpomínám si na slova jedné ženy, která mi řekla: ‚Bůh si vzal
mého muže a mě na zemi nechal proto, abych se za něho modlila.‘“
Stav vdovství nabízí podle něho ženám i mužům příležitost, aby se nabídli do služby – ať
už v církvi, apoštolátu, charitě či kdekoliv je právě potřeba. „Milujte a láska sama vám
ukáže, kde je vaše místo,“ zakončil svou promluvu arcibiskup. Krátkým pozdravem se
pak k posluchačkám obrátil
také biskup Posád.
Na pódiu poté vystoupily
dvě ženy, aby se s přítomnými podělily o své životní
osudy. „Ptala jsem se Boha,
proč musel umřít zrovna
můj manžel,“ svěřila se publiku paní Ludmila a mimo
jiné dodala: „Od té chvíle
uplynulo už pět let a já jsem
zjistila, že mi velmi pomáhá
modlitba – nejen za manžela, ale za všechny potřebné.“
V odpolední části programu
si přítomné ženy vyslechly přednášku na téma „Jak ze zármutku do náruče Boží“ a v závěru se společně pomodlily před Nejsvětější svátostí.
„Ze setkání mám velikou radost – nejen proto, že loňského prvního setkání se zúčastnilo kolem 80 vdov a letos jich přijelo téměř 250, ale především proto, že o vdovách konečně začíná být v církvi slyšet,“ uzavřela akci pořadatelka Alenka Panáková. Jiří Gračka
Významné archeologické nálezy v Přerově
Přerovští archeologové se po zimě opět vrátili do míst, kde byly loni učiněny slavné
nálezy základů kostela sv. Marka a bratrské školy. Již v první den při odrytí zeminy
nalezli dva církevní medailony ze 17. a 18. století, které měly v minulosti ochranitelskou funkci. Bádání v této lokalitě potrvá zhruba měsíc.
Objev základů kostela sv. Marka a přilehlé bratrské školy v Přerově jsou spjaty s působením Jana Amose Komenského a Jana Blahoslava. Archeologové i památkáři se shodli
na tom, že se jedná o lokalitu evropského významu. Badatelé našli v těchto místech již
loni pět církevních medailonů. Podobné vzácnosti se našly také například při průzkumu
sakrálních památek v Horní Moštěnici nebo v Lipníku.
Pavel Skála

Aktuality
Nová publikace ze života katolické církve na Ostravsku
Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Ostravsko-opavským biskupstvím vydalo publikaci P. Rudolf Schikora, CSsR – apoštol Ostravska v první polovině 20. století.
Tento katolický kněz (*1890) pocházející a vyrůstající v Hošťálkovicích u Hlučína, prožil
většinu svého aktivního kněžského života v oblasti vymezeném městy Hlučín – Ostrava
– Frýdek-Místek. Po přijetí kněžského svěcení (r. 1914 ve Vratislavi) působil v běžné duchovní správě jako kaplan ve farnostech Hať a Hlučín. Zde našel
hlavní zacílení své kněžské činnosti, a to jako propagátor duchovních cvičení a tiskového apoštolátu Exercičního domu v Hlučíně,
který v roce 1924 založil. Později jako člen kláštera redemptoristů
v Moravské Ostravě v tomto díle dál pokračoval. Když nacistický
režim na podzim v roce 1938 znemožnil jeho činnost, okamžitě
přesunul svůj exerciční a tiskový apoštolát do nově zbudovaného
kláštera ve Frýdku-Místku. I zde gestapo aktivního kněze sledovalo a klášter byl v roce 1941 zabrán pro potřeby nacistického
Německa. Po válce v roce 1945 byl klášter církvi vrácen a jeho
činnost na krátkou dobu obnovena. Komunistický režim v roce
1950 jej definitivně zlikvidoval a hlavního protagonistu – P. Rudolfa Schikoru – uvěznil. Po propuštění získal státní souhlas pro kněžské působení
v Charitním domově ve Štemplovci, kde žily starší a nemocné řeholnice Kongregace
školských sester Notre Dame. Duchovní službu zde konal sledován Státní bezpečností
až do své smrti v roce 1962. Je pochován na hřbitově v Neplachovicích.
Kniha přibližuje osudy Hlučínska na konci 19. a na počátku 20. století, kdy toto území patřilo Německu, naznačuje nejednoduchost situace pro jeho obyvatele vyplývající
z připojení tohoto území k Československu v roce 1920 a také nelehký život katolického
kněze v době obou totalit, ať už nacistické či komunistické. Publikace je zajímavým svědectvím o době nedávno minulé a k poznání naší regionální minulosti zvláště vhodná.
P. Jan Larisch
Preventivní program Arcibiskupského gymnázia
oceněn Zlínským krajem
Již více než deset let pracuje v Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži tým
prevence patologických jevů pod vedením paní doktorky Aranky Řezníčkové. Tým
prevence vytváří preventivní program a pracuje na jeho naplňování. Práce týmu
byla v minulosti již dvakrát oceněna, jednou Zlínským krajem a jednou Českou
školní inspekcí, která preventivní program AG označila za „příklad dobré praxe“.
Dalšího ocenění se práce pedagogů v této oblasti dočkala 9. dubna, kdy Zlínský kraj
udělil Arcibiskupskému gymnáziu pamětní medaili za přínos v oblasti prevence patologických jevů u mládeže.
Jádrem prevence v Arcibiskupském gymnáziu je propagace zdravého životního
stylu a důraz na dobré klima celé školy. Za důležité
považujeme mj. posílení
a efektivní využití pozice
třídního učitele. V tom se
osvědčují tzv. „klouzavé“
třídnické hodiny, na jejichž
podporu směřujeme i vzdělávání učitelů. Koordinaci
preventivních činností zajišťuje tým prevence, který se v současnosti schází v následujícím složení: Mgr. Karel
Gamba, Mgr. Jitka Ingrová, Mgr. Pavel Motyčka, PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Pavel Stuška a Mgr. Vojtěch Ševčík. Tým prevence pořádá řadu přednášek a besed pro studenty a semináře pro učitele a zajišťuje spolupráci mezi školou a domovem mládeže.
Podstatnou součástí prevence je výcvik peerů a realizace peer programu, který se zaměřuje proti kouření, nadužívání alkoholu a na bezpečnost na internetu. Preventivní
činnost na AG byla také podpořena MŠMT, které přijalo projekt „Učíme se navzájem“,
jenž zajistil finanční prostředky na další vzdělávání pedagogů i výcvik peerů.
Nejrozsáhlejší preventivní akce – „Týden bez závislostí“ – probíhá pravidelně na přelomu listopadu a prosince. Během tohoto týdne mají studenti příležitost zamyslet se nad
úskalími virtuálního světa, besedovat o HIV/AIDS, vyslechnout svědectví lidí, kteří mají
osobní zkušenost se závislostí na drogách či zasoutěžit si s peery apod. Týden bez závislostí se stal tradicí, která přispívá k propagaci zdravého životního stylu na naší škole.
Štěpán Bekárek a Aranka Řezníčková

OLDIN
5 / 2013

7

Sestry paulínky nabízejí
modlitby
Sestry paulínky nabízejí modlitbu
na Vámi svěřené úmysly. Každá sestra
bude na Vás pamatovat při své každodenní adoraci, společně pak během nešpor a také prvních devět dnů v měsíci
během novény na přímluvu zakladatelky
ct. Tekly Merlové. Stačí na webové stránce:
www.paulinky.cz kliknout na banner
Prosím o modlitbu a vyplnit formulář.
Zda vyplníte celé Vaše jméno a e-mail, to
záleží jen na Vás. Je to služba, kterou již
rok a půl sestry paulínky nabízejí. O sobě
říkají: Modlit se a „dělat knihy“ – to je náš
život, patří to obojí k sobě.
(sa)
Katolická charismatická
konference 2013 v Brně
Letošní 24. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech
10. až 14. července v Brně. Provází ji citát z Lukášova evangelia: „On je hostem
u hříšného člověka!“ (Lk 19,7)
Záštitu nad konferencí, která se letos
koná v rámci oslav 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a Roku
víry, převzal brněnský biskup Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek. Zahraničním hostem bude
Charles Whitehead, který patří mezi nejznámější osobnosti Katolické charismatické obnovy.
Hlavní program proběhne v moderním
pavilónu F na brněnském výstavišti BVV.
Program konference tvoří přednášky,
adorace, neformální setkání, společná
modlitba a bohoslužby. Konference začíná ve středu 10. července v 19 hod. mší
svatou v katedrále sv. Petra a Pavla na
Petrově, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle. Ve středu se bude též
provádět registrace na konferenci, a to od
12 do 21 hod. v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště.
Více na: http://konference.cho.cz
Martina Jandlová
Ministrantský tábor
V týdnu od 8. do 13. července se stejně
jako v loňském roce uskuteční v budově
Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci tábor, který je určen pro ministranty od 11 let. Budou připraveny
výlety, hry, soutěže, duchovní program,
modlitba, mše svaté, duchovní slůvko,
pobyt v partě ministrantů, a to nejen
v prostorách semináře. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese:
http://www.ministranti.info v oddílu
„Akce 2013“.
Jakub Zelina
bohoslovec
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Zemřel P. Alois Kotek,
propagátor odkazu P. Šuránka
Ve věku 85 let zemřel 19. března 2013
v Kroměříži P. Alois Kotek, dlouholetý
farář ve Vrchoslavicích na Prostějovsku
a editor spisů služebníka Božího P. Antonína Šuránka.
P. Alois Kotek se
narodil 21. července 1927 v Kojetíně. Po letech
studia a práce se
dostal na pět let
do vězení za náboženskou činnost
(1951–1956), následovalo dvanáct let zaměstnání v Technoplastu v Chropyni (1956–1968). Kněžské svěcení mohl přijmout až 6. září 1969
v Olomouci.
Jako kaplan působil ve Valašském Meziříčí (1969–1970), v Gottwaldově-Malenovicích (1970–1972), ve Vřesině (1972–
1973) a Jevíčku (1973) byl provizorem.
V letech 1973 až 1981 byl administrátorem v Pivíně. Pak působil 32 let jako farář
ve Vrchoslavicích (1981–2013). Zároveň vedl jako exkurendo administrátor
také farnosti Pavlovice u Kojetína (1981
–2010) a Měrovice na Hané (1981–1983).
Olomoucký arcibiskup jeho záslužnou
kněžskou službu ocenil 30. března 2007
jmenováním čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
Kvůli zdravotním potížím odešel P. Kotek k 15. březnu 2013 na odpočinek do
Kroměříže na Malý Val, kde za čtyři dny
zemřel.
Rozloučení se zemřelým se uskutečnilo
25. března 2013 ve farním kostele v jeho
rodném Kojetíně a po mši svaté byl pohřben na místním hřbitově. Josef Pala
Zemřel bývalý
křtinský farář P. Tomáš Prnka
Ve věku 87 let zemřel na Velký pátek
29. března 2013 v nemocnici v Brně-Bohunicích P. Tomáš Prnka, dlouholetý duchovní správce poutního místa Křtiny,
odkud ho znali také mnozí věřící putující
sem z farností olomoucké arcidiecéze.
(ado)
Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže
a ministranty od 17 do 40 let a zaměřená
na rozlišování povolání se uskuteční od
29. července do 2. srpna v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Duchovní cvičení povede P. Mgr. Petr
Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci.
Informace a přihlášky je možné získat na
webové adrese:
http://www.knezskyseminar.cz/akce/via
Jiří Šůstek
bohoslovec

Aktuality
Národní kněžská pouť na Velehradě
Národní kněžská pouť se konala ve dnech 15. až 17. dubna na Velehradě. Zúčastnilo se jí více než šest stovek kněží a naši biskupové, přítomen byl také apoštolský
nuncius v ČR i zástupce biskupů slovenských.
Úterní mši svaté předcházela přednáška P. Marko Ivana Rupnika, který patřil k blízkým
spolupracovníkům významného českého teologa kardinála Tomáše Špidlíka, jenž zemřel právě před třemi lety. Ve své přednášce nazvané „Misie v dnešním světě“ proto
zavzpomínal také na svého zesnulého učitele. „Kardinál Špidlík vždy považoval za důležité, aby kněží byli duchovními
otci, a toto bych rád připomenul i já vám,“ zmínil se mimo
jiné P. Rupnik před několika
stovkami duchovních.
O půl hodiny později pak začala mše svatá, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan
Graubner a s ním koncelebrovali ostatní čeští a moravští biskupové, dále apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza,
novodvorský opat Dom Samuel
Lauras, OCSO, a také předseda
Konference biskupů Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Homilii přednesl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Vyzval v ní přítomné
mimo jiné ke vzpomínce na všechny dobré kněze, kteří mezi námi působí či působili.
„Naším úkolem je ono vědomí, co znamená být knězem a hlasatelem evangelia a církve
Ježíše Krista.“ Kardinál Duka při této příležitosti zmínil i připravované Nádvoří národů, plánované na listopad 2013, které by se mělo zaměřit na dialog mezi světem víry se
světem nevěřících. „Výzva Benedikta XVI. k Nádvoří národů je veliká výzva, abychom
byli církví, která si je vědomá své existence a skutečnosti, protože už od počátku je církví otevřenou pro všechny,“ vyzval kardinál Duka překonávání bariéry, kterou jsme si
v církvi vytvořili v důsledku zápasu s ideologiemi 20. století. „I my jsme si postavili jakousi vizi dobrého křesťana – katolíka. Je loajálním členem naší strany, platí příspěvky
a chodí na schůze,“ varoval kardinál Duka před vytvářením uzavřených elitních skupin
v církvi.
Na závěr se kardinál Duka obrátil na přítomné kněze s poděkováním za sebe a za olomouckého arcibiskupa Jana: „Děkuji vám, že máte odvahu být kněžími Ježíše Krista.
Vyznejme zde tuto víru o pouti 5. července. Přijeďte všichni, chceme-li vyznávat, pak
vyznáváme před lidmi. A toto vyznání naše společnost, náš národ a církev skutečně potřebuje.“
V závěru bohoslužby se k přítomným obrátil se svým pozdravem také apoštolský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza a tlumočil všem přítomným pozdrav papeže Františka.
„Svatý otec si přeje, aby oslava výročí sv. Cyrila a Metoděje byla pro všechny zdrojem milosti a požehnáním pro společnost, která se dnes vzdaluje Bohu,“ řekl arcibiskup Leanza a dodal: „S tímto přáním vyprošuje Svatý otec všem přítomným také Boží požehnání
a ochranu Matky Boží.“ Arcibiskup Graubner pak poděkoval za účast také slovenskému
zástupci, arcibiskupu Zvolenskému, a připomenul, že při minulých kněžských poutích,
které se konaly mimo jiné v letech 1969, 1985 a 1990, tvořili značnou část přítomných
právě slovenští kněží.		
Jiří Gračka
Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi
Koná se v sobotu 4. května v olomoucké katedrále. V 10 hod. začíná litaniemi ke
sv. Janu, pak následuje pontifikální mše svatá spředáním ocenění zasloužilým diecézanům.
Od 12 hod. bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci Na Hradě.
Všechny kněze a věřící srdečně zve 		
arcibiskup Jan
Pouť města Olomouce k sv. Janu Sarkandrovi
Pouť k hrobu sv. Jana Sarkandra se koná v pondělí 6. května. Mše svatá v katedrále
v 18 hod. začne litaniemi u světcova hrobu. Žádám kněze všech kostelů ve městě, aby
přišli se svými věřícími do katedrály. 		
arcibiskup Jan

centrum pro mládež
Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě mělo velký ohlas
V sobotu 23. března přilákala oslava Světového dne mládeže i přes velmi chladné počasí
více než 1700 mladých lidí ze všech koutů olomoucké arcidiecéze. Ráno účastníky neodradil od pětikilometrové pěší pouti z nádraží ve Starém Městě na Velehrad ani mrazivý vítr. Během dopoledního programu v zaplněné bazilice se představily jednotlivé
děkanáty i centra pro mládež.
Tématem katecheze arcibiskupa Jana Graubnera bylo motto letošního Světového dne
mládeže: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy.“ Arcibiskup vyzval mládež, aby
se nebála svědčit a nabídnout Krista svým
vrstevníkům. Jako dárek dostali pak účastníci od arcibiskupa knížku sestavenou
z mnoha svědectví o víře. Dvě konkrétní
svědectví mladých lidí o životě s vírou zazněla i naživo. Po modlitbě Anděl Páně
byl prostor pro oběd, ale i svátost smíření
nebo návštěvu stánků s prezentací církevních škol a dobrovolnických aktivit.
Odpoledne měli účastníci setkání možnost
navštívit jedenáct různých přednášek. Pestrá nabídka obsahovala přednášku archeologa docenta Luďka Galušky o životě v době
Cyrila a Metoděje, místopředseda lidovců Marián Jurečka mluvil o křesťanech v politice
a manželé Kvapilíkovi o partnerských vztazích. Ve výběru byla i vždy aktuální duchovní témata, jako je povolání, zpověď nebo modlitba. Pro milovníky kultury lákal koncert
skupiny Oboroh nebo divadelní představení vzniklé ze zápisků vězněného kněze. Ti,
kdo nechtěli nebo se nevešli do přednáškových sálů, mohli uplatnit svou kreativitu ve
výtvarných dílnách. V bazilice
také probíhala adorace vedená
komunitou Blahoslavenství.
Celé setkání bylo zakončeno
mší svatou. Během ní rozdávali
kněží osobně každému účastníkovi kopii křížku nalezeného
při vykopávkách z dob Velkomoravské říše. Pro některé
účastníky z menších farností
byl svědectvím víry už samotný fakt, že se na jednom místě shromáždil tak velký počet
věřících. „Vůbec jsem nečekal, že tam bude tolik lidí. Bylo krásné, když celý plný kostel
zpíval písně společně se scholou,“ popsal svoje zážitky Tomáš z Jevíčka.
Letošní účast příjemně překvapila i samotné pořadatele z Centra pro mládež a překonala minulé setkání, které proběhlo v Olomouci a na Svatém Kopečku v roce 2011.
Atmosféra tvořená více než 1700 mladými křesťany zapůsobila i na účastníky: „Jsem
nadšená, že tolik mladých lidí přijelo, aby se setkali s Kristem. Zvlášť povzbuzující bylo
vidět, jak postupně přistupovaly desítky mladých lidí do vlaků,“ řekla Marta ze Strážnice. Vlaky a objednané autobusy rozvezly po skončení mše účastníky domů, kde mohou
předávat svědectví víry dál.
Co se děje v Rajnochovicích
Do Rajnochovic, malé obce v Hostýnských vrších, pravidelně přijíždějí mladí lidé z celé
arcidiecéze. Nachází se zde totiž Táborové středisko Archa a Arcidiecézní centrum života mládeže Přístav, který na konci letošních prázdnin oslaví již 20 let od svého založení. V současné době zde navštěvuje kurz více než
stovka nadějných animátorů. V rámci druhého
ročníku probíhá projekt Vlna víry. Animátoři se
snaží ve svých farnostech nebo děkanátech uspořádat akci, která povzbudí víru jejich vrstevníků.
Někteří zakládají nová společenství, jiní organizují víkendy pro děti, nebo pořádají adorační večery.
Táborové středisko Archa zve na školení hlavních
vedoucích od 10. do 12. května. Je to vynikající
příležitost, jak získat osvědčení potřebné pro vedoucí, kteří pořádají tábory dotované z ministerstva. O týden později jsou zase zváni
lidé, kteří se nebojí práce, na brigádu. Při ní nejde jen o práci, ale i o zábavu, přátelství
a společnou modlitbu. Na duchovně prožitý víkend láká Přístav.
Přijeďte na Letnice oživit plamen Ducha Svatého. Přihlášky i informace o dalších
akcích naleznete v kalendáři na: www.ado.cz/mladez
Stránku připravil Jan Pilař
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Jarní počasí láká k výletům
po cyrilometodějských keškách
Ačkoliv hra CM-caching odstartovala již
14. února, počasí hledačům kešek, tedy
krabiček, které jsou ukryty na místech
spjatých se sv. Cyrilem a Metodějem, zatím příliš nepřálo. Některé úkryty dlouho
ležely pod sněhem. Přesto se již první tři
hledači dostali přes hranici 20 nalezených
kešek. Pro první dvacítku hráčů, kterým
se této hranice podaří dosáhnout, je připravena knižní odměna. Podle statistiky
se zatím nejoblíbenější keška nachází
u pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži.

Projekt CM-caching je unikátní tím, že
kombinuje turistiku, hru i duchovní poselství. Každá keška je schována na zajímavém místě, o kterém se předem jeho
návštěvník vždy něco dozví z popisu kešky. Uvnitř krabičky pak najde unikátní
kód a citát z Písma svatého. Tento projekt
zaujal už i Magistrát města Zlína, který se
nechal inspirovat a po poradě s Centrem
pro mládež plánuje podobnou sérii kešek
týkajících se Tomáše Bati. Naší výhodou
jsou ale desítky dobrovolníků, kteří se
o kešky po celé arcidiecézi starají. Za to
jim patří velký dík.
Pokud i vás zaujala tato hra a chcete
se vydat po stopách sv. Cyrila a Metoděje po celé Moravě, můžete se registrovat na internetových stránkách
www.cm-caching.cz
Centrum pro mládež
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 244
e-mail: mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez
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DVD Hry s hudbou, pohybem
a zpěvem
Známý český psychoterapeut Zdeněk Šimanovský, autor knih s hrami pro rozvoj
osobnosti, natočil podle své knihy Hry
s hudbou a techniky muzikoterapie dvě
DVD. Tato DVD mají oproti knize tu výhodu, že zde můžeme vidět hry v přímém
provedení dětí. DVD obsahuje vysvětlení
her spolu s ukázkou jejich provedení se
skupinou dětí. Před začátkem hry autor
vždy vysvětlí její smysl.
První DVD Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro mladší
děti je určeno dětem ve věku 4 až 9
let. DVD obsahuje
dvě části. První je
věnována předškolákům. Zde
hry rozvíjejí u dětí
zdravou muzikálnost, cit pro rytmus a schopnost zpívat si spontánně pro
radost. Druhá část se pak týká her pro děti
mladšího školního věku. Tyto hry mimo
jejich muzikální zaměření poskytují dětem příležitost k lepšímu poznání sebe
i druhých a prostor pro vyjádření emocí,
rozvíjejí fantazii, komunikaci řečí těla
a slovy, zdravé sebeprosazení, umožňují
dětem, aby se zbavily napětí, odpočinuly
si a osvojily si schopnost dobře se uvolnit.
Druhé DVD Hry s hudbou, pohybem
a zpěvem pro starší děti je zaměřené na
starší děti ve věku 10 až 18 let. Obsahuje
hry na úvod nějakého setkání, hry s rytmem, hry na aktivní odreagování, hudebně dramatické hry a hry pro uvolnění.
Tato DVD jsou určena pro učitele, vychovatele, vedoucí zájmových skupin, táborů i pro aktivní rodiče. Lze je využít pro
zklidnění či aktivizaci žáků také při výuce náboženství nebo farní katechezi, při
výletech či přespávání na faře. Obě DVD
můžete zakoupit např. na webu www.obchod.portal.cz
Cena každého z nich je 351 Kč. Na stránkách: www.knihcentrum.cz lze také zakoupit komplet obou DVD za výhodnou
cenu 544 Kč s dopravou zdarma.
Martina Orlovská
Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

Centrum pro katechezi
IX. celostátní kongres katechetů – Živá víra a cyrilometodějské
tradice
Srdečně zveme všechny katechety, kněze a animátory farních společenství na IX. celostátní kongres katechetů s tématem Živá víra a cyrilometodějské tradice, který se bude
konat ve dnech 26. až 28. října na Velehradě. V tomto čísle představujeme témata jednotlivých přednášek, na které se můžete na letošním kongresu těšit:
• Kardinál Dominik Duka, OP: Agnosticismus 21. století
• Mons. prof. Tomáš Halík, Th.D.: Dialog s nevěřícími a jinak věřícími
• Doc. Petr Kubín, Ph.D. (KTF UK): Postavy sv. Cyrila a Metoděje očima středověkých
hagiografů
• Mons. Jan Graubner: Sv. Cyril a Metoděj v pastoračně katechetické praxi dnešní
doby
• Blok připravovaný Centrem Aletti (Prof. Pavel Ambros, SJ, Th.D., doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., ThLic. Luisa Karczubová, Th.D.): Cyrilometodějská tradice a cesty víry
dnešního mladého člověka
• MUDr. Ludmila Bartůšková (KTF UK): Překážky na cestě víry z psychologického
pohledu
• Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK): Krize víry jako překážka evangelizace?
Mše svaté budou celebrovat kardinál Dominik Duka, OP, Mons. Jan Graubner a Mons.
Karel Herbst, SDB. Více informací k průběhu kongresu najdete na internetových stránkách: www.katecheze.cz/kongresy-katechetu Přihlašování bude spuštěno od 1. května
na webu olomouckého katechetického centra: www.ado.cz/katechete
Vít Němec
Materiály k Roku víry od Paulínek
Rok víry je v plném proudu. V souvislosti s tím bychom vás proto rádi upozornili na
podklady ke katechezím o modlitbě, které každý týden přidáváme na webové stránky: www.rok-viry.webnode.cz (text ke stažení, powerpointová prezentace, kartička pro
účastníky). Dají se využít ve společenství věřících, které se schází každý týden. Tyto materiály mají napomoci
k obnově víry věřících
skrze obnovu jejich
modlitby.
Při katechezích i mimo
ně vám mohou přijít
vhod také některé materiály z Nakladatelství
Paulínky. Jedná se o záložky s texty nejrůznějších modliteb (základní modlitby, modlitba
korunky k Božímu milosrdenství, modlitby
svatých a ke svatým,
k andělům strážným
nebo modlitby pro různé příležitosti jako je
obnova manželského
slibu, za kmotřence,
aj.), dále záložky s citáty z Bible a citáty
nejrůznějších osobností, záložky se základní věroukou, letáky pro přípravu ke svátosti
smíření, pro četbu Písma svatého metodou Lectio divina, pro hodinovou adoraci před
Nejsvětější svátostí aj.
Dále Paulínky vydaly materiál s názvem Spes vitae neboli „Duchovní vitamíny“, který
svým vzhledem připomíná krabičku léků. Obsahuje kříž, desátek růžence a „příbalový leták“ s modlitbami a citacemi z Písma svatého povzbuzující pro opravdový život
z víry. Tuto pomůcku využijete například při práci s biřmovanci. (Při objednávce nad
100 a více kusů je sleva z 55 Kč na 47 Kč/kus.)
Pro ty, kteří se chtějí hlouběji ponořit do četby Písma svatého, Paulínky vydávají edici
Slovo života. V ní jsou zařazeny knihy od Silvána Faustiho komentující texty jednotlivých synoptických evangelií, Prvního listu Soluňanům (komentář má název „Konec
času“) a Listu Galaťanům („Svoboda Božích dětí“).
Více informací o všech těchto materiálech a možnost objednání najdete na webové adrese: www.paulinky.cz		
Anna Skočovská
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Centrum pro katechezi
Křesťanská iniciace – nabídka nové publikace
Katechetická sekce České biskupské
konference vydala kolektivní monografii
s názvem Křesťanská iniciace. Tato monografie byla vytvořena k tématům, která
byla přednesena na celostátním kongresu
katechetů v roce 2011.
Monografie obsahuje tyto kapitoly: Křesťanská iniciace: identita, aktéři a jejich
vzájemný vztah (doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.); Katechumenát v současnosti a jeho historické kořeny (Mons.
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.); Liturgické obřady v katechumenátu (ThLic.

Jan Kotas); Mystagogie (prof. Dr. František Kunetka, Th.D.); Teologie hlásání
(ThLic. David Bouma, Th.D.); Pedagogika křesťanské iniciace (se zaměřením
na děti a její podporu v rodině); Příprava
k 1. sv. přijímání/biřmování jako součást
iniciačního procesu (ThLic. Ing. Marie
Zimmermannová); Příprava na biřmování jako dovršení iniciačního procesu
(Mons. Jan Graubner).
Kniha tedy nabízí ucelený pohled na křesťanskou iniciaci z pohledu několika teologických oborů – katechetika, pastorální
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teologie, liturgická teologie. Toto
téma je pro české teology i pro
katechetickou
a pastorační praxi stále ne plně
objevené, proto
tato monografie
může být zajímavou inspirací
nejen pro kněze
a katechety. Publikaci si můžete objednat
na katechet@cirkev.cz, doporučený příspěvek je 100 Kč.
Martina Orlovská

Centrum laických aktivit
Noc kostelů 2013
Již počtvrté se naše arcidiecéze zapojuje do mimořádně významné akce Noc kostelů.
Je to noc, ve které se otvírají kostely, kaple, kláštery a modlitebny křesťanských církví
a společenství, aby je věřící představili návštěvníkům a připravili v nich poutavý program, ale hlavně nabídli seznámení s naší vírou a s tím, jak žijí naše farní a církevní společenství. K tomu se letos ještě přidávají výjimečné osobnosti naší země a celé Evropy:
svatí Cyril a Metoděj. I o nich a o jejich významu pro naši zemi a pro naši víru by měla
letošní Noc kostelů hovořit.
Jsme rádi, že přihlášených kostelů, kaplí
a modliteben rok od roku přibývá a letos jich
bude již 188. Stejně tak i počty návštěvníků
rok od roku rostou a loni dosáhly již 60 tisíc.
Letos se Noci kostelů účastní v naší arcidiecézi tato města a obce:
Bánov, Brníčko, Březolupy, Bzenec, Černotín, Drahotuše, Fryšták, Hlušovice, Hněvotín, Hnojice, Holešov, Hošťálková, Hoštejn,
Hrabová, Hranice, Hulín, Huslenky, Hustopeče nad Bečvou, Hvozdná, Chropyně, Ivanovice na Hané, Jasenice, Jedlí, Jednov, Jindřichov, Jívová, Karolinka, Kelč, Kladeruby, Klenovice na Hané, Konice, Kostelec na
Hané, Kostelec u Kyjova, Krásno, Kroměříž, Kroměříž-Štěchovice, Kunovice, Kvasice,
Kyjov, Lešná, Lhota u Malenovic, Lipník nad Bečvou, Litovel, Moravičany, Moravská
Třebová, Moštěnice, Nedachlebice, Nový Malín, Olomouc, Olomouc-Hejčín, OlomoucSvatý Kopeček, Olomouc-Nová Ulice, Olšany u Prostějova, Ostrožská Lhota. Otaslavice, Otrokovice, Otrokovice-Kvítkovice, Paršovice, Partutovice, Plumlov, Pozděchov,
Pozlovice, Prostějov, Prostějov-Krasice, Prusinovice, Přerov, Rajnochovice, Rapotín,
Rataje, Rohle, Rokytnice, Senice na Hané, Skalička, Slatinice, Slavičín, Staré Město
pod Sněžníkem, Svébohov, Svitavy, Šternberk, Štípa, Šumperk, Tatenice, Tečovice,
Těšnovice, Tištín, Tršice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Ústín, Valašské
Meziříčí, Velehrad, Velká Bystřice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice,
Vizovice, Vlkoš u Kyjova, Vracov, Vsetín, Vyškov, Výšovice, Zábřeh, Zádveřice, Záhlinice, Zašová, Zlámanka, Zlín, Zlín-Malenovice, Zlobice, Zvole, Želechovice u Uničova,
Žeranovice, Žeranovice, Žešov
Veškeré podrobné informace naleznete na webu: www.nockostelu.cz
Pavel Mléčka
Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Prostějov
Místo a čas konání: před budovou kostela v Mostkovicích, sobota 20. května, 14 hod.
Ludvík Benýšek – Exkurze do historické budovy fary v Mostkovicích zaměřená na vzpomínku na preláta Mons. Františka Cinka
Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum - Mozarteum, pondělí 22. května, 17 hod.
Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. – Láska je mocná čarodějka, přednáška předního českého
sociologa k postavení rodiny v postindustriální společnosti

Noc kostelů a nabídka
Centra pro školy
Centrum pro školy připravilo doprovodný program pro letošní Noc kostelů s názvem Po stopách svatých Cyrila a Metoděje. Tento program představuje tyto velké
osobnosti našich dějin jako misionáře,
učitele a světce. V rámci tohoto doprovodného programu nabízíme také materiály
Papežských misijních děl. Tyto materiály
i samotný program si můžete vyzvednout
spolu s ostatními materiály ke Dni kostelů.
Dále jsme připravili v rámci aktivity Den
kostelů doprovodný program pro školy
s názvem Svatí Cyril a Metoděj – inspirace pro dnešek. Pokud chcete i letos pozvat
do vašich kostelů žáky škol, nabízíme vám
materiály – videa, metodiky i pracovní
listy. Podrobně se o těchto materiálech
můžete dozvědět na semináři, který se
bude konat ve středu 1. května v Luhačovicích v sále farního úřadu, Pod Kamennou 1000, od 10 do 14 hod. a v sobotu 4.
května v Olomouci ve velkém sále kurie,
Biskupské nám. 2, od 9 do 13 hod.
V případě, že se nebudete moci semináře
zúčastnit, je možné se domluvit na individuálním setkání s Mgr. Helenou Polcrovou na tel.: 608 837 086.
Těšíme se na setkání s vámi
Helena Polcrová a sr. SiardaTrochtová
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz
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centrum pro rodinný život

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?
Setkání se uskuteční 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

Dětský den na Výstavišti Flora: „Po stopách věrozvěstů“
Zveme všechny rodiče a děti na zábavné odpoledne konající se 19. května od 14.30
hod. již tradičně v okolí jezírka a pavilonu G na Výstavišti
Flora v Olomouci. Pro děti
bude připraveno devět stanovišť, koncert, malování, lanové aktivity a další program.
Letošní úkoly na stanovištích
budou inspirovány životy sv.
Cyrila a Metoděje. Občerstvení v areálu zajištěno. Vstup
volný. Akci pořádají společně
katoličtí křesťané z farností
a dalších společenství (Orel
apod.) z Olomouce a okolí.
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, e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.:
587 405 250-3, 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
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 7. května. Z důvodů nemoci je
změna původně plánovaného tématu a přednášejícího. Na téma: Je sdělná radost dvojnásobná a sdělená bolest poloviční? budeme uvažovat s Marcelou Řezníčkovou. Na další setkání 4. června je naplánován tradiční závěrečný táborák.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@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

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: www.rodinnyzivot.cz, přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na
adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

centrum pro rodinný život
Časopis Rodinný život
V jarním čísle časopisu Rodinný život vás zveme na cesty, pěšinky a stezky vedoucí do
míst setkání. Vykročte a objevte něco nového za horizontem všedních dní i ve svém
vlastním nitru. Každé životní období je výzvou k hledání a hledání je cesta. Pro poutníka
je cesta stejně cenná jako dosažení cíle. Manželé Gomolovi
vyprávějí o pěším putování, během něhož mohli přijmout
a Bohu odevzdat svou obtížnou životní situaci. Mons. Jan
Peňáz přiblíží budování nových svatojakubských stezek.
Pan Miklas prozradí, jak vznikla cestovní kancelář zaměřená
na poutní zájezdy. P. Pavel Ambros ve svém zamyšlení vystihuje souvislost mezi úctou k posvátnému místu a naší účastí na duchu, který oživuje tajemství. Na poutních cestách se
setkáváme s generacemi těch, kteří tudy kráčeli před námi.
Představíme vám připravovanou aktivitu, která podporuje
rodinné putování v rámci jubilejního příchodu sv. Cyrila
a Metoděje i méně známá poutní místa. V anketě jsme se
ptali, co jste si vyprosili na pouti. V nové rubrice o svatosti
v manželství se dočtete, jací byli svatořečení manželé Quattrocchi.
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 voňavý 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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Letní pobyt pro prarodiče
s vnoučaty v Jevíčku
Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na
týdenní letní pobyt do Jevíčka, které je
centrem malebného úrodného kraje Malá
Haná. Pobyt se uskuteční od 12. do 19.
srpna. Ubytování je zajištěno v domově
mládeže. Naplánován je program individuální i společný, výlety do přírody,
volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných zajímavostí v Jevíčku i v okolí. Cena zahrnující
ubytování a plnou penzi je od 2300 Kč
za dospělého a 1950 Kč za dítě do 10 let.
Do 30. června je nutné zaplatit zálohu
(1300 Kč za dospělého a 1000 Kč
za dítě do 10 let) a odevzdat přihlášky.
Bližší informace a přihlášku najdete na:
www.rodinnyzivot.cz; kontaktní osoba:
Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252,
e-mail: cmarova@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. Letní příprava bude zahájena od 21. do 23. června společně stráveným
víkendem v příjemném prostředí poutního areálu na Svatém Hostýně (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou 28. června, 12. července,
26. července a 9. srpna 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. Podzimní příprava začne víkendem 20. až 22. září. Bližší informace: Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz
Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi na Velehradě
Pobyt na Velehradě v termínu od 12. do 20. července je určen pro všechny matky, které
z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy.
Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání
je rozdělené do dvou částí – vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky odborníků a kněze. V průběhu přednášek je zajištěn program pro děti. Během
dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je
přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše svaté a společných modliteb. Rekreační
část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit
buď individuálně a nebo se
zapojit do společně připravovaného programu
pro celou rodinu, výletu,
výtvarných dílen apod.
Bližší informace: Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 251,
e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na
www.rodinnyzivot.cz

Snímky Leoš Hrdlička

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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Bude vás zajímat

Mše svaté na Svatém Hostýně
v letním období (do 20. října
2013)
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je
svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

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 email: 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

Přehled velkých poutí na Svatém Antonínku v roce 2013
2. června – 10.30 – Pouť Matice svatoantonínské (P. Libor Všetula, SDB, Brno-Žabovřesky)
16. června – 10.30 – Hlavní pouť ke cti svatého Antonína
23. června – 11.00 – Pouť Rytířstva Neposkvrněné a čtenářů časopisu IMMACULATA
25. srpna – 10.30 – Děkovná pouť - dožínková (kardinál Miloslav Vlk)
26. října – 16.00 – Dušičková pouť a křížová cesta (P. Vít Hlavica, farář Kroměříž)
31. prosince – 24.00 – Silvestrovská půlnoční mše svatá (P. Miroslav Suchomel, farář
Staré Město)
Více informací: e-mail: farnostblatnice@seznam.cz, www.antoninek.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, 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.

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Letošní poutní sezona začíná v neděli
5. května 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, mše svaté:
v sobotu 10. srpna v 17.30 hod., v neděli 11. srpna 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.

Poutní slavnosti v roce 2013 v Dubu nad Moravou
(poutní kostel Očišťování Panny Marie)
Pouť maminek – neděle 12. května – 9 hod.
Pouť seniorů – sobota 8. června – 14 hod.
Hanácká dožínková pouť – sobota 24. srpna – 10.30 hod.
Hlavní pouť „Na Andílka“ – neděle 1. září – mše svaté: 7.00, 9.00, 10.30 hod.,
ve 14.30 hod. svátostné požehnání
Malá „ostatková“ pouť – neděle 8. září – 14 hod.
Dušičková pouť – sobota 19. října – 16 hod.
Šestá evropská myslivecká pouť – sobota 26. října – 10.30 hod.
Větší skupiny poutníků se mohou hlásit na adrese:
Římskokatolická farnost, Mariánská 208, 783 75 Dub nad Moravou, tel.: 585 964 016,
732 702 849, e-mail: jan.kornek@seznam.cz, www.dubnadmoravou.cz
Misijní pouť v Lidečku
Papežská misijní díla (PMD) a farnost Lidečko zvou na 11. celostátní Misijní pouť spojenou s oslavou 8. Misijního dne dětí, která se uskuteční v sobotu 1. června v Lidečku.
Při pouti je na programu nejen putování po kontinentech formou her a soutěží pro děti,
ale také divadlo s misijní tematikou, odeslání balónků do nebe, Misijní výstava i jarmark, kde bude možnost zakoupením výrobků od dětí nebo různých misijních předmětů (knihy, křížky, růžence, trička, pohlednice aj.) přispět na misie. Výtěžek akce poputuje k chudým na Srí Lanku.
Začátek je v 10 hod. registrací a doprovodným programem v kostele. Pouť vyvrcholí
mší svatou za účasti hostů v 15 hod. Jsou zváni všichni, především mladé rodiny, děti,
ministranti, scholy, členové i nečlenové PMD a Misijní klubka. Přijďte si připomenout
a podpořit misijní poslání, které vyplývá ze křtu každého křesťana.
XI. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby v Šumperku
Čtvrtek 23. května, 19 hod. – klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
STANISLAV PŘEDOTA
SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE – ŠUMPERK
Sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
SPEVOKOL ZOLTÁNA KODÁLYA – GALANTA, SLOVENSKO
Sbormistr: Mgr.art. Mónika Józsa
Pátek 24. května, 19 hod. – klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
STANISLAV PŘEDOTA
MITTELDEUTSCHER FRAUENKAMMERCHOR – NĚMECKO
Sbormistr: Sebastian Göring
MOTÝLI ŠUMPERK
Sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl
Sobota 25. května, 19 hod. – klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
STANISLAV PŘEDOTA
AVONOTAJ – ŠUMPERK
Sbormistr: Jana Pospíšilová
MUSICA PRO SANCTA CECILIA – PRAHA
Sbormistr: Zbigniev Janusz
Neděle 26. května, 9 hod. – farní kostel sv. Jana Křtitele
Slavnostní bohoslužba za hudebního doprovodu zúčastněných sborů

hlasy a ohlasy
Povzbuzení v Roce víry
O Velikonocích se celá církev raduje z Kristova vítězství nad mocí zla a smrti a tato radost se umocňuje, když ve svých životech dovolí Kristu zvítězit lidé, kteří v něho uvěřili
a zatoužili po křtu. Velkým povzbuzením v prožívání letošního Roku víry nám je to, že po
poznání Krista a po životě s ním stále touží také mladí lidé. V Arcibiskupském gymnáziu
(AG) v Kroměříži jsme tuto radost z nového života s Kristem prožívali především ve
středu velikonočního oktávu při studentské mši svaté,
kdy přijala svátost křtu a svátost eucharistie studentka
pedagogické školy Jana Bednářová.
Mši svatou v kostele sv. Mořice, kterou doprovázela svým zpěvem schola AG, celebroval školní kaplan
P. Pavel Stuška. Ve své promluvě připodobnil evangelium o emauzských učednících k životnímu putování
každého z nás. Podobně jako učedníci máme různá
očekávání a zveme na svou pouť různé přátele, aby ji
šli s námi. Ježíš se někdy velmi nenápadně připojuje
a taktně se nás ptá na to, co prožíváme, přestože on jediný to ví lépe než my sami. Učedníci ještě netuší, kdo
to je, ale už touží, aby s nimi zůstal. Poté, co ho poznávají, běží nocí několik hodin zpět do Jeruzaléma, aby
o tom vyprávěli ostatním.
Také katechumenka Jana pocítila, jak Ježíš vstupuje do
jejího života a pozvala ho, aby zůstal. Po přípravě trvající rok a půl se tak plně stalo skrze křest a první svaté
přijímání. Na cestě ke křesťanství byla Janě první průvodkyní třídní učitelka ze základní
školy, která skrze svou víru a příklad života psala evangelium do života svěřené žačky.
V putování do Božího království bude Janě nadále pomáhat jako její křestní kmotra.
Touto radostnou událostí však přípravy ke svátostem na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži neskončily, naopak, od loňského října se na křest či první svaté přijímání
připravuje dalších sedm studentů AG, dvě dívky ze SOŠ veterinární, jedna konzervatoristka a ke svátosti biřmování více než třicet studentů převážně z AG.
Kéž se stále Pán dává poznávat lidem, kteří budou ochotni nést jeho poselství lásky do
svých rodin i do celého světa. 		
sestra M. Luisa Ščotková
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Prastaré místo s puncem svatosti
Před osmi měsíci se členové chrámového sboru Březolupy při zpívání na mši svaté
u příležitosti hlavní oslavy 100. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské seznámili s chrámovým sborem Václav ze Staré Boleslavi a s jeho
sbormistryní Marií Nohynkovou.
Tato známost získala další impulz při desáté Národní svatováclavské pouti 28. září
2012, když se někteří z březolupských hudebníků v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
ve Staré Boleslavi zúčastnili modlitby za národ u Palladia země české, což je starobylý
kovový obrázek Panny Marie s Ježíškem.
Navštíví-li věřící formou pouti v Roce víry posvátné místo, může zde při splnění daných
podmínek získat plnomocné odpustky. Toto privilegium mají v pražské arcidiecézi oba
staroboleslavské chrámy – původně románská bazilika sv. Václava nad místem zavraždění národního patrona, i nejstarší česká mariánská poutní svatyně Nanebevzetí Panny Marie.
Staroboleslavští se proto rozhodli zvát
při příležitosti získání plnomocných
odpustků v jejich poutních chrámech
různé sbory, aby svou hudbou a zpěvem
doprovázely liturgii nedělních mší svatých.
Zpěváci a muzikanti vedení sbormistryní Mílou Provazníkovou se spolu se svými rodinami vydali o 3. neděli velikonoční 14. dubna z Uherskohradišťska
Snímek Vojtěch Bachan do 330 km vzdálené kolébky českých
poutí, kde na památku Kristovy velikonoční oběti v chrámu Nanebevzetí Panny Marie symbolicky propojili dvě živé tradice.
Svatováclavskou a cyrilometodějskou. Kromě prohlídky s průvodci obou vyjmenovaných svatostánků mohli výletníci ve Staré Boleslavi obdivovat vzácné románské fresky
v knížecím kostele sv. Klimenta, který je jednou z nejstarších chrámových staveb u nás,
a také navštívit interiér zámku v Brandýse nad Labem.
Ivana Hubáčková
Svárov
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Zpíváme vám
a také pro pomoc Indii
Ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba ve
Zlíně se v neděli 14. dubna uskutečnil koncert zlínských schol s názvem „Zpíváme
také vám“ – jako poděkování všem, kdo
slouží a ochotně pomáhají v této farnosti.
Celé akci předcházela vstřícnost, aktivita,
domluva a chuť všech zúčastněných jít do
společné práce při nahrávání CD. Akce
měla nesporně pozitivum určitého spojení, stmelení a sjednocení těchto schol na

Snímek Petr Klinkovský

zmíněném díle (Babyscholička, Devátá,
Desátá, Studentská a Chlapská schola)
a také vynaložení společné síly ke snaze
pomoci potřebným. Každá schola se na
koncertu prezentovala svým zpěvem, a to
dvěma písněmi. Dále jej také obohatil
stručný videozáznam a slovní komentář
sestry Růženky o práci v misiích v Indii,
na něž půjde výtěžek z CD. Na závěr kaplan P. Marek Glac požehnal tomuto dílu
a společným zpěvem všech účinkujících
schol byl tento koncert ukončen.
JUDr. Karel Bodlák
Zlín
Zajímavá přednáška
předčila očekávání
O tom, jak aktuální je v dnešní době proutkaření, jasnovidectví, léčitelství, vesmírná energie, reikí a jiné oblasti duchovního
světa, které jsou však pro většinu z nás
velkou neznámou, svědčila nezvykle velká účast návštěvníků přednášky Martina
Ševčíka z Brna, jenž na toto téma hovořil
16. dubna ve Vizovicích. Přednášku, která trvala přes dvě hodiny, zorganizovala
místní skupina České křesťanské akademie. A bylo o čem hovořit a také co poslouchat. Autor hovořil o svých osobních
zkušenostech s praktikováním psychotroniky, proutkaření a svých jasnovidech
schopnostech. Poutavě mluvil o škodlivosti těchto praktik, které ho přivedly až
na okraj vlastní smrti. Během přednášky
rozebral četné konkrétní situace, které
zažil během své praxe a také analyzoval
principy, na kterých psychotronika funguje. Závěr byl jednoznačný: se světem
okultismu není radno si zahrávat, varuje
nás přímo Bible. Záleží jen na každém
jednotlivém člověku, jak se rozhodne
a komu uvěří, komu dá přednost ve svém
životě – zda Bohu a nebo ďáblu.
Josef Vybíravý
Zlín

Z diáře arcibiskupství
květen 2013
1. 5. středa
10.30 hod. • Valašská Senice – mše svatá v dřevěné
kapli sv. Josefa a Huberta na poděkování • arcibiskup
Jan
2. 5. čtvrtek
10.00 hod. • Hradec Králové – zasedání Liturgické
komise • biskup Josef
4. 5. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť
k sv. Janu Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
10.00 hod. • Uničov – mše svatá u příležitosti 800. výročí města žehnání hasičského praporu • generální vikář
Mons. Josef Nuzík
5. 5. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezóny a valná hromada Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Vracov – biřmování • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
6. 5. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu
Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 5. středa
9.30 hod. • Zlín-Jižní Svahy – 10. výročí posvěcení
kostela • arcibiskup Jan
9. 5. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení Páně • biskup Josef
11. 5. sobota
10.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá a
ministrantský den • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Křenovice – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Vsetín) • arcibiskup Jan
12. 5. neděle
8.30 hod. • Luhačovice – mše svatá, žehnání zvonu
a otevírání pramenů • biskup Josef
10.00 hod. • Hovězí – biřmování • arcibiskup Jan
12. 5. neděle až 14. 5. úterý
Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan
15. 5. středa
19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování • arcibiskup Jan
17. 5. pátek
17.00 hod. • Zlín-Jižní Svahy – biřmování • biskup
Josef

18. 5. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XI. pouť podnikatelů • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Jaroměřice – křížová cesta a mše svatá
u příležitosti 300. výročí posvěcení kostela na Kalvárii
• biskup Josef
19. 5. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha
Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
10.15 hod. • Uherský Brod – mše svatá u příležitosti
výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • biskup
Josef
10.30 hod. • Cotkytle – biřmování • generální vikář
Mons. Josef Nuzík
10.45 hod. • Slatinice – žehnání pramenů • P. Vojtěch
Kološ, kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci
18.00 hod. • Olomouc – dóm • slavnostní nešpory
(kněžský seminář) • arcibiskup Jan
20. 5. pondělí
9.15 hod. • Olomouc – Caritas VOŠs – přednáška pro
pedagogy k Roku víry • biskup Josef
22. 5. středa
18.00 hod. • Štípa – mše svatá u příležitosti otevření náměstí • arcibiskup Jan
24. 5. pátek
18.00 hod. • Olomouc-Hejčín – zahájení Noci kostelů
• biskup Josef
25. 5. sobota
10.00 hod. • Mikulčice – pravoslavná bohoslužba u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Lukov – biřmování • biskup Josef
26. 5. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XI. pouť včelařů • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť modliteb za nejmenší • biskup Josef
15.00 hod. • Švábenice –biřmování • arcibiskup Jan
27. 5. pondělí
14.00 hod. • Brno – mše svatá pro duchovní radu Orla
• arcibiskup Jan
30. 5. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic • slavnost Těla
a Krve Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef
31. 5. pátek
17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání maturitních vysvědčení v Cyrilometodějském
gymnáziu • biskup Josef
Uzavřeno k 19. 4. 2013
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

