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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

Důstojnost krásy – výstava v kryptě katedrály sv. Václava v olomouci  
– provází návštěvníky liturgickými textiliemi 17. až 20. století, které pocházejí z fondu katedrály.

Snímek Martin Kučera

unikátní výstavní 
projekty v arci-
biskupském paláci 
a kryptě katedrály 
sv. václava

Arcibiskupství olo-
moucké a Římsko-
katolická farnost sv. 
Václava v olomouci ve 
spolupráci s odborníky 
katedry historie Filozo-
fické fakulty Univerzita 
Palackého v olomouci 
připravili pro veřejnost 
dvě nové výstavy. Pří-
stupné budou do konce 
září 2013.

charita olomouc 
rozvine potravi-
novou pomoc

na druhou polovinu le-
tošního roku připravuje 
Charita olomouc start 
projektu Centrum po-
travinové pomoci, který 
by následně postupně 
mohl zaplnit mezeru 
v oblasti materiální po-
moci lidem v nouzi. její 
potřebnost je v regionu 
střední Moravy stále 
patrnější a takovýto 
typ služby zde doposud 
není realizován.

naši novokněží
olomoucký arcibiskup 
Mons. jan Graubner  
u d ě l í  v  s o b o t u  
22. června v 9.30 hod. 
v katedrále sv. Václava 
v olomouci kněžské 
svěcení dvěma jáhnům, 
absolventům Cyrilome-
todějské teologické fa-
kulty Univerzity Palac-
kého v olomouci.

Papeže františka 
na cyrilometo-
dějských 
oslavách zastoupí 
chorvatský 
kardinál

Papež František do České 
republiky nepřijede. Va-
tikán, který to již v minu-
lých dnech naznačoval, 
tuto zprávu definitivně 
potvrdil 10. května 2013, 
kdy oznámil jmenování 
zvláštních vyslanců na 
blížící se oslavy u nás i na 
slovensku.



významná výRočí
Před 50 lety zemřel  
papež bl. Jan XXiii.

„Pocházím ze skromných poměrů a byl 
jsem vychován v radostné a požehnané 
chudobě, která se spokojuje s málem, pod 
svou ochranou dává vykvést ctnostem 
a připravuje k vysokým životním úkolům. 
Prozřetelnost mě vyvedla z mé rodné ves-
nice a dala mi putovat po cestách světa na 
východě i na západě. Svedla mě dohroma-
dy s lidmi jiných náboženství a ideologií, 
přivedla mě do styku s akutními a hrozivý-
mi sociálními problémy a uchovala mi klid 
a vyrovnanost k jejich zkoumání a hodno-
cení. Bez ohrožení neotřesitelnosti katolic-
kého Kréda a morálky vždy jsem se víc sna-
žil o to, co spojuje, než o to, co rozděluje a je 

protichůdné... Byla mi dána milost dob-
rého tělesného zdraví a zdravého lidského 
rozumu, který mi dovoluje rychle a jasně 
poznat věci, a sklon k lásce k lidem, což mi 
umožňuje, abych byl věrný zákonu evange-
lia. Úloha je těžká: syn chudého venkovana 
musí nést těžké břemeno papežství. Pomá-
há mu v tom víra a zásady, na nichž spočí-
vá každý křesťanský život.“
nedá se snad stručněji a výstižněji cha-
rakterizovat život a dílo tohoto velkého 
papeže, než to učinil sám. jeho pon-
tifikát byl krátký – jen čtyři a půl roku 
(1958–1963), ale byl tak významný, 
že už před jeho smrtí se začalo mluvit 
o epoše papeže jana XXIII. v církev-
ních dějinách. 
Angelo Giuseppe Roncalli (Jan XXIII.) se 
narodil 25. listopadu 1881 v italské ves-
nici Sotto il Monte v bergamské diecézi.  
Po studiu v Bergamu a v Římě byl 10. srp-
na 1904 vysvěcen na kněze a krátce nato 
se stal sekretářem bergamského biskupa. 

V roce 1915 byl povolán jako sanitní pod-
důstojník k vojenské službě. O deset let 
později se stal titulárním biskupem a byl 
jmenován apoštolským vizitátorem v Bul-
harsku. Zde se projevilo jeho diplomatické 
nadání a schopnosti. Při oslavách svato-
václavského milénia v roce 1929 navštívil 
Prahu a Starou Boleslav. V letech 1935 až 
1944 zastával úřad apoštolského delegáta 
v Turecku a Řecku. Během druhé světové 
války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem 
postiženým válkou. Vyjednal se západní-
mi spojenci přísun humanitární pomoci 
(léky a potraviny) pro Němci okupované 
Řecko, což se setkalo s vysokým oceně-
ním. Na výslovné přání papeže Pia XII. 
byl jmenován apoštolským nunciem ve 
Francii. Na začátku roku 1953 byl jme-

nován kardinálem a krátce poté se stal 
patriarchou benátským. Po smrti papeže 
Pia XII. byl 28. října 1958 zvolen zcela 
nečekaně jeho nástupcem. Předpokládalo 
se, že bude papežem spíše přechodným 
vzhledem k jeho vysokému věku a chatr-
nému zdraví. Zvolil si jméno Jan XXIII. 
Byl známý svým smyslem pro humor, 
nekonvenčností a zanedbáváním pro-
tokolu a bezpečnostních opatření. Mezi 
nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží 
svolání Druhého vatikánského koncilu 
a vydání encykliky Pacem in terris, které 
mu ve spojení s diplomatickými aktivita-
mi přineslo přezdívku Papež míru. Papež 
Jan Pavel II. ho 3. září 2000 prohlásil za 
blahoslaveného. josef Pala

Před 150 lety se narodil kardinál lev Skrbenský z Hříště
Narodil se 12. června 1863 v Hausdorfu (dnešní Hukovice na Novojičínsku). Byl vycho-
ván na zámku v Dřevohosticích, kde jeho rodina žila. Nejprve studoval na benediktin-
ském gymnáziu v Kremsmünsteru, pak u piaristů v Kroměříži a v letech 1882 až 1884 
absolvoval práva v Innsbrucku. Teologii studoval v Římě 
a v Olomouci, kde přijal také 7. července 1889 kněžské svě-
cení.
Kaplanoval v Dubé, v Moravské Ostravě a v Uherském Os-
trohu. Dne 21. prosince 1892 dosáhl v Římě na Gregorián-
ské univerzitě doktorátu církevního práva. Od roku 1895 
byl farářem v Melči ve Slezsku. Dva roky (1896–1897) byl 
nesídelním kanovníkem olomouckým. Poté získal dignitu 
probošta Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži (1897 
–1899) a pak se stal olomouckým sídelním kanovníkem.
Dne 15. září 1899, ve svých 37 letech, byl jmenován císařem 
Františkem Josefem I. arcibiskupem pražským, což papež 
Lev XIII. za tři měsíce potvrdil. Biskupské svěcení přijal 
v katedrále sv. Václava v Olomouci 6. ledna 1900 a v praž-
ské katedrále sv. Víta byl 14. ledna 1900 slavnostně introni-
zován. O rok později (15. dubna 1901) byl papežem Lvem 
XIII. ozdoben kardinálským purpurem. 
V Praze–Bubenči založil arcibiskupské gymnázium v Dejvicích. Účastnil se konkláve 
v roce 1903, kdy byl papežem zvolen Pius X. Byl nositelem rakouského řádu sv. Ště-
pána, který mu byl udělen v roce 1910. Předsedal biskupským konferencím v rakouské 
části monarchie a patřil k nejvlivnějším církevním hodnostářům habsburských dědič-
ných zemí.
V Praze byl pro svoji mírnou povahu oblíben; svoji popularitu však ztratil, když v roce 
1916 na císařský nátlak odešel z Prahy a stal se arcibiskupem olomouckým (císař mu 
vytýkal málo válečného nadšení), aby uvolnil místo brněnskému biskupovi Pavlu Huy-
novi. 
Kardinál Lev Skrbenský v roce 1920 rezignoval na všechny církevní funkce (mj. pro 
svůj šlechtický původ a protikatolické nálady v nové republice). Ještě se však účastnil 
konkláve v roce 1922, kdy byl zvolen papežem Pius XI. Po těžkém úrazu při autonehodě 
žil střídavě na zámku v Krásném Březně a na zámku Německých rytířů v Dolní Dlouhé 
Loučce u Uničova, kde také na Štědrý den 1938 zemřel. Pohřben je v olomoucké kated-
rále v hrobce pod hlavní věží.   josef Pala
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úmySly aPoštolátu modlitby

liSt z kalendáře
čeRven 2013

3. 6. 1963 zemřel bl. jan XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli), římský papež v letech 
1958 až 1963 (50 let)

6. 6. 1920 se narodil josef Vlček, předseda Matice cyrilometodějské v Olomouci a šéf-
redaktor časopisu Světlo (93. narozeniny)

12. 6. 1863 se narodil Lev skrbenský z Hříště, kardinál, pražský arcibiskup v letech 
1899 až 1916, pak olomoucký arcibiskup v letech 1916 až 1920 (150 let)

12. 6. 1910 se narodil P. rudolf Zdražil, bývalý kněz olomoucké arcidiecéze, který 
v letech 1941 až 1951 působil jako kaplan ve Zlíně a pak následně v Loučce 
u Valašského Meziříčí, od roku 1982 žije v pečovatelském domě v německém 
lázeňském městě Baden-Badenu (103. narozeniny)

12. 6. 1918 se narodil v Šumvaldu P. Antonín kryl, důchodce Olomouc  
(95. narozeniny)

13. 6. 313 Milánským tolerančním ediktem vyslovil císař Konstantin I. svobodu křes-
ťanství v celé římské říši (1700 let)   

28. 6. 1953 se narodil Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický  
(60. narozeniny)                        (jpa)

veleHRad  2013
Čtvrtek 4. července
 7.00 mše svatá
 16.00 mše svatá pro vozíčkáře
 19.30 Koncert lidí dobré vůle
 24.00 půlnoční mše svatá 
Pátek 5. července – nároDnÍ PoUŤ 
 6.00 mše svatá – za farníky
 7.00 mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva 

Ježíšova
 8.00 mše svatá letošních novokněží 
 9.40 modlitba růžence v bazilice 
 10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazi-

likou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy – je 
přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem 
Praha

 15.00 byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlato-
ústého v bazilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Ve-
lehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

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 podpo-
rovat novou evangelizaci. 
Úmysl národní 
Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.

čeRvenec 2013
Úmysl všeobecný 
Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se 
učedníky a misionáři evangelia. 
Úmysl misijní 
Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia. 
Úmysl národní 
Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.

Snímek Leoš Hrdlička
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Svatí cyRil a metoděJ

Arcibiskupa Celliho vítá na 
Velehradě místní farář P. Petr 
Přádka                  Snímek Petr Zákutný

významný vatikánský představitel navštívil před výročím 
slovanských věrozvěstů zlín a velehrad

Předseda Papežské rady pro hromadné sdělovací prostředky arcibiskup Claudio 
Maria Celli navštívil 23. dubna ve Zlíně hejtmana MVDr. stanislava Mišáka. 
„Dovolili jsme si informovat Jeho Excelenci, pana 
arcibiskupa, o stavu příprav na 1150. výročí přícho-
du sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které nesmě-
řujeme jen na ty, kdo mají dar víry, ale na všechny 
lidi dobré vůle. Zároveň jsme poprosili o přímluvu 
u Svatého otce, kterého bychom nesmírně rádi přiví-
tali letos v červenci na Velehradě, kde oslavy jubilea 
vyvrcholí,“ informoval novináře hejtman při krátké 
tiskové konferenci po jednání.
Arcibiskup Celli uvedl, že znovu pochopil, jak vý-
znamné a důležité je, aby papež přijal pozvání a zú-
častnil se velehradských oslav. „Ujistil jsem pana 
hejtmana, že Svatému otci předám informaci, jak 
moc si přejete, aby byl zde u oslav. Samozřejmě se 
potom papež František bude moci sám a svobodně 
rozhodnout, jak na to reagovat.“ Výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů je i podle něho velmi vý-
znamné. „Nejsou to oslavy jen pro slovanské národy, 
ale pro všechny národy Evropy,“ zdůraznil vatikán-
ský diplomat, který ze Zlína poté odjel na Velehrad, 
kde si prohlédl baziliku a setkal se s žáky zdejšího 
Stojanova gymnázia.
Nakonec se papež František rozhodl, že na Velehrad nepřijede. Pavel skála

Slovácké muzeum připravilo výstavu o cyrilometodějském velehradu
V letošním roce si nejen český i slovenský národ, ale celá kulturní Evropa připomí-
nají 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. slovácké mu-
zeum v Uherském Hradišti se k cyrilometodějským oslavám připojuje řadou akcí, 
mezi něž patří i výstava, která přibližuje dějinné milníky spjaté nejen s Velkomo-
ravskou říší a misií sv. Cyrila a Metoděje, ale také s Velehradem, který je nejvýznam-
nějším poutním místem na Moravě.
Autoři výstavy, prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin Cyrilo-
metodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a PhDr. Blanka Raš-
ticová, historička Slováckého muzea, přibližují návštěvníkům nejprve období Velké 
Moravy a zejména působení cyrilometodějské mise, zřízení vlastní církevní provincie 
a dílo Konstantina Filozofa. Pozornost věnují také tzv. „velehradské otázce“ – polemice, 
kterou mezi sebou vedli moravský historiograf Beda Dudík a zemský archivář Vincenc 
Brandl a po nich řada dalších historiků a archeologů. Její podstatou bylo určení lokali-
zace velkomoravského Veligradu, která dodnes není spolehlivě vyřešena.
Větší část výstavy je věnována historii Velehradu, a to nejen cisterciáckému klášteru, 
založenému v roce 1205, ale zejména Velehradu jako centru dialogu mezi východními 
a západními Slovany s jedinečným intelektuálním akcentem teologicko–historickým 
a mezinárodním. Velehradské poutě vynikaly od 19. století svým všeslovanským zamě-
řením ve smyslu jazykovém, kulturním a náboženském.
Kromě množství historických fotografií, map a nákresů mohou návštěvníci na výstavě 
zhlédnout na 110 sbírkových předmětů z fondu Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to produkci keramiky, nástroje a zbraně 
z velkomoravského období, dobové pohlednice, pouťové obrázky, drobnou devoční gra-
fiku – svaté obrázky, ale také unikátní rukopis Slavný rok 1863 na Moravě a na Velehra-
dě z pera Františka Pluskala Moravičanského, vrchnostenského lékaře na Velehradě, 
historika a archeologa.
Ikonografii sv. Cyrila a Metoděje dokumentují podmalby na skle, majolika, výklenkové 
plastiky, akvarely, kresby a malby z 19. a první poloviny 20. století. V závěru výstavy 
se návštěvníci mohou seznámit s tvorbou současných umělců, inspirovanou Velkou  
Moravou a sv. Cyrilem a Metodějem, především akademických sochařů Otmara Olivy 
a Jiřího Vlacha (Česká republika) a Mariána Polonského (Slovenská republika).
Výstava, která je financována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální roz-
voj z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty a Zlínským krajem, se 
nachází v Baťově institutu (14. budova) ve Zlíně (Vavrečkova 7040). jiří Gračka

velká cyrilometodějská výstava 
v olomouci 

Až do 11. srpna potrvá výstava věno-
vaná působení slovanských věrozvěstů  
sv. Cyrila a Metoděje v Arcidiecézním 
muzeu v olomouci.
„Základním tématem výstavy je představe-
ní kulturních, historických a uměleckých 
aspektů 1150. výročí cyrilometodějské 
mise na Moravu. Výstava s doprovodnou 
kolektivní monografií představí fenomén 
cyrilometodějské úcty a tradice ve vý-
tvarném umění v českých zemích v širo-
kém časovém rozsahu od středověku po  
21. století,“ říká Kristina Vavríková z or-
ganizačního týmu pro přípravu cyrilome-
todějského jubilea Velehrad 2013. Podle 
jejích slov je výstava zaměřena na oblasti, 
jako je život svatého Cyrila a Metoděje, 
historický a kulturní kontext Velké Mora-
vy či slovanská liturgie. (čbk)

Pouť z konstantinopole  
na velehrad 

V jubilejním roce 1150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Mora-
vu se sedm poutníků rozhodlo vypravit 
na dvouetapovou štafetovou pěší pouť 
z konstantinopole na Velehrad. První 
etapa je rozplánována na třináct dní 
a tvoří 992 kilometrů. od 15. června 
2013 bude následovat druhá etapa, kdy 
zbývá urazit na Velehrad ještě 711 kilo-
metrů. 
Své putování poutníci zahájili 26. dubna 
bohoslužbou v Arše na bystrckém sídlišti 
v Brně. Následně navštívili biskupa Voj-
těcha Cikrleho, který jim před dlouhou 
poutí požehnal.
O den později přijeli poutníci do Soluně, 
kde do tří pouzder nabrali prsť u kostela 
sv. Dimitrije, velkomučedníka a patro-
na města. Právě tento kostel byl „farním 
kostelem“ svatých apoštolů Cyrila a Me-
toděje. 
Každá ze štafet ponese jedno pouzdro. 
Jednotlivé skupinky ujdou vždy po 25 až 
28 kilometrech denně, takže celá skupina 
se každý den přiblíží zhruba o 80 kilome-
tů směrem k Velehradu. V polovině cesty, 
blízko Bělehradu, bude měsíční přestáv-
ka. Na toto místo putující dojdou zhruba 
po třech týdnech. 
Více informací Mons. Jan Peňáz tel.: 
736 52 92 21, www.poutnik-jan.cz

Martina jandlová
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Svatí cyRil a metoděJ

Hudební RubRika
Poznámky k interpretaci písní ze zpěvníčku Písně  
k boží chvále (2010)

Píseň č. 20 – Voláme k tobě, svatý Floriáne
Svatofloriánská píseň a hasičská hymna vznikla v roce 2010 na popud a text Mons. Jo-
sefa Hrdličky. Zhudebněna byla pisatelem tohoto článku, který při kompozici vycházel 
z dědictví L. Holaina a Svatojánského kancionálu. Skladba byla upravena i pro dechový 
orchestr a původně měla 4 sloky. Nepublikovaná strofa měla text: Hrdinným skutkem 
život položil jsi, za Krista, jenž je stejný dnes jak kdysi, odvaze k dobru uč nás v každý čas, 
stůj při nás… 
Poznámky k interpretaci: tempo mírné cca M. M. = 80 na čtvrťovou notu. Píseň však 
netáhnout, fráze jsou převážně dvoutaktové. Pozor na modulaci ve 3. a 4. taktu z G dur 
do A dur a následně změna tonality v 4. taktu (A dur-a moll). Píseň je vhodná v den při-
pomínky sv. Floriána (4. květen) jako M1-3, v jiné dny po mši svaté

Píseň č. 21 – Hvězdy dvě se z východu 
Moravský buditel a kněz František Sušil (1804–1868) vypracoval pro kantátu Sv. Cyril 
a Metoděj (k 1000. výročí příchodu soluňských bratří na Moravu) Pavla Křížkovského 
rozsáhlou báseň Hvězdy dvě se z východu. V roce 1995 zkomponoval P. Josef Olejník na 
upravený text píseň pro připravovaný hymnář (Denní modlitba církve. Varhanní dopro-
vod hymnů a básnických modliteb. Matice cyrilometodějská, 1996) o sedmi slokách.
Poznámky k interpretaci: tempo důstojné okolo M. M. = 60–70 na čtvrťovou notu. 
Frázování po taktech (6/4) a jednom dvoutaktí (4/4). Pozor na intonaci v sekvenci 3. a  
4. taktu. Píseň je vhodné zazpívat v den slavnosti (5. července) jako M5, popř. i po mši 
svaté. Původně byla určena jako hymnus k nešporám.

Píseň č. 18 – svatý Michaeli
Modlitbu k sv. archandělu Michaelovi zkomponoval P. Josef Olejník v olomouckém se-
mináři v roce 1949 před svým nástupem do farnosti Andělská Hora (kde je kostel zasvě-
cen sv. Michaelovi). Píseň byla následně šířena po celé arcidiecézi a v mnoha farnostech 
dosáhla velké obliby. Skladba je umělecky cenná, proto je nutné ji zodpovědně nastu-
dovat, jak pěvecký part, tak i varhanní doprovod (který je nelehký). Použití písně jako 
zpívané modlitby po mši svaté.
Poznámky k interpretaci: autor napsal tempo M. M. = 72 pro půlovou notu (skladba 
je alla breve!). Původní tóninou byla d moll, skladba je nyní interpretována v c moll. 
Frázování je nutno dodržet, jak autor zamýšlel, tj. nepřidávat zbytečné přídechy (při 
rychlejším tempu nejsou nutné). 

dvě Puzzle  
Svatí cyril a metoděj

Centrum pro katechezi ve spolupráci s časopi-
sem Nezbeda vydalo puzzle s cyrilometodějskou 
tématikou. Mezi motivy vyobrazenými na puzzle 
je detail bratrů a také Cyril s Metodějem při se-
tkání s  lidmi z Velké Moravy. Ilustrací se ujala 
Alena Němečková. Puzzle je tvořeno 48 dílky, 
při sestavení mají rozměry formátu A4. Přílohou 
balení puzzle je i podklad pro vytvoření krabičky 

k uložení dílků. Puzzle může být 
vhodným dárkem pro děti mladšího 
školního věku. Objednávky tohoto 
materiálu zasílejte na adresu: Cent-
rum pro katechezi, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel.: 739 344 128, 
e-mail: katecheti@arcibol.cz

Anna skočovská

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.

Píseň č. 22 – nebe i země, spojte své 
hlasy
Mešní píseň k sv. Bartoloměji (24. srpna) 
vznikla dodáním nového textu od Mons. 
Josefa Hrdličky na starší nápěv Petra Ebe-
na z roku 1967.
Poznámky k interpretaci: tempo rychlejší 
cca M. M. = 100–120 na čtvrťovou notu. 
Fráze jsou buď čtyřtaktové (rychlejší tem-
po) nebo dvoutaktové (mírnější tempo), 
přízvuky vychází po dvou třídobých, ve 
středním dílu po třech dvoudobých no-
tách. Varhanní doprovod je nutno pečlivě 
nastudovat, frázování levé a pravé ruky 
dohromady je poněkud složitější.

jan Gottwald

Snímek Leoš Hrdlička
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aktuality
unikátní výstavní projekty v arcibiskupském paláci a kryptě 
katedrály sv. václava v olomouci

Arcibiskupství olomoucké a Římskokatolická farnost sv. Václava v olomouci ve 
spolupráci s odborníky katedry historie Filozofické fakulty Univerzita Palackého 
v olomouci připravili pro veřejnost dvě nové výstavy. Přístupné budou do konce 

září 2013.
Unikátní výstavy při-
pravil tým pracovní-
ků pod vedením Jany 
Oppeltové, která je 
odbornou asistentkou 
Katedry historie FF UP 
v Olomouci. Na projek-
tu v katedrále sv. Václa-
va pracoval také P. Ra-
dek Martinek, který je 
knězem královéhradec-
ké diecéze.
První výstavní projekt 
„Krása důstojnosti“ 
vznikl u příležitosti vý-
ročí 950 let obnoveného 
olomouckého biskup-

ství a veřejnosti představuje erby olomouckých biskupů a arcibiskupů v architektuře 
a užitém umění. Druhá výstava s názvem „Důstojnost krásy“ je ke shlédnutí v kryptě 
katedrály sv. Václava a provede návštěvníky liturgickými textiliemi 17. až 20. století 
z fondu katedrály sv. Václava.
Výstavy vznikly v rámci předmětu Evidence bohoslužebných předmětů, soupis a do-
kumentace historických nápisů a heraldických památek, který je realizován v rámci 
projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Přípravu obou výstav finančně podpořilo také Statutární město Olomouc a Olomoucký 
kraj. 
Realizace projektu by nebyla možná bez spolupráce s Florou Olomouc a Vlastivědným 
muzeem Olomouc. Poděkování patří také Stanislavu Uhlířovi za zapůjčení medailí ze 
své soukromé sbírky. Hlavním mediálním partnerem se stal Český rozhlas Olomouc, 
dalším partnerem je také televize Noe.  Martin kučera

Papeže františka na cyrilometodějských oslavách  
zastoupí chorvatský kardinál

Papež František do České republiky nepřijede. Vatikán, který to již v minulých 
dnech naznačoval, tuto zprávu definitivně potvrdil 10. května 2013, kdy oznámil 
jmenování zvláštních vyslanců na blížící se oslavy u nás i na slovensku.
Papež František jmenoval dva legáty, kteří ho budou zastupovat při blížících se 

cyrilometodějských oslavách: na Velehrad kardinála  
josipa Bozaniće, arcibiskupa z chorvatského Záhře-
bu, a do nitry kardinála Franca rodé, emeritního pre-
fekta kongregace pro společnosti zasvěceného života 
a společnosti apoštolského života. Hlavní cyrilometo-
dějská pouť proběhne v České i slovenské republice  
5. července 2013.
„Úloha papežského legáta je velmi významná. Navíc se 
jedná o kardinála ze slovanské země, který Velehrad zná. 
Budeme se proto těšit, že na letošních oslavách cyrilome-
todějského jubilea zastoupí Svatého otce,“ reagoval na 
jmenování papežského vyslance olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner.
Kardinál Josip Bozanić se narodil roku 1949 v Rijece 
a kněžské svěcení přijal roku 1975. Biskupské svěce-
ní přijal v roce 1989 jako biskup-koadjutor diecéze Krk 

a záhy se zde stal sídelním biskupem. Roku 1996 byl jmenován apoštolským adminis-
trátorem arcidiecéze Rijeka a o rok později arcibiskupem v Záhřebu. Kardinálem byl 
jmenován roku 2003. V letech 1997 až 2007 byl předsedou chorvatské biskupské konfe-
rence a v letech 2001 až 2006 působil též jako místopředseda Rady evropských biskup-
ských konferencí.   josef Pala

Profesor Pavel ambros 
připravil kompletní bibliografii 
kardinála špidlíka

U příležitosti 3. výročí od úmrtí kardi-
nála tomáše Špidlíka vydalo olomouc-
ké refugium první ucelenou bibliogra-
fii jeho rozsáhlého díla z pera jezuity 
prof. Pavla Ambrose. 
Kompletní bibliografie kardinála Tomáše 
Špidlíka je čtenáři předkládána po dů-
kladném studiu celého jeho díla, databází 
doma i v zahraničí a archivních dokumen-
tů. Představuje neocenitelný nástroj pro 
každého, kdo se chce svědomitě zabývat 
jeho osobou, dílem, a hlavně duchovním 
dědictvím. Odráží celek tajemství života 
kardinála Špidlíka, kterému pro soulad 
teologie a duchovního odkazu přináleží 
z tradice zaužívaný titul starec. 
Kniha o 760 stranách vychází v edici 
Souborné dílo Tomáše Špidlíka. Více na:  
www.refugium.cz  František jemelka

noví jáhni
V sobotu 13. července 2013 v 9.30 hod. 
přijmou z rukou olomouckého pomoc-
ného biskupa Mons. josefa Hrdličky 
v katedrále sv. Václava v olomouci 
jáhenské svěcení tři bohoslovci z olo-
moucké arcidiecéze:
František Ponížil (1987), Sobotín
Martin rumíšek (1989), Nová Lhota
Mgr. karel skočovský, Ph.D. (1980), 
Slušovice 
Zároveň s nimi přijmou jáhenské svěce-
ní také tři ženatí muži – noví trvalí jáhni 
olomoucké arcidiecéze:
Mgr. Bc. jaroslav koudelka (1969), Vel-
ké Opatovice, absolvent Katolické teolo-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
(2012) 
Mgr. Vladimír ručka (1959), Hutis-
ko–Solanec, absolvent Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci (2012) 
Mgr. Petr Vrána (1969), Valašské Meziří-
čí, absolvent Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
(1998) (jpa)

Statistika olomoucké 
arcidiecéze za rok 2012

(V závorce jsou údaje za rok 2011)
křty ................................... 4 590 (5 292)
Biřmování ......................... 2 273 (1 290)
První svaté přijímání ........ 2 287 (2 692) 
Počet sňatků  .................... 1 302 (1 162)
Pomazání nemocných .... 22 367 (22 400)
Počet pohřbů .................... 5 181 (5 349)
Počet kněží  
v činné duchovní správě ........ 321 (328)
Průměrná návštěva 
nedělních bohoslužeb .... 94 864 (97 005)
 (ps)

Snímek Martin Kučera

Kardinál Josip Bozanić
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První krok k blahořečení P. Josefa toufara

Česká biskupská konference schválila návrh královéhradeckého biskupa na udě-
lení nihil obstat, potvrzení, že nic nebrání tomu, aby začal proces beatifikace  
P. josefa toufara. ten bude, dle pravidel, probíhat nejprve 
na území královéhradecké diecéze.
První část procesu beatifikace se vždy odehrává právě na úrovni 
diecéze. Pokud se shromáždí dostatek důkazů, následně je pří-
pad předán do Říma. 
„V místě svého působení i za jeho hranicemi je P. Josef Toufar 
široce uctíván, to je u blahořečení či svatořečení vždycky rozho-
dující. A protože úcta k P. Toufarovi je takto trvalá a mimořádná 
i více než 60 let po jeho smrti, jako biskup diecéze, kde působil, cítím povinnost jeho 
případ prozkoumat,“ vysvětlil návrh královéhradecký biskup Jan Vokál. 
P. Josef Toufar byl umučen ve valdické věznici, když se z něho vyšetřovatelé snažili nási-
lím dostat přiznání, že na pokyn Vatikánu zinscenoval tajemný pohyb oltářního kříže ve 
svém kostele v Číhošti na Havlíčkobrodsku. Kříž se tam před dvěma desítkami svědků 
rozpohyboval v adventu roku 1949, sám Toufar „číhošťský zázrak“ ani neviděl, stál v tu 
dobu na kazatelně zády k oltáři. Nastupující komunistická totalita však případ využila 
k zahájení velkých politických procesů s duchovními, jejichž cílem bylo rozložit církev 
v Československu. 
Toufarovo přiznání před soudem mělo dát k procesům záminku. P. Toufar se však plánu 
nepodvolil, měsíc snášel kruté mučení. V důsledku zranění zemřel. 
„Jsem přesvědčen o tom, že P. Toufar trpěl pro víru a pro církev. Než aby křivě svědčil 
proti církvi, nechal se raději ve vězení ubít. V tom můžeme vidět podobnost s mučední-
ky,“ dodal biskup Jan Vokál.   Petr suchomel

Skauti oslavili svého patrona 
Mší svatou a následnou hrou na téma „Edikt milánský“ oslavili 20. dubna členo-
vé skautského hnutí svátek svého patrona, svatého jiří. Pouti na svatém kopečku 
u olomouce se zúčastnilo kolem 160 skautů, skautek, vlčat a světlušek nejen z olo-
moucké arcidiecéze.
Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiří sloužil duchovní rádce skautů olomoucké arcidiecéze 
P. Vladimír Mrázek. Ve svém kázání shromážděné skauty mimo jiné povzbudil, aby se 
snažili žít svůj 
skautský slib 
a všechno, co 
z něj vyplývá, 
„jak dovedou 
nejlépe“, jak se 
k tomu ostatně 
ve slibu zaváza-
li. „Pokud se bu-
deme upřímně 
snažit, Bůh nám 
pomůže,“ dodal 
P. Mrázek.
Po bohoslužbě 
a nezbytném 
občerstvení ná-
sledovala hra, 
inspirovaná letošním výročím schválení Ediktu milánského – listiny, která v roce 313 
zaručila křesťanům v Římské říši svobodu vyznání. Tento dokument měly jednotlivé 
skupiny soutěžících poskládat dohromady.
Setkání, které na Svatém Kopečku pořádají každým rokem olomoucká skautská stře-
diska sv. Jana Boska a Vládi Tylšara, ovšem nebylo jedinou akcí konanou u příležitosti 
svátku svatého Jiří. Svého patrona tak oslavili například skauti ve Zlíně či v Libině na 
Šumpersku.  jiří Gračka

charita olomouc rozvine  
svou potravinovou pomoc

na druhou polovinu letošního roku při-
pravuje Charita olomouc start projektu 
Centrum potravinové pomoci, který by 
následně postupně mohl zaplnit mezeru 
v oblasti materiální pomoci lidem v nouzi. 
její potřebnost je v regionu střední Mora-
vy stále patrnější a takovýto typ služby zde 
doposud není realizován.
„Klesající finanční zdroje jsou problé-
mem nejen podnikatelských subjektů, ale 
i charitativních institucí. Paradoxně však 
zájem o služby potřebným většinou spí-
še roste. Částečným ulehčením v těchto 
problémech může být provozování chys-
taného centra,“ přiblížil záměr Petr Prinz, 
vedoucí charitního Střediska Samaritán 
pro lidi bez domova.
Projekt bude shromažďovat zdarma získa-
né potraviny, a dále je potom distribuovat 
mezi poskytovatele sociálních služeb, kte-
ří je pak budou předávat mezi své klienty 
a další lidi v nouzi. Charita Olomouc pro 
tento účel využije zázemí objektu v Dola-
nech u Olomouce, které bude nově využí-
vat díky vstřícnosti sester premonstrátek 
ze Svatého Kopečku u Olomouce.
„Centrum je postaveno na principu 
mozaiky, která poroste podle množství 
darů, jež se nám podaří sehnat. Na dru-
hou stranu zdůrazňuji, že stejně důležité 
jako nastavení toků dovnitř je i způsob 
dalšího předávání, které musí být rychlé, 
spravedlivé a efektivní. Centrum počítá se 
třemi zdroji potravin. Jde o jídlo získané 
od obchodních řetězců či výrobců; zde se 
stává, že se blíží konec jejich trvanlivosti, 
nebo je jejich prodej z nějakého důvodu 
problematický. Dále jsou to dary menších 
dárců, často fyzických osob. Lidé nám 
již teď nosí konzervy, zeleninu, čokolády, 
tuto formu pomoci tedy rádi rozvineme. 
Další velký zdroj tvoří podpora ze zdrojů 
EU. Humanitární pomoc se tak dá čerpat 
v podobě mouky, cukru, těstovin i dalších 
surovin,“ dodal podrobnosti Prinz.
Předpokládá se, že projekt může mít pří-
nos pro řadu organizací nejen na Olo-
moucku, ale i celé střední Moravě. Řada 
z nich již nyní stojí o spolupráci. V bu-
doucnu je zde možné prohloubit koopera-
ci např. i s farnostmi, obcemi a úřady. 

František jemelka
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 Arcibiskup-
ském 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
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vzpomínky na kardinála 
Skrbenského se zúčastní  
také dominik duka

slavnostní bohoslužby, přednáška 
i koncert jsou na programu oslav, jimiž 
si farnost Dlouhá Loučka na Uničovsku 
v tyto dny připomíná dvě výročí spojená 
s pražským i olomouckým arcibisku-
pem, kardinálem Lvem skrbenským 
z Hříště. Mši svatou v neděli 9. června 
bude celebrovat pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka.
Při bohoslužbě, kterou bude přenášet Ra-
dio Proglas, bude účinkovat pěvecký sbor 
Carmen ze Zábřehu. Na závěr bohosluž-
by odhalí kardinál Duka zrestaurovanou 
sochu Vzkříšeného, připisovanou morav-
skému baroknímu umělci Heinzovi, a po 
skončení mše svaté bude před kostelem 
přichystáno občerstvení a posezení při 
dechové hudbě. Veřejnost si zároveň bude 
moci zakoupit monografii o kardinálu 
Skrbenském, jejíž autorkou je Dr. Jitka 
Jonová. (ps) 

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 mi-
nistranty od 11 let. Budou připraveny 
výlety, hry, soutěže, duchovní program, 
modlitba, mše svaté, duchovní slův-
ko, pobyt v partě ministrantů a to nejen 
v prostorách semináře. Informace a při-
hlášky je možné získat na webové adrese:  
www.ministranti.info v oddílu „Akce 
2013“.  jakub Zelina

bohoslovec

zemřel františkánský jáhen 
česlav bohumil křížala

Ve věku 84 let zemřel 28. dubna 2013 
v ostravské nemocnici františkán Česlav 
Bohumil křížala, trvalý jáhen v Morav-
ské třebové.
Narodil se 18. října 1928 v Holohlavech, 
jáhenské svěcení přijal 7. června 1975 
v německém Erfurtu. Od 1. září 2006 
působil jako trvalý jáhen v Moravské Tře-
bové. 
Poslední rozloučení se zesnulým se kona-
lo 6. května 2013 ve františkánském kos-
tele sv. Josefa v Moravské Třebové a pak 
byl uložen do řádového hrobu na místním 
hřbitově. (jpa)

Setkání výboru matice velehradské s olomouckým arcibiskupem 
Členové výboru Matice velehradské navštívili 2. května v arcibiskupském paláci 
v olomouci svého protektora, arcibiskupa Mons. jana Graubnera. Vedli s ním dis-
kuzi nad dalším směřo-
váním organizace. 
Otec arcibiskup je po-
vzbudil k práci pro pout-
ní místo Velehrad a do-
poručil, aby se Matice 
velehradská věnovala 
rozvoji užších vztahů 
v tomto společenství. 
Členové výboru prezen-
tovali svoji činnost. Ma-
tice velehradská výrazně 
podpořila vznik vzdělá-
vacích programů na Ve-
lehradě, kde nyní poutní-
ci a turisté mohou absolvovat tři druhy procházek poutním areálem s výkladem a mají 
k dispozici pracovní listy.  Petr Hudec

vydejte se do kladska po stopách arnošta z Pardubic 
na exkurzi do polských měst kladska, Vambeřic a dalších zve všechny zájemce olo-
moucká pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie. Zájezd po stopách praž-

ského arcibiskupa Arnošta z Pardu-
bic, který v kladsku prožil své dětství 
a je zde také pochován, se uskuteční 
v sobotu 15. června.
Účastníci exkurze, která vyráží autobu-
sem v 6 hod. ráno z Olomouce, navštíví 
nejprve město Kladsko, kde si mimo 
jiné prohlédnou zdejší gotický most či 
kostel Nanebevzetí Panny Marie s ná-
hrobkem Arnošta z Pardubic. Dále je 
čeká poutní kostel a pohyblivý betlém 
ve Vambeřicích, skalní město ve Sto-
lových horách a nedaleké Lázně Chu-
doba (Kudowa-Zdrój), město Kladská 

Bystřice a konečně české poutní místo Králíky. Do Olomouce se účastníci vrátí kolem  
18.30 hod.
Přihlášky k exkurzi, jejíž cena je 500 Kč, přijímá Mgr. Martina Orságová,  
tel.: 603 458 840, e-mail: orsagova@arcibol.cz (čbk)

luhačovice zahájily sezonu
symbolickým otevřením léčivých pramenů odstartovala lázeňská sezona v Luha-
čovicích. tradiční ceremoniál poznamenalo nepříznivé počasí. Proto se samotné 
žehnání pramenů v neděli 
5. května konalo v místním 
farním kostele svaté rodi-
ny. Provedl je luhačovický 
farář Dr. Hubert Wójcik. 
nedělní průvod po kolo-
nádě a k pramenům musel 
být pro nepřízeň počasí 
zrušen. následný program 
pak pokračoval v hale Vin-
centka. 
„Velmi nás těší, když vidíme, 
kolik různých spolků se do 
organizace zapojilo. Není to 
jenom o lázních a městě, ale 
pomáhají hasiči, všemožné 
místní folklorní i jiné spolky 
i církev. Taková spolupráce je pozitivní,“ hodnotí slavnosti František Krůžela, předseda 
dozorčí rady Lázní Luhačovice a bývalý jejich dlouholetý ředitel. josef Pala

Snímek Petr Hudec

Snímek Jan Mehlich

Snímek Karel Bodlák
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aktuality
nová publikace o P. aloisi kolískovi

Historik karel sommer a vlastivědný badatel a publicista josef julínek v publikaci 
zachytili život a dílo jedné z nejvýznamnějších duchovních a politických osobností 
meziválečného Československa, kněze – vlastence, označovaného jako slovenské-
ho konzula a aristokrata ducha – profesora PhDr. Mons. Aloise kolíska.
Alois Kolísek (1868–1931), rodák z Protivanova na Drahan-
ské vysočině, pocházející z chudé tkalcovské rodiny po studi-
ích teologie v Brně a vyšších studiích v Římě působil krátce 
v duchovní správě (kněžskou dráhu si rovněž zvolilo pět jeho 
bratrů). Potom zakotvil jako profesor náboženství na reálce 
v Hodoníně a jako profesor slovenské literatury a estetiky na 
Teologické fakultě v Bratislavě. 
Publikace se podrobně zabývá jeho aktivitami v oblasti veřej-
né, politické, publikační a kulturní. Autoři věnují pozornost 
jeho přátelství s Karlem Dostálem-Lutinovem (básníkem 
a vůdčím činitelem Katolické moderny), Andrejem Hlinkou 
(knězem a představitelem slovenského národního života, od 
roku 1918, kdy se Hlinka postavil za národní autonomii Slovenska, se však jejich cesty 
rozešly), a R. W. Setonem-Watsonem (britským historikem a slovakofilem, pseudonym 
Scotus Viator). Kolísek je představen jako propagátor česko-slovenské vzájemnosti, 
slovenský buditel, bojovník za emancipaci Slováků a znalec slovenské kultury a litera-
tury. Uvedeny jsou také jeho kontakty s řadou slovenských činitelů (např. S. Hurban-
Vajanský, M. Hodža, P. Blaho, F. Juriga). 
Podílel se na budování slovenského školství v Československé republice. Této proble-
matice se věnoval jako poslanec Národního shromáždění a místopředseda slovenské-
ho klubu. Připomenuty jsou také jeho aktivity v oblasti etnografie, umění, sběratelství 
a hudby, stejně jako rozsáhlá publikační činnost (např. Nový život, Hlídka, Archa,Vlast, 
Prúdy, Náš domov) a odborné publikace (např. Naše národní píseň, Cyrillo-methoděj-
ství u Čechů a u Slováků). Poslední kapitoly monografie jsou věnovány A. Kolískovi 
jako duchovnímu vůdci národních poutí do Lurd a Říma, jeho účasti na eucharistických 
kongresech a působení v Panevropské unii. Autoři také poukazují na neuznání osob-
ností Aloise Kolíska ze strany katolických kruhů, kdy zřejmě byla překážkou jeho účast 
v reformním hnutí po vzniku Československa. Kolísek však zůstal věrný římskokatolic-
ké církvi.
„Jeho houževnatost, taktnost, obrovská vitalita, píle, obětavost a odpovědnost nebyla 
za jeho života respektována. V české a slovenské národní historii však zanechal stopy, 
které je třeba náležitě a patřičně ocenit,“ uvádějí v závěru knihy její autoři. Tato mono-
grafie bezpochyby přispěje k poznání života a díla naší významné duchovní osobnosti. 
Aloise Kolíska si vážili také jeho synovec, protivanovský rodák PhDr. et ThDr. Jiří Maria 
Veselý, O.P. (1908–2004), a vlastivědný badatel a historik Konicka Ing. ThMgr. Jaro-
slav Pinkava (1922–1999).
Karel Sommer – Josef Julínek: Politik a kněz Alois Kolísek. Nakladatelství ARSCI, Pra-
ha 2012, 192 stran  Hana Bartková 

zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně
Letošní poutní sezonu na svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olo-
moucký arcibiskup jan Graubner. Po slavnostní mši svaté následovala valná 
hromada Matice svatohostýnské, při níž bylo oceněno dvacet zasloužilých členů 
Matice svatohostýnské. Po ukončení valné hromady byla poutníkům představena 
premiéra nového filmu o přípravě a průběhu jubilejního roku 2012. 
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit 
tradiční stolní kalendář na příští rok. Nový Svatohostýnský kalendář 2014 je jakýmsi 
ohlédnutím za Jubilejním rokem 2012. Duchovní myšlenky na každý týden připravil 
dlouholetý svatoho-
s t ý n s k ý  d u c h o v n í 
správce P. Jan Chro-
meček. 
Matice svatohostýn-
ská má v současné 
době 7058 členů; 
v loňském roce se do 
ní přihlásilo 257 no-
vých členů, zatímco 
243 členů zemřelo.

josef Pala Snímek Josef Pala

Paulínky s první tuzemskou 
knihou papeže františka 

V nakladatelství Paulínky vychází kniha 
Pokora, cesta k Bohu; první knižní titul 
na českém trhu, jehož autorem je pa-
pež František. jde o brožuru kardinála  
j. M. Bergoglia věnovanou, jak napoví-
dá již název tohoto titulu, cestě auten-
tické křesťanské pokory. 
Spis je inspirován starobylou duchovní 
praxí otců pouště, zvláště Dorotheem 
z Gazy, vytyčuje věřícím stále aktuální 
cestu křesťanské pokory, která je zákla-
dem každého opravdového společenství. 
Formát knihy: brožovaná s klopnami,  
64 stran; cena: 89 Kč
K dispozici je v knihkupectví Paulínky, 
on-line prodeji na: www.paulinky.cz nebo 
u dalších knihkupců.
V nakladatelství se již ale připravují také 
další dva tituly z doby jeho biskupského 
působení (Otevřená mysl, věřící srdce 
a Skutečná moc je služba). Brzy také vy-
jde životopisná kniha Papež František. 
Život a výzvy italského novináře S. Gae-
ty, který představuje životní cestu papeže 
Františka či výzvy, které před něho staví 
jeho nový úřad a nevyhýbá se ani citlivým 
tématům katolické církve dneška. (čbk)

Proč studovat  
na církevní škole?

Dne 22. a 23. dubna 2013 se konaly v Ar-
cibiskupském gymnáziu v Kroměříži 
přijímací zkoušky a pohovory uchazečů 
o studium na této škole. Někteří žáci byli 
přijati bez přijímacích zkoušek na zákla-
dě výborných studijních výsledků, část 
uchazečů musela projít písemnými přijí-
macími zkouškami. Každý žák však bez 
výjimky absolvoval přijímací pohovor se 
zástupcem školy a zástupcem Arcibis-
kupství olomouckého. Na dotaz, jaké 
byly důvody pro volbu právě této školy, 
uchazeči i jejich rodiče uváděli širokou 
škálu odpovědí. Z velké části přikládali 
důležitost křesťanskému zaměření školy, 
vedení a výchově k přirozeným lidským 
hodnotám i nasměrování k hodnotám 
nadpřirozeným. Nevěřící uchazeči klad-
ně hodnotili možnost seznámit se s kato-
lickým náboženstvím a rozšířit si obzor, 
někteří dostali doporučení od svých ka-
marádů, kteří v průběhu svého studia vní-
mali pozitivně dobré klima školy. Všechny 
uchazeče zaujal velký výběr volitelných 
předmětů a volnočasových aktivit, nabíd-
ka projektových týdnů a možnost zahra-
ničních studijních pobytů. Arcibiskupské 
gymnázium v Kroměříži má podle rodi-
čů i uchazečů o studium na Kroměříž-
sku i v širším okolí velmi dobrou pověst.  
Ve školním roce 2013/2014 nastupuje 30 
žáků do šestiletého studia a 90 žáků do 
studia čtyřletého.  Marie kvapiliková
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naši novokněŽí

ocenění zaSlouŽilýcH faRníkŮ

Mgr. Ladislav sovadina 
nar. 11. 6. 1967 Přílepy (farnost Holešov)

primice: neděle 7. července 2013,
14 hod. – Holešov

Mgr. Michal Zahálka 
nar. 29. 9. 1981 Prostějov 

primice: neděle 23. června 2013,
15 hod. – Jednov, orelské hřiště

Za aktivní a nezištnou pomoc ve farnostech, jako je služba akolyty, 
dlouholetá služba kostelníka, péče o kostel a kapli, údržba kostela, péče 
o zvony a pomoc v technických záležitostech kostela a fary; obnovení kří-
žů a kaple v obci; pomoc při opravách kostela; služba farní hospodyně; 
přínos v projektu „Učící se církev“, vedení farního účetnictví a inventáře; 
služba v Centru pro seniory a aktivní účast v pastoračních či ekonomických 
radách byli oceněni Děkovným uznáním a Medaili sv. Jana Sarkandra:
Manželé otilie a josef Čevelovi z farnosti Babice u Uherského Hradiště
Václav Ponížil z farnosti Štípa
František Morbicer z farnosti Hvozdná
Ladislav Pospíšil z farnosti Brodek u Prostějova
Lenka Dostálová z farnosti Loštice
jaroslav kunstfeld z farnosti Moravičany
Alois Liška z farnosti Chvalnov
Miloslav Dubový z farnosti Šumvald
jan Vida z farnosti Uherský Brod
Antonín Freml z farnosti Uherský Brod
Pavel turza z farnosti Uherský Brod 
Adolf Fical z farnosti Uherský Brod 
Alois Šimšalík z farnosti Velký Ořechov
Antonín Běťák z farnosti Velký Ořechov
josef kaláč z farnosti Velký Ořechov
František Minařík z farnosti Velký Ořechov
josef Pokorník z farnosti Rohatec
Antonín janovský z farnosti Starý Hrozenkov
František Mlčůch z farnosti Komňa
karel Šimon z farnosti Drahotuše
Václav Šindler z farnosti Drahotuše
Marie Bělašková z farnosti Valašské Klobouky
Anežka kostková z farnosti Valašské Klobouky
Anežka sukupová z farnosti Valašské Klobouky
Milada Zapletalová z farnosti Holešov
Leopold Mann z farnosti Krásensko

olomoucký arcibiskup 

Mons. jan Graubner  

udělí v sobotu  

22. června 2013  

v 9.30 hod. v katedrále 

sv. Václava v olomouci 

kněžské svěcení dvěma 

jáhnům, absolventům 

Cyrilometodějské teolo-

gické fakulty Univerzity 

Palackého v olomouci.

K fotografiím letošních 

novokněží přikládáme 

zároveň termíny jejich pri-

micí v místě jejich bydliště 

(farnosti).

U příležitosti arcidiecézní pouti k sv. janu sarkand-
rovi udělil arcibiskup jan Graubner 4. května 2013 
v katedrále sv. Václava v olomouci ocenění celkem  
49 zasloužilým farníkům z naší arcidiecéze. 

Za aktivní a nezištnou pomoc a zvláště za dlouholetou 
a obětavou službu akolyty, tj. podávání svatého přijí-
mání věřícím a donášení svatého přijímání nemocným, 
a také za všestrannou pomoc ve farnostech, za činnost 
v ekonomických a pastoračních radách, za katechetic-
kou činnost a práci s dětmi, za podílení se na kulturních 
aktivitách, za pomoc při opravách kostela a také za péči 
o kostel a kostelnickou službu byli oceněni Děkovným 
uznáním a Medailí sv. Cyrila a Metoděje:
Manželé Marie a Pavel Čechovi z farnosti Otrokovice
Manželé Helena a josef Půlkrábkovi z farnosti Svitavy
Manželé Libuše a rostislav obrovi z farnosti Ohrozim
josef Přikryl z farnosti Ohrozim
josef Bartoník z farnosti Kostelec na Hané
karel Alán z farnosti Kostelec na Hané
Milan jakubkovič z farnosti Vsetín
tomáš Petráček z farnosti Veselí nad Moravou
Vít Břečka z farnosti Veselí nad Moravou
Vojtěch Bílek z farnosti Veselí nad Moravou
Miroslav Uřičář z farnosti Veselí nad Moravou
Miroslav Šťastný z farnosti Strážnice u sv. Martina
Milan Bulvas z farnosti Strážnice u sv. Martina
Vítězslav král z farnosti Strážnice u sv. Martina
Petr Hutař z farnosti Strážnice u Panny Marie
josef rosík z farnosti Strážnice u Panny Marie
Martin janík z farnosti Strážnice u Panny Marie
radek klásek z farnosti Strážnice u Panny Marie
Patrik Winkler z farnosti Radějov
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centRum PRo katecHezi

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

nová sada samolepek pro školní rok 2013/2014  
– Příběhy Starého zákona i

„Tak jako písmenem A začíná abeceda, tak se od Abraháma začíná dít něco nového, co 
doposud nebylo. Hospodin se dává poznat lidem a nabízí jim svou blízkost a krásnou 
zemi Kanaán. Během celého školního roku 2013/2014 se budeme seznamovat s pří-
běhy ze Starého zákona, a tak si připomínat, že nejen Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, 
Mojžíšovi a Jozuovi nabízí Hospodin svou blízkost a život v této zemi. Tato nabídka platí 
i pro každého z nás, ale místo do země Kanaán jsme pozváni do Božího království. Jak 
tam dojít? Stačí se jen nechat vést Bohem – věřit mu. Uvidíš, že to stojí za to.“
Toto jsou úvodní slova k nové sadě 43 samolepek pro školní rok 2013/2014 s názvem 
Příběhy Starého zákona I. Tyto samolepky s nalepovacím sešitkem mohou být vhodnou 
pomůckou do hodin náboženství, farních společenství dětí, do klubu maminek, k pro-
mluvám ke mším zaměřeným na děti předškolního a mladšího školního věku. Tuto po-
můcku si můžete objednat v Centru pro katechezi a vyzvednout zde od poloviny června 
letošního roku. K samolepkám připravujeme rovněž praktickou příručku pro kněze 
katechety, a animátory, která bude obsahovat převyprávěné příběhy. Bude k dispozici 
během prázdnin.  Anna skočovská

dvd Příběh jeptišky
Vydavatelství Paulínky nabízí film režiséra Freda Zinnemanna z roku 1959, který má za 
sebou osm oscarových nominací: „Příběh jeptišky“. Děj filmu se odehrává ve třicátých 
letech 20. století. Podává příběh mladé dívky pocházející z prominentní belgické rodiny, 
která vstupuje do kláštera, aby zde zasvětila svůj život Bohu a službě potřebným. Její 
velkou touhou je dostat se na misie do Belgického Konga. Už při přípravě na řeholní ži-

vot – v době postulátu a noviciátu – zjišťuje, že život 
v klášteře není tak snadný, jak si představovala, a že 
duchovní život je skutečným bojem. 
Divák má možnost si skrze tento příběh uvědomit 
zásadní skutečnosti duchovního života, které jsou 
platné jak pro duchovní, tak i pro laiky. Například si 
zde může lépe uvědomit význam ticha, jehož cílem 
je navázat kontakt s Bohem. Přitom toto ticho nijak 
neodporuje rozvoji vztahu s druhými a pomoci bliž-
ním. Současně zde vidíme, jak toto ticho dělá mla-
dým postulantkám a novickám problémy. Ve tvářích 
starších sester pozorujeme, jaké toto ticho přineslo 
plody – vnější ticho pomáhá k vnitřnímu ztišení, 
které vytváří prostor k hlubšímu dialogu s Bohem, 
jehož plody jsou pokoj, vnitřní radost, mírnost, roz-
vážnost, moudrost. Dále zde můžeme vidět hodno-
tu zachovávání určitého řádu, kdy se sestry pomocí 

jednoduchých pravidel učí vycházet samy ze sebe, aby svůj život skutečně mohly zasvě-
tit Bohu a bližním. Tato pravidla pak nemohou být prováděna mechanicky, ale pouze 
s láskou. 
Sestra Luke, jejíž příběh sledujeme, je však tak trochu rozervanec. Na jedné straně mi-
luje Boha, bližního, práci, ale nikdy se nedokáže vzdát svého názoru, svého osobního 
hodnocení situace. Všechno řeší sama (třebaže i sama s Bohem v modlitbě), bez ocho-
ty nechat si poradit někým druhým. Žije v klášteře, ale neustále „koketuje“ se světem, 
žije ve společenství sester, ale jako solitér. Po celou dobu jejího příběhu sklízí tato sestra 
– vnějškově dokonalá – divákovy sympatie, a o to více je bolestný závěr jejího příběhu 
jako sestry: odchod z kláštera. Jaké myšlenky z toho mohou plynout pro laika žijícího ve 
světě? Pokud chceme následovat Krista, musí On stát skutečně na prvním místě (i před 
naším egem), a další důležitý bod: pro křesťana je důležitý život ve společenství. Křesťan 
nemůže být solitérem.  
Vzhledem k tomu, že tento film je skutečně kvalitní, existuje zde jisté nebezpečí, že jeho 
sledování se pro diváka stane pouhým filmovým zážitkem. Přispívá k tomu ostatně také 
ten fakt, že žijeme v sekularizované společnosti, v níž se klade důraz na vlastní názory 
a emancipaci. I z těchto důvodů hrozí, že výše uvedené podněty ve filmu zůstanou pro 
dnešního diváka bez povšimnutí. Naproti tomu se však jedná o film, na němž lze ukázat 
některé důležité body křesťanského života, a proto rozhodně stojí za reflexi, zamyšlení 
a diskuzi. DVD můžete zakoupit např. na webu: www.paulinky.cz za cenu 199 Kč.  

Martina orlovská

mini-kid-kat: malý souhrn 
katolické věrouky pro děti

Rádi bychom vás upozornili na speciál-
ní dubnové číslo časopisu Duha, které 
vyšlo ve formě malého sešitku formátu 
A6 pod názvem Mini-Kid-Kat. V tomto 
výtisku najdete na 64 stranách základní 
obsahy víry převyprávěné pro děti mlad-
šího školního 
věku. Obsah 
knížečky je 
rozdělený do 
oblastí Bůh, 
člověk, Ježíš 
Kristus, cír-
kev, svátosti. 
Snaží se tak-
to dětem sro-
zumitelným 
z p ů s o b e m 
p ř e d s t a v i t 
všechno dů-
ležité, co je dobré vědět o křesťanské víře. 
Text je vždy doplněn obrázkem a také 
otázkami, které mají pomoci dětem s je-
jich rodiči nebo animátory společně o víře 
přemýšlet a zkoumat ji. Otázky jsou typu: 
Co myslíš, mohla Maria říci andělu Gabri-
elovi také „ne“? Co by se potom asi stalo? 
Umíš si představit, že Bůh má rád i toho, 
koho ty rád/a nemáš? aj. Tato knížka roz-
hodně není psaná proto, aby si ji děti četly 
samy. Má být pouze pomůckou při forma-
ci jejich víry, kde hrají důležitou roli rodi-
če, animátor, kněz či katecheta. Od nich 
se očekává, že předkládaný text patřičně 
uvedou, okomentují, případně prohloubí 
a zasadí do konkrétního života dítěte. 
K jednotlivým oblastem jsou na inter-
netových stránkách časopisu Duha  
(www.mojeduha.cz) připraveny pracovní 
listy. Prostřednictvím těchto pracovních 
listů mohou děti pod vedením vychovate-
le samy přemýšlet o tom, kdo je Bůh nebo 
jaký je Bůh, co to znamená být člověkem, 
poznávat život Pána Ježíše a také Ježíše 
jako Božího Syna a Spasitele, nebo zjiš-
ťovat informace o prvotní církvi i církvi 
v dnešní době.
Sešitky si můžete až do vyprodání zá-
sob objednávat na e-mailové adrese:  
redakceduhy@gmail.com nebo online na 
www.petrinum.com/mini-kid-kat.html, 
cena je 15 Kč/ks. Při odběru 60 ks a více je 
poštovné zdarma. Anna skočovská
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kněŽSký Seminář
šestá bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn

Jak se stalo tradicí, konala se na počátku května, na první neděli mariánského měsíce, 
pouť bohoslovců olomouckého kněžského semináře. Letos vyrazili bohoslovci na Svatý 
Hostýn již pošesté, tentokrát dvěma různými cestami.
Celkem třináct bohoslovců napříč ročníky – nadšení začátečníci i ostřílení poutníci z let 
předchozích – vy-
razilo již v sobotu 
po obědě. Rozhod-
li se totiž absol-
vovat pouť pěšky 
– od olomouckého 
semináře až k ho-
stýnské bazilice, 
tedy urazit téměř 
padesátikilomet-
rovou trať.
Počasí nám přálo 
a cesta rychle ubí-
hala. S několika 
občerstvovacími 
a modlitebními 
zastávkami jsme po necelých deseti hodinách stáli před kostelem v Bystřici pod Hos-
týnem; to už nás čekalo jen finále – čtyřsetmetrové hostýnské převýšení. Ale i to jsme 
překonali a kolem půlnoci jsme se sešli v cíli pouti.
Zbytek bohoslovců s představenými dorazil na Hostýn v neděli ráno. Autobusem přijeli 
do Bystřice pod Hostýnem, odtud již pokračovali pěšky. Sešli jsme se všichni nedaleko 
známé Vodní kaple, kde začíná nová Cesta světla. Společně jsme tedy prošli jejími čtr-
nácti zastaveními, vedoucí od prázdného hrobu až po Večeřadlo v den Letnic; u každého 
z nich jsme se zastavili v rozjímání.
Vrcholem pouti byla mše svatá, kterou jsme oslavili v poutní bazilice. Sloužil ji P. Anto-
nín Štefek, rektor semináře, spolu s ostatními představenými, homilii pronesl P. Michal 
Pořízek, spirituál. Prosili jsme především za povolání – za utvrzení vlastního a za růst 
nových. Po mši jsme se sešli u rezidence otců jezuitů, abychom popřáli jednomu z jejích 
obyvatel. P. Karel Říha, SJ, totiž slavil už devadesáté narozeniny.
Vypořádali jsme se s dobrým obědem a nastoupili jsme všichni do autobusu – někteří 
nahoře na Hostýně, někteří pod ním; zpáteční cesta je totiž vedla kolem mariánského 
obrazu, který jsme loni na svazích Hostýna požehnali. Autobus nás pak odvezl do Štípy 
u Zlína. Na tomto mariánském poutním místě jsme pouť završili krátkou májovou po-
božností a adorací, pozdravil nás zde a s historií kostela seznámil místní farář P. Fran-
tišek Sedláček, bývalý vicerektor semináře. A po této příjemné zastávce jsme se vlahým 
podvečerem do olomouckého semináře vrátili. Bohu díky! Zdeněk Drštka

kurz minifor (ministrantská formace)
V květnu skončil a v září nový začíná. Na nový kurz se mohou přihlašovat ministranti 
nad 15 let do 15. 9. 2013 (přihlášky ke stažení na webu: www.ministranti.info). Program 
kurzu připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, 
duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby 
při liturgii, hry 
jako inspirace na 
schůzky, apod.). 
Velký důraz je 
kladen na pro-
hloubení osob-
ního vztahu ke 
Kristu, a proto 
součástí kurzu 
je vždy společná 
mše svatá, adora-
ce, Lectio divina 
a jiné. Víkendy 
jsou převážně 
v Arcibiskup-
ském kněžském semináři v Olomouci. Začíná se vždy v pátek a končí v neděli po obědě. 
Bližší informace o MiniForu naleznete na internetových stránkách pro ministranty naší 
olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info Vilém Pavlíček

ministrantský den
V sobotu 11. května se v Arcibiskupském 
kněžském semináři v Olomouci uskuteč-
nil Ministrantský den, který má již více než 
dvacetiletou tradici. Každým rokem patří 
v semináři druhá sobota v květnu minis-
trantům jedné ze tří moravských diecézí. 
Tentokrát to byla olomoucká arcidiecéze. 
Již před osmou hodinou začali ministran-
ti přijíždět a zapisovat se do skupinek, ve 
kterých absolvovali velkou hru, ale kvůli 
dešti v budově semináře. Ještě před tím 
jsme společně začali mší svatou v kos-
tele Panny Marie Sněžné, kterou sloužil 
otec arcibiskup Jan spolu s kněžími, kte-
ří přijeli doprovodit své věrné služebníky 
u oltáře. Na konci bohoslužby předal otec 
arcibiskup osvědčení ministrantům, kteří 
v uplynulých dvou letech absolvovali kurz 
MiniFor (Ministrantská Formace). Také 
připevnil na ministrantský prapor novou 
stuhu, která má připomínat významný 
den pro ministranty. Po mši svaté probí-
haly soutěžní zápolení ministrantů, na 
jejímž počátku přišli mezi nás svatí Cyril 
a Metoděj, aby nás v tento deštivý den po-
vzbudili. 
Pro ministranty nad 15 let byl připraven 
program zvlášť. Po společné mši svaté 
následoval oběd a dvě přednášky. První 

přednášku měl Dr. Rudolf Smahel, vedou-
cí Katedry křesťanské výchovy na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, při níž motivoval 
starší ministranty k práci s mladšími mi-
nistranty. Druhou přednášku měl otec 
arcibiskup Jan na téma: Růst víry v životě 
ministranta. Po těchto přednáškách byl 
nabídnut alternativní program: prohlídka 
podzemního krytu civilní obrany a pre-
zentace křesťanské moderní hudby v po-
dání P. Pavla Šupola. 
Ke konci Ministrantského dne proběhlo 
vyhodnocení soutěže podle věkových ka-
tegorií, přičemž každý ministrant obdržel 
malou odměnu. Na závěr jsme se společ-
ně pomodlili a rektor semináře P. Antonín 
Štefek nám udělil své požehnání.

Vilém Pavlíček

12 O L D I N
6 / 2013



kněŽSký Seminář

centRum PRo mládeŽ
three on the Road

O víkendu od 14. do 16. června jsou na Přístav do Rajnochovic speciálně zváni nevěřící 
a hledající. Akce nazvaná Three on the Road neboli Tři na cestě je výbornou možností, 
jak svým nevěřícím přátelům ukázat Boha, který je i Cesta. Nenásilnou formou se bu-
dou bořit náboženské předsudky a zaryté představy o víře i církvi. Přihlašování probíhá 
přes web Centra pro mládež.

Světové dny mládeže v Riu de Janeiru
Jediná letošní zahraniční cesta papeže Františka má vést do brazilského Rio de Janeira, 
kde se setká s mladými lidmi z celého světa. Z České republiky je přihlášeno 128 osob 
a nejpočetněji je zastoupená olomoucká arcidiecéze s 33 přihláškami.

animátoři budou skládat zkoušky
První dva červnové víkendy budou na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích ve znamení 
zkoušek. Animátoři z prvního ročníku budou skládat postupové zkoušky a jejich o rok 
zkušenější kolegy čeká komise se závěrečnými otázkami. Ty mají prověřit, co se animá-
toři během dvou let kurzu naučili o základech naší víry jako je Bible, Desatero nebo svá-
tosti i o dalších oblastech, které animátor pro práci s mládeží potřebuje: motivace, pre-
zentační dovednosti, komunikace, vedení her a další. Kurz by letos mělo dokončit přes 
čtyřicet mladých lidí, kteří povzbuzují život mládeže ve farnostech. Už během letošního 
Roku víry organizovali v rámci animátorského projektu Vlna víry různé duchovní ob-
novy, adorace, poutě nebo nová společenství. V současné době začíná přihlašování do 
nového ročníku kurzu.

den otevřených dveří na arše
Na neděli 23. června zve o. s. Sarkander a T. S. Archa všechny děti, rodiče, farníky a přá-
tele Archy na Den otevřených dveří. Program bude zahájen modlitbou a požehnáním 
táborům ve 14 hod. Pro děti bude připraven program ve stylu zimní olympiády a pro 
rodiče je přichystaná prezentace celého táborového areálu. Mohou si tak prohlédnout 
místa, kde budou jejich ratolesti trávit letní dny. Ale i na rodiče čeká sportovní vyžití. 
Odehraje se totiž fotbalový zápas, ve kterém nastoupí družstvo vedoucích proti tatín-
kům. Ti si proto povinně mají vzít sportovní oblečení. Po celou dobu programu bude 
zajištěno občerstvení. 

Centrum pro mládež
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 244, 608 635 161
web: www.ado.cz/mladez
Facebook:
http://www.facebook.com/
ADCM-Olomouc
e-mail: mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez

bohoslovci se na neděli dobrého pastýře vydali do farností

Proběhlo školení hlavních 
vedoucích

S blížícími se prázdninami se stupňu-
jí přípravy na dětské tábory. O víkendu 
10. až 12. května proběhlo v Táborovém 
středisku Archa v Rajnochovicích školení 
hlavních vedoucích. Letos jej absolvovalo 
42 účastníků nejen z olomoucké arcidie-
céze, ale díky cenové dostupnosti z celé 
republiky. Program byl nabitý přednáška-
mi o ekonomice a bezpečnosti na táboře, 
probíraly se právní i hygienické normy. 
Na konci víkendu psali účastníci test, po 
jehož úspěšném splnění dostali osvědče-
ní o absolvování odborné přípravy. Tento 
certifikát je vhodný pro všechny hlavní ve-
doucí a zároveň platí jako podmínka pro 
získání finanční dotace na tábor. V loň-
ském roce se pod hlavičkou o. s. Sarkan-
der konalo 60 dětských táborů a podobný 
počet se chystá i pro letošní rok.

Připravil Jan Pilař 

Každý rok se bohoslovci z Arcibiskup-
ského kněžského semináře v Olomouci 
vydávají na 4. neděli velikonoční, zvanou 
‘neděle Dobrého pastýře’, na návštěvu do 
různých farností. Podobně tomu bylo i le-
tos. Po dvojicích nebo trojicích se bohos-
lovci prvního až třetího ročníku vydali na 
celý víkend do různých farností převážně 
olomoucké arcidiecéze, ale také některých 
farností v brněnské a ostravsko–opavské 
diecéze, aby se podívali do různých koutů 
a farností Moravy, krátký čas v nich po-
byli a setkali se s věřícími a (třeba pro ně 
neznámým) místním knězem a podělili se 
s věřícími o zkušenost života v semináři 
a zkušenost povolání ke kněžství, s níž je 
neděle Dobrého pastýře spojená. A abyste 
o letošní cestě bohoslovců získali alespoň 
malý přehled i vy ostatní, přikládám níže 
zážitky několika svých bratří a svůj:
Já jsem byl na praxi v Šumperku a v při-
lehlých farnostech. Setkali jsme se s biř-
movanci, s ministranty, s mládeží, ale 
i s mnoha jinými farníky a snažili jsme se 

jim trochu přiblížit život v semináři a také 
něco o našem rozhodnutí pro kněžství. Asi 
nejlepší byla návštěva domova důchodců, 
kde jsme spolu se scholou z Přerova utvořili 
netradiční společenství při mši svaté. Celý 
tento víkend beru jako dobrou zkušenost 
do budoucí pastorační praxe.

bohoslovec Václav

Další dvojice prožila víkend Dobrého pas-
týře v Přístavu neboli Arcidiecézním centru 
pro mládež v Rajnochovicích. Byl zrovna 
naplánovaný pracovní víkend, a tak přijelo 
kolem patnácti mladých lidí. Sešla se nás 
opravdu výborná parta, což jsme přikládali 
zejména tomu, že přijeli lidé, kteří opravdu 
přijet chtěli. Navíc pouze dva účastníci byli 
na Přístavu zcela poprvé. Program nebyl 
pouze pracovní, ale i duchovní a zábavný, 
takže víkend jsme si opravdu užili a hlavně 
prožili. bohoslovec jiří

Víkend jsem prožil ve farnosti Napajed-
la a blízkém okolí spolu se dvěma dalšími 

bohoslovci. Z našeho programu zmíním, 
že jsme se v sobotu odpoledne zúčastnili 
setkání pro děti, které na faře probíhá pra-
videlně. Také jsme při sobotní mši s nedělní 
platností a třech nedělních mších řekli far-
níkům něco málo o semináři, o sobě a o po-
volání ke kněžství. bohoslovec jaroslav

Spolu s Tomášem Maradou z prvního roč-
níku jsem se vydal do farnosti Panny Ma-
rie v Kroměříži. V pátek se nám dostalo 
milého přijetí u skupinky katechumenů, 
kteří se na faře pravidelně schází, s nimiž 
jsme společně s farářem P. Vítem Hlavi-
cou diskutovali. V sobotu jsme kromě ji-
ného navštívili v doprovodu Mons. Šímy, 
který u Panny Marie pomáhá, starší kněze 
v klášteře sester sv. Kříže a po večerní mši 
svaté jsme se setkali s mládeží. Pro jejich 
společenství jsme měli připravený program. 
Kromě zmíněných setkání pro mě byla vel-
kým povzbuzením a příkladem do budouc-
na i společná ranní modlitba kněží v kapli.
Děkujeme všem kněžím za přijetí a pří-
klad jejich služby. ondřej Dědič
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HlaSy a oHlaSy
mariapoli 2013 na velehradě

Čtyřdenní setkání s názvem Mariapo-
li 2013 se uskutečnilo ve dnech 4. až  
8. května ve Stojanově gymnáziu na Vele-
hradě. Bylo otevřeno pro všechny věkové 
skupiny, rodiny, kněze, pro věřící i hle-
dající. Přijelo na něj 340 účastníků z celé 
České republiky. Ti tu od neděle do středy 
zažili chvíle rozjímání, přednášky, sport, 
poznávací workshopy, výlety, modlitby, 
výměny zkušeností s žitým evangeliem 
a dialogy na různá témata. Z názvu setká-
ní Mariapoli, který by se dal volně přeložit 
jako město Mariino, ale i z jeho pestrého 
a pro účastníky přitažlivého programu se 
dalo vytušit, že setkání v Roce víry nebylo 
nějakým útěkem ze světa, ale naopak.
„Nosným tématem této akce byla Láska 
k bližnímu, k bratru, sestře, ke každému 
člověku. O tomto tématu se na setkání 
hovořilo, ale především to bylo jakési cvi-
čiště v tom, jak prakticky na Velehradě, 
ale pak i doma tuto křesťanskou hodnotu 
v životě uskutečňovat,“ okomentoval zá-
kladní myšlenku setkání Vítek Valtr, jeden 
z hlavních představitelů hnutí v České re-
publice.
Pořadatelem Mariapoli bylo Hnutí fokolá-
re. Kapacita tohoto setkání byla rychle za-
plněna, takže mnoho zájemců muselo být 
odmítnuto. Mezi účastníky setkání zavítal 

kardinál Miloslav Vlk, biskup Pavel Posád 
i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Denně byla sloužena mše svatá za účasti 
mnoha kněží. Vstupenkou na setkání byla 
ochota ke vzájemné lásce. 
„Mariapoli je pro mne jako motor, který 
mi dává sílu do dalších dní,“ uvedl mladý 
tatínek Honza.
„Nedá se někomu vysvětlit, co je Maria-
poli, to se musí zažít. První dny zde jsem 
tomu také ještě nerozuměla. Pak jsem 
pochopila, že službou druhým mohu 
naplňovat slova evangelia, která jsme si 
četli. Tehdy jsem objevila smysl a potře-
bu společenství, význam Mariapoli. Jsem 
oslovena tím, co jsem zde prožila, a chci 
to nést dál,“ svěřila Ludmila.

Ludmila Múčková
Strážnice

Společný hudební projekt arcibiskupského gymnázia v kroměříži 
a egbert gymnázia v münsterschwarzachu

V pátek 10. května se v kostele sv. Mořice slavila školní mše svatá Arcibiskupského 
gymnázia (AG) v Kroměříži, kde vystoupil školní sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba 
Macka společně se školním sborem a orchestrem partnerského Egbertova gymnázia 
v Münsterschwarzachu. Vytvořili tak hudební těleso čítající 105 zpěváků a padesáti-
členný orchestr, které realizovalo Benediktinskou mši od Markuse Binzenhöfera. Tato 
mše byla složena při příle-
žitosti oslavy stého výročí 
obnovení benediktinské-
ho kláštera v Münster-
schwarzachu, kde také 
poprvé zazněla 21. břez-
na 2013. Do Kroměříže 
zavítalo 83 německých 
studentů společně s peda-
gogickým doprovodem. 
Útočiště během svého 
čtyřdenního pobytu našli 
v rodinách studentů, uči-
telů a zaměstnanců AG. 
Pro studenty gymnázia 
to byla velmi dobrá příležitost prověřit si své jazykové znalosti a dovednosti. Program 
spojených sborů a orchestru byl velmi bohatý. V sobotu se představily v bazilice na Ve-
lehradě na slavnostní mši svaté celebrované olomouckým arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem a v neděli 12. května sbor doprovodil svým zpěvem mši svatou v katedrále 
sv. Václava, kterou sloužil Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze. 
„Byl to velmi silný duchovní i umělecký zážitek,“ vyjádřili se studenti i ostatní účastníci 
mše svaté v kostele sv. Mořice. Všem organizátorům tohoto neobyčejného hudebního 
projektu a v neposlední řadě samozřejmě také těm, kteří svou vstřícností a pohostinnos-
tí umožnili pobyt německých studentů a jejich doprovodu v rodinách, patří dík. 

Ing. Marie kvapiliková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

víkend děvčat na faře v Horní lhotě
Ve dnech 12. až 14. dubna se na faře v Horní Lhotě konal víkend jen pro děvčata. Tak 
trochu jej spískali kluci – vedoucí, kteří chtěli pro děvčata vařit. Na víkend přijelo 20 
děvčat. Přivítal nás kaplan P. Kryštof Klat. Večer byl prožitý společný představováním, 
hrami na vzájemnou komunikaci. V sobotu po ranní modlitbě a snídani začal dopolední 
program. Přivítali jsme představenou sester karmelitánek ve Štípě sestru Růženu Seku-
lovou. Celé dopoledne jsme se snažili o autentické zpracování evangelia 3. neděle veli-
konoční, plavbu po jezeře a vyznání Petrovo na otázku Ježíšovu: „Petře, miluješ mne?“ 
Probíhalo tzv. bibliodramatické 
zpracování textu, které bylo pak 
zakončeno mší svatou, kterou 
sloužil P. Karel Hořák. Požehnal 
křížky a medailky, které od sest-
ry Růženky pak děvčata přijala 
jako dárek. V odpoledním pro-
gramu pak následovalo pokra-
čování dopoledního programu. 
Jako Petr s Ježíšem komuniko-
val a odpovídal na otázky, tak se 
děvčata učila vzájemně komu-
nikovat a nechávat si poradit. 
Vydali se např. komunikovat 
s místními farníky. Jeden z úko-
lů zněl: Vybrat si jeden dům, 
u kterého měli zazvonit, představit se a poprosit o podpis, že někoho navštívili, a předat 
dárek. Druhý úkol byl spočítat domy na určitém úseku a třetí úkol byl zjistit jméno pana 
faráře v Horní Lhotě a vyprosit si u něho i podpis. S radostí oznamovala děvčata pak 
splnění všech úkolů. S jakou radostí vyprávěla, jak je lidé přijímali a jak dostala i něja-
kou sladkost. Večerní program pak probíhal v přírodě, kde měla chytat mumie a ukrad-
nout jim poklad. Víkend byl zakončen nedělní mší svatou. I nás se Ježíš jako Petra skrze 
Boží slovo zeptal: „Katko, Zuzko, Aničko... miluješ mne?“ I na nás byla odpověď: „Ano, 
Pane, chci tě mít ráda.“  Mgr. Marta krajčová

Štípa

Snímek Pavel Novák
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centRum PRo Rodinný Život
Pěší pouť tatínků s dětmi

Čtvrtý ročník poutě je letos naplánován 21. až 23. června. Tentokrát budeme ze Svaté-
ho Hostýna na Velehrad. Pouť zahájíme v pátek ráno na Svatém Hostýně a ukončíme ji 
v neděli odpoledne mší svatou v bazilice na Velehradě. K dispozici budeme mít dopro-
vodné vozidlo. Poutí nás bude provázet P. Jiří Putala z Chropyně.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@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 před-
nášky 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 spo-
lečných 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: tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz

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 v termínu od 12. do 19. srp-
na, přičemž ubytování je zajištěno v domově mládeže. Naplánován je program indivi-
duální i společný, výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro
seniory, poznávání památek a jiných zajímavostí v Jevíčku i v okolí. Cena zahrnu-
jící 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, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.: 587 405 252

arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně
Duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská a Centrum pro rodinný 
život Arcibiskupství olomouckého vás srdečně zvou v sobotu 31. srpna 2013 na „po-
prázdninovou“ arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně. Poutní mše svatá začíná 
v 10.15 hod. Odpoledne, v době od 13. do 15. hodiny, bude probíhat program plný her 
a soutěží pro děti i rodiče, který si připraví jednotlivá centra pro rodinu všech děkaná-
tů olomoucké arcidiecéze. Nezapomeneme ani na odměny a zmrzlinu dětem. Přijďte, 
abychom mohli společně poděkovat Matce Boží Panně Marii za její ochranu a pomoc 
v době prázdnin a vyprosit potřebné milosti našim dětem a vnukům pro nadcházející 
školní rok. 
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 293, e-mail: zaboj@arcibol.cz

nabížíme 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 získáte na tel.: 587 405 250–3, e-mail: rodina@arcibol.cz

časopis Rodinný život
Nové číslo časopisu Rodinný život s názvem Jsem bez práce se věnuje aktuálnímu téma-
tu nezaměstnanosti. Na přípravě čísla spolupracoval Jindřich Štreit, jehož fotografie 
celé téma výmluvně ilustrují. O ztrátě a hledání zaměstnání v rozhovorech vyprávějí 
lidé, kterým se nedařilo nalézt práci dlouhodobě, a přesto je tato obtížná životní situace 
přivedla k řadě cenných zkušeností. 
V rubrice o svatosti v manželství se dočtete o životě a poselství rodičů sv. Terezie  
z Lisieux. Pro děti je připraveno setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro 
malé i velké, křížovka, pozvání na prázdninové akce a voňavý recept pana Nágla.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese Centra pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, e-mail: rodinnyzivot@email.cz, tel.: 587 405 250

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  Stránku připravil Peter Markovič

Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
CPRŽ na Facebooku
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

Setkání žen v obtížných 
životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či 
rozvedené ženy v úterý 4. června na závě-
rečné setkání před prázdninami. Naplá-
nován je závěrečný táborák. Zájemkyně 
o setkání ať se pro bližší informace obrá-
tí na Bc. Marcelu Řezníčkovou, e-mail:  
reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250

Příprava snoubenců 
na manželství

Je určena párům, které se rozhodly uza-
vřít 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 svátost-
ného 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 víken-
dem v Dubu nad Moravou (účast na 
víkendu je nezbytnou součástí přípra-
vy). Další setkání: v pátek 28. 6., 12. 7.,  
26. 7. a 9. 8. od 17 do 19.30 hod. na Bis-
kupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie 
arcibiskupství ve 2. patře).
Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní 
dotazník, který najdete na našich webo-
vých stránkách. Podzimní příprava začne 
víkendem od 20. do 22. září v příjemném 
prostředí bývalého kláštera v obci Újezd 
u Uničova. Bližší informace: Bc. Lucie 
Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, 
tel.: 587 405 252

malá pouť za velké věci
Zveme na pouť za víru v našich rodinách. 
Pouť povede od katedrály sv. Václava 
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny 
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Cesta je dlouhá 8 km a jde zhruba o dvě 
hodiny chůze. Podle svých fyzických sil 
a možností se můžete k pouti přidat od 
12.45 do 13 hod. před katedrálou sv. 
Václava (odchod ve 13 hod.), nebo asi ve 
14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách 
(zde je také možné sednout do autobusu 
a vyvézt se nahoru), nebo v 15 hod. na mši 
svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nej-
bližší termín poutě je neděle 23. června. 
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, 
nebo e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.: 
587 405 251
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ArCIBIskUPstVÍ oLoMoUCké
Wurmova 9
Pošt. schr. 193 
771 01 oLoMoUC

Placeno převodem 706 037

ČErVEn 2013

Uzavřeno k 22. 5. 2013
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiSkuPStví

1. 6.  sobota
 10.00 hod. • konice – biřmování • biskup Josef
 10.30 hod. • komňa – biřmování • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Holešov) • arcibiskup Jan
2. 6.  neděle
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – biřmování • biskup  

Josef
 10.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – biřmování  

• arcibiskup Jan
 17.00 hod. • olomouc – dóm – adorace a slavnostní ne-

špory (Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup 
Jan

3. 6.  pondělí
 16.00 hod. • kroměříž – předávání maturitních vysvěd-

čení  studentům Arcibiskupského gymnázia a mše 
svatá • biskup Josef

4. 6.  úterý
 9.00 hod. • svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvě-

cení • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 6.  čtvrtek
 8.30 hod. • Libavá – stará Voda – mše svatá u příleži-

tosti XVIII. setkání AČR s PTP • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Velehrad – mše svatá a vyhodnocení soutě-

že Velehradská kamera • arcibiskup Jan
7. 6.  pátek
 10.30 hod. • olomouc – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – mše svatá a Te Deum pro studenty Teologického 
konviktu • arcibiskup Jan

8. 6.  sobota
 10.00 hod. • otrokovice – biřmování • biskup Josef
 10.30 hod. • Pavlovice u kojetína – biřmování  

• arcibiskup Jan
9. 6.  neděle
 10.00 hod. • Police-Branky – mše svatá u příležitos-

ti 80. výročí posvěcení kaple • generální vikář Mons.  
Josef Nuzík

 10.30 hod. • Bouzov – biřmování • arcibisku Jan
12. 6.  středa
 9.00 hod. • Praha – Dejvice – zasedání Stálé rady České 

biskupské konference • arcibiskup Jan
13. 6.  čtvrtek
 9.30 hod. • olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– mše svatá a setkání s kněžími jubilanty • arcibiskup 
Jan

 18.00 hod. • Velehrad – zahájení mezinárodní konfe-
rence jáhnů • arcibiskup Jan

15. 6.  sobota
 10.00 hod. • Halenkovice – biřmování • biskup Josef
 10.00 hod. • olbramice-Vilémov – mše svatá a žeh-

nání obecních symbolů • generální vikář Mons. Josef  
Nuzík

 10.30 hod. • Bílovice – biřmování • arcibiskup Jan

16. 6.  neděle
 10.00 hod. • nedachlebice – mše svatá u příležitosti  

15. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
 10.45 hod. • Zborovice – biřmování • biskup Josef
 18.00 hod. • olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

(sestry) • biskup Josef
19. 6.  středa
 16.00 hod. • olomouc – dominikáni – mše svatá a Te 

Deum pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu 
Univerzity Palackého k ukončení akademického roku 
• arcibiskup Jan

22. 6.  sobota
 9.30 hod. • olomouc – dóm – kněžské svěcení •  

arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Zlín, Vizovice) • biskup Josef
 15.00 hod. • Šternberk-Hlásnice – mše svatá a žeh-

nání obecních symbolů • generální vikář Mons. Josef  
Nuzík 

 17.30 hod. • Velká Bystřice – mše svatá u příležitosti 
festivalu P. Josefa Olejníka • P. Vojtěch Kološ, kanov-
ník Metropolitní kapituly v Olomouci

23. 6.  neděle
 10.00 hod. • Vsetín – biřmování • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Zborov-Zábřeh – mše svatá k 110. výro-

čí posvěcení kaple sv. Jana Křtitele • generální vikář 
Mons. Josef Nuzík

24. 6.  pondělí
 9.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá k ukončení 

školního roku (5. výročí školy) • arcibiskup Jan
28. 6.  pátek
 9.00 hod. • olomouc – Akademická farnost – mše svatá 

pro absolventy VOŠs Caritas • arcibiskup Jan
29. 6.  sobota
 11.00 hod. • Pitín-Šanov – mše svatá na poděkování za 

120 let hasičů a 20. výročí posvěcení kaple a žehnání 
kříže • arcibiskup Jan

 12.00 hod. • Horní Hynčice-Pohledy – mše svatá na 
poděkování za opravu kostela a žehnání obecního úřa-
du • generální vikář Mons. Josef Nuzík

 17.00 hod. • Beňov – beseda Setkání pro rodinu a venkov 
• arcibiskup Jan

30. 6.  neděle
 10.00 hod. • olomouc – dóm – výročí posvěcení kated-

rály • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • kunín – mše svatá a otevření výstavy  

k 150. výročí narození kardinála Lva Skrbenského  
• arcibiskup Jan


