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Snímek Leoš Hrdlička

cYRilometodĚJské slavnosti – veleHRad 2013 
Čtvrtek 4. července
 7.00 – mše svatá
	 16.00	 –	mše	svatá	pro	zdravotně	postižené	a	pěší	poutníky	(bazilika)
	 19.30	 –	Koncert	lidí	dobré	vůle
	 23.00	 –	půlnoční	mše	svatá	(bazilika)	

Pátek	5.	července	–	slavnost	sv.	Cyrila	a	Metoděje
NÁRODNÍ	POUŤ	
 6.00, 7.00 – mše svatá
	 8.00	 –	mše	svatá	letošních	novokněží	
	 8.15	 –	předprogram	na	nádvoří	před	bazilikou	(modlitba	růžence;	pěvecké	vystoupení;	

vyslání	mladých	misionářů)	
	 10.30	 –	slavnostní	poutní	mše	svatá	na	nádvoří	před	bazilikou;	hlavní	celebrant:	papež-

ský	legát	kardinál	Josip	Bozanič,	arcibiskup	záhřebský;	spolu	s	ním	koncelebrují	
čeští	i	zahraniční	biskupové	–	bohoslužba	je	přenášena	Českou	televizí	a	Českým	
rozhlasem	Praha

	 15.00	 –	byzantsko-slovanská	liturgie	svatého	Jana	Zlatoústého	v	bazilice

Příležitost	ke	svátosti	smíření	je	v	bazilice	i	na	nádvoří.
Doprava	poutníků	poutními	autobusy	je	možná	až	na	Velehrad.
Zdravotní	službu	zajišťuje	Maltézská	pomoc,	o.	p.	s.
Bližší	a	aktuální	informace:	www.velehrad.eu



cYRilometodĚJský cHvalozpĚv
sv. cYRil, mnich (827–869), a metodĚJ, biskup (815–884), patroni evropy

Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu.	(Flp	1,	3)

Putovali a hlásali evangelium všemu stvoření,
na zemi docházelo k zázrakům 
a Pán působil mezi nimi.
Byli to bratří pokrevní i ve víře,
Soluňané, synové Lva a Marie

a svými dary synové Nejvyššího,
filosofové, Bohu svou obětí připodobnění.
Nalezli příbytek na Olympu (1),
v mnišské cele šířili lásku
a na vrcholu spatřovali Ježíše Krista.

Ve dvou chodili po světě,
v povodí řeky Donu i po strmých horách, (2)

jak apoštolové ve večeřadle hovořili jazyky (3) 
a nosili s sebou ostatky svatých. (4)

Žehnáním svých rukou a moudrostí rozumu

se stali učiteli Moravanů, největšími učenci, (1)

vychovateli žáků a jejich kroky vedly ke světlu.
Sláva vám, patroni Evropy, apoštolové Slovanů,
tvůrcové ekumény (6), jste chlebem života pro chudé,
jazykem ducha a moudrosti,

poutníci do Říma k Panně Marii Větší (7) i ke Svatému Pe-
tru. (8) 
Církve Východu i Západu jásají,
ve svatém Klementu v Římě i na Moravě
září krásou vaše tváře, vy nositelé světla,
vy, kdo stali jste se vším pro všechny, ó vy oslavení!

(1)	Na	hoře	Olympu	v	Polychroniově	klášteře
(2)	Na	Kavkaze,	severně	od	Černého	moře.
(3)	Cyril	se	na	Krymu	naučil	hebrejsky.
(4)	Ostatky	papeže	sv.	Klementa	I.
(5)	Cyril	vytvořil	abecedu	zvanou	hlaholice,	aby	mohli	evangelizovat	slovanské	národy,	a	přeložil	evangelium	a	část	Starého	zákona.	
Metoděj	překlad	Bible	dokončil.

(6)	V	encyklice	Slavorum	apostoli	označil	Jan	Pavel	II.	Cyrila	a	Metoděje	za	praecursores	oekumenismi	(předchůdce	ekumenismu).
(7)	Římská	bazilika,
(8)	V	obou	těchto	kostelech	slavili	slovanskou	liturgii.

Uvedený	hymnus	k	svatým	Cyrilu	a	Metoději	je	ze	sbírky	Květ svatých,	kterou	mi	jako	předsedovi	Cyrilometodějské	komise	věnovala	
autorka,	poustevnice	Kristina	z	Lagopesole	v	Itálii.	Napsala	ji	v	roce	2003.	Obsahuje	528	hymnů	s	asi	15	000	verši	především	k	oslavě	
světců	uvedených	v	kalendáři	na	jednotlivé	dny.	Je	to	jakési	veršované	martyrologium.	Od	ledna	do	prosince	každý	den	meditovala	
a	psala	brzy	ráno	od	čtyř	do	sedmi,	v	hodině	vzkříšení,	kdy	ji	navštěvoval	Duch	Svatý	svou	moudrostí	a	nadlidskou	láskou.

Popravdě řečeno, psala jsem, co jsem věděla i co jsem nevěděla. Některé pravdy jsem vůbec neznala, jiné až po napsání. Psala jsem ve 
společenství se svatými. Toto dílo doprovázela vidění a zjevení. Viděla jsem v kontemplaci. V zahradě Karmelu či ve svatyni se dostavili 
někteří svatí v lidské podobě, jiní měli jen vzhled světla,	přiznává	autorka.
Kardinál	Saraiva	Martins,	prefekt	Kongregace	pro	svatořečení,	píše	v	úvodu	knihy:	Přiblížit dnes světce a jejich poselství znamená 
dělat z nich naše přátele, kteří prožili až do hloubky zkušenost živého Boha, který vstoupil do lidských dějin, aby s námi sdílel své božství 
a proměnil naše lidství v přebývání v Bohu. Nechat se každý den doprovázet přítomností těchto „bratří“, učitelů svatosti, znamená ucho-
pit jejich „poselství“ a „odkaz“, a přeložit je do svědectví vlastního života.
Radujeme	se,	že	i	touto	cestou	zakoušíme,	jak	oslava	svatých	Cyrila	a	Metoděje	spojuje	lidi	mnoha	národů.

arcibiskup Jan Graubner
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list z kalendáře
čeRvenec – sRpen 2013

1. červenec – Světový den architektury
5. – 12. 7. 1863	na	Velehradě	slavilo	na	250	tisíc	poutníků	milénium	příchodu	sv.	Cyrila	

a	Metoděje	na	Velkou	Moravu	(150 let)
10. 7. 1913	zemřel	Mikoláš 

Aleš,	 význačný	 čes-
ký	malíř	(100 let)

24. 7. 1919	 se	 narodil	 ve	
Zlechově	 P. Jan 
Mareček,	 čestný	
kanovník	 Kolegi-
átní	 kapituly	 u	 sv.	
Mořice	 v	 Kromě-
říži,	 žijící	 jako	 dů-
chodce	 v	 Borši-
cích	 u	 Buchlovic	 
(94. narozeniny)

27. 8. 1913	se	narodil	P. An-
tonín Zgarbík,	čes-
ký	 jezuitský	 kněz,	
oběť	 komunismu	 
(100 let)													(jpa)

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.

sRpen 2013
Úmysl všeobecný 
Aby	rodiče	a	vychovatelé	pomáhali	novým	generacím	utvářet	si	správně	svědomí	a	růst	
v	dobrém	a	poctivém	životě.	
Úmysl misijní 
Za	místní	církve	na	africkém	kontinentě,	aby	ve	věrnosti	evangelnímu	poselství	přispí-
valy	k	vytváření	pokoje	a	spravedlnosti.	
Úmysl národní 
Aby	ti,	kdo	musí	překonávat	překážky	a	lidskou	zlobu,	neztráceli	odvahu	a	sílu	k	věrné-
mu	plnění	křesťanských	povinností.

září 2013

Úmysl všeobecný 
Aby	lidé	naší	doby,	často	zahlcení	hlukem,	znovu	objevili	hodnotu	mlčení	a	ticha	a	uměli	
naslouchat	Božímu	hlasu	a	svým	bratřím	a	sestrám.	
Úmysl misijní 
Za	křesťany,	kteří	v	tolika	oblastech	světa	trpí	pronásledováním,	aby	byli	svým	svědec-
tvím	proroky	Kristovy	lásky.	
Úmysl národní 
Aby	ti,	kdo	mají	být	nositeli	kultury	a	vzdělanosti,	sami	poznávali	a	chápali,	kde	je	zdroj	
skutečné	moudrosti	a	poznání.

Mikoláš Aleš: Slovanští věrozvěstové
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svatí cYRil a metodĚJ
ocenění vítězové soutěže velehradská kamera

V	bazilice	na	Velehradě	se	6.	června	uskutečnilo	slavnostní	vyhlášení	výsledků	soutěže	
Velehradská	kamera.	Předání	 cen	nejlepším	mladým	filmařům	předcházela	mše	sva-
tá,	kterou	sloužil	olomoucký	arcibiskup	Jan	Graubner,	pod	jehož	záštitou	se	celá	sou-
těž	konala.	Odborná	porota	ve	složení:	P.	Leoš	Ryška	(ředitel	TV	Noe),	Viktor	Krištof	
(producent	filmu	Cyril	 a	Metoděj	–	apoštolové	Slovanů),	 Jiří	Gračka	 (tiskový	mluvčí	
Arcibiskupství	olomouckého),	Milan	Kocourek	(spolupracovník	Radiožurnálu	ve	Velké	
Británii)	a	P.	Radim	Kuchař	(kaplan	Stojanova	gymnázia,	Velehrad),	vybírala	téměř	ze	
čtyřicítky	snímků.
V	kategorii	Žáci	ZŠ	obsadil	první	místo	Výtvarný	kroužek	ZŠ	Mánesova	Otrokovice	za	
svůj	snímek	„Mise	Velká	Morava“.	Na	druhé	místo	porota	vybrala	kolektiv	dětí	z	Fil-
mového	kroužku	ZŠ	Bánov	a	jejich	snímek	„Ukliď	si	svůj	svět“.	Ceny	výhercům	předal	
olomoucký	arcibiskup	Jan	Graubner.
Z	rukou	Milana	Kocourka	převzal	cenu	za	první	místo	v	kategorii	Žáci	SŠ	Vojtěch	Va-
gunda	(film	„Soluňská	mise“).	Druhé	místo	patří	Adamu	Hemžalovi	za	 jeho	snímek	
„Kinetická	hlaholice“.
V	průběhu	večera	byly	předány	také	dvě	zvláštní	ocenění,	a	to	cena	společnosti	Three	
Brothers	a	cena	TV	Noe.	Viktor	Krištof	pasoval	autora	snímku	„Příchod	Cyrila	a	Meto-
děje	v	roce	2013“,	Dominika	Kalivodu,	na	„cyrilometodějského	rytíře“	a	předal	mu	meč	

–	 rekvizitu	 z	 filmu	 Cyril	
a	 Metoděj	 –	 apoštolové	
Slovanů.
Soutěž	 Velehradská	 ka-
mera	 probíhá	 ve	 spolu-
práci	 s	TV	Noe,	která	 se	
snaží	 podporovat	 mladé	
filmové	tvůrce.	Mimo	to,	
že	štáb	televize	pořizoval	
z	 celého	 večera	 záznam	
do	 vysílání,	 předal	 též	
její	 dramaturg	 Josef	 Ba-
těk	zvláštní	cenu	TV	Noe	
Filmovému	 kroužku	 ZŠ	
Bánov.
Vyvrcholením	 večera	
bylo	vyhlášení	absolutní-

ho	vítěze	celé	soutěže,	kterým	se	stalo	Společenství	mládeže	z	Vlčnova	za	svůj	videoklip	
k	písni	„Kráčí“.	Cenu	zástupcům	vlčnovské	mládeže	předal	P.	Petr	Gatnar,	zástupce	fir-
my	Kristýn	Služebník.
V	průběhu	večera	mohli	diváci	v	bazilice	zhlédnout	 také	některé	z	vítězných	snímků.	
Předávání	slovem	provázel	David	Vaculík,	herec	Slováckého	divadla	v	Uherském	Hra-
dišti.	Po	ukončení	programu	v	bazilice	se	soutěžící	spolu	s	přítomnými	porotci	přesunuli	
do	sklepení	Stojanova	gymnázia	k	malému	občerstvení	a	ke	komentovanému	promítání	
všech	oceněných	snímků.	Odborným	slovem	zde	přispěli	opět	hosté	z	TV	Noe.	Všem	
soutěžícím	patří	dík	za	jejich	snímky	a	povzbuzení	do	další	filmařské	práce.

Eva Petruchová
Stojanovo gymnázium Velehrad

pěší pouť na velehrad 
Předposlední	týden	v	srpnu	se	již	tradičně	
koná	pěší	pouť	na	Velehrad,	společenství	
cyrilometodějských	poutníků	ji	organizu-
je	 letos	 již	 po	 třinácté.	 Velehrad	 vnímají	
mnozí	 jako	 živý	 duchovní	 střed	 Evropy,	
kam	putují	 za	 jejími	 patrony	 sv.	Cyrilem	
a	 Metodějem.	 Je	 kolébkou	 křesťanství	
u	nás.	
Již	se	stalo	milou	tradicí,	že	právě	na	toto	
místo	směřuje	každý	rok	v	předposledním	
srpnovém	týdnu	několik	stovek	poutníků	
z	různých	směrů.	V	cíli	pouti	je	obnovení	
zasvěcení	našeho	národa	Kristu	prostřed-
nictvím	Panny	Marie,	Matky	jednoty.
Motto	 pouti:	 „Radost	 pro	 všechen	 lid“	
(Lk	2,10).	Přejeme	si,	aby	tato	pouť	byla	
jako	 tenkrát	v	Betlémě	 radostí	pro	pout-
níky	i	pro	ty,	kdo	se	s	nimi	setkají.	Hlavní	
úmysl	 je	 poděkování	 za	 poselství	 evan-
gelia	s	prosbou	za	obnovení	víry	v	našem	
národě.	Kromě	toho	si	každý	poutník	sám	
soukromě	 stanovuje	 vlastní	 úmysl,	 na	
který	chce	pouť	obětovat.
Nezačínáme	ve	 stejnou	dobu,	 ale	do	 cíle	
dorazíme	 všichni	 společně.	 Vycházíme	
v	 pondělí	 19.	 srpna	 z	Vranova	 nad	Dyjí,	
Vítochova	 a	 nebo	 z	 Netína,	 v	 úterý	 po-
kračujeme	 z	Olešnice,	 ze	 Znojma	 anebo	
z	Velkého	Meziříčí,	 ve	 středu	 se	 jde	 také	
z	 Brna-Bystrce	 nebo	 z	 Olomouce,	 ve	
čtvrtek	i	ze	Slavkova	u	Brna,	v	pátek	také	
z	Ratíškovic.	(Z	Nového	Jičína	a	Prahy	se	
putuje	etapově.)	Přidat	se	můžete	kdeko-
li.	Každý	den	se	přibývají	další	a	další	lidé,	
takže	 z	malých	 potůčků	poutníků	 se	 po-
slední	den	pouti	stává	jedna	veliká	řeka.
Denně	 ujdeme	 průměrně	 30	km.	Batohy	
a	zavazadla	vezou	doprovodná	auta,	takže	
si	s	sebou	neseme	jen	to,	co	potřebujeme	
přes	den.	Jdeme	za	každého	počasí.	Toho,	
kdo	 už	 nemůže	 jít	 dál,	 sveze	 na	 požádá-
ní	 doprovodné	 vozidlo.	 Nocujeme	 vždy	
pod	 střechou	 na	 zemi	 ve	 vlastním	 spa-
cáku	v	 tělocvičně,	sále	kulturního	domu,	
ve	škole	nebo	na	faře.	Jídlo	je	možné	vzít	
si	s	sebou	nebo	si	po	cestě	koupit,	ale	na	
mnoha	místech	už	nás	očekávají	s	boha-
tou	svačinou,	ať	už	jsou	to	koláče,	buchty,	
ovoce,	zelenina,	namazané	chleby,	oplat-
ky,	 řezy,	 čaj,	 limonáda,	 minerálka	 nebo	
dokonce	i	guláš.	To,	co	nesníme	přímo	na	
místě,	dostaneme	s	sebou.
Po	cestě	se	modlíme,	zpíváme,	povídáme	
si,	posloucháme	rozhovory	na	nejrůznější	
zajímavá	 témata	s	přítomnými	poutníky,	
nechybí	 ani	 hitparáda,	 veselé	 večery	 se	
scénkami,	 atd.	Každý	 rok	má	pouť	 svoje	
duchovní	 téma,	 např.	 svátosti,	 dary	Du-
cha	Svatého,	Desatero,	na	které	jsou	čte-
ny	promluvy	spojené	s	rozjímáním.	Pout-
ník	 si	 tak	může	 některé	 věci	 z	 duchovní	
oblasti	oživit,	ujasnit	nebo	se	s	nimi	třeba	
i	seznámit.	Na	pouti	nás	doprovází	něko-
lik	kněží,	 takže	 je	zde	 také	dostatek	času	

na	to	si	soukromě	promluvit	o	starostech	
nebo	i	radostech,	přijmout	svátost	smíře-
ní,	poradit	se,	zeptat	se	atd.
Mezi	 tolika	 lidmi	 je	 vždycky	 příležitost	
poznat	nové	přátele,	s	někým	si	popovídat	
a	když	potřebuje	být	člověk	chvilku	sám,	
není	problém	ani	v	tom.	Část	cesty	jdeme	
po	 silnici,	 většinou	 však	 krásnou	 příro-
dou,	 která	 přímo	 vybízí	 ke	 chvále	 svého	
Stvořitele,	a	se	kterou	se	setkáváme	jinak	
než	z	pohledu	z	auta.	Na	Velehradě	je	také	
možnost	vstoupit	do	Společenství	čistých	
srdcí	a	během	pouti	je	příležitost	se	o	tom-
to	společenství	dovědět	víc	a	připravit	se	
na	vstup.
Pouť	 vrcholí	 v	 sobotu	24.	 srpna	na	Vele-

hradě.	V	10.30	hod.	bude	obnova	zasvě-
cení	na	nádvoří	před	bazilikou,	v	11	hod.	
růženec	v	bazilice,	v	11.30	hod.	mše	sva-
tá	(slouží	ji	biskup	Viliam	Judák	z	Nitry)	
a	v	15	hod.	je	možné	zúčastnit	se	přednáš-
ky	prof.	P.	Petra	Piťhy,	zakončení	svátost-
ným	požehnáním.
U	koho	se	hlásit?	
P.	 Jan	 Peňáz,	 679	 05	 Křtiny	 72,	 tel.:	
736	529	221,	www.poutnik-jan.cz 
P.	Marek	Dunda,	671	03	Vranov	nad	Dyjí	
20,	tel.:	515	296	384,	www.fatym.com
sestra	Milada	Mertová,	771	00	Olomouc,	
Hrnčířská	12,	tel.	585	224	929
www.fatym.com

Markéta Matlochová
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řeckokatoličtí poutníci přivezli na velehrad ostatky mučedníků
Poutní místo Velehrad se v sobotu 8. června 2013 stalo cílem společné poutě sloven-
ských a českých řeckokatolíků u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu. Spolu s nimi zaplnili velehradskou baziliku také 
ukrajinští poutníci či věřící z banskobystrické diecéze. Zároveň byly při této příle-
žitosti bazilice věnovány ostatky tří řeckokatolických mučedníků.
Hlavním	celebrantem	liturgického	slavení,	které	začalo	Akathistem	ke	cti	slovanských	
apoštolů,	byl	košický	eparcha	Mons.	Milan	Chautur,	CSsR.	V	homilii,	kterou	pronesl	
pomocný	prešovský	biskup	Mons.	Milan	Lach,	SJ,	 zazněla	 také	výzva,	abychom	byli	
svědky	živé	víry,	jak	ji	přinesli	věrozvěstové	ze	Soluně.
V	 průběhu	 slavnosti	 byly	 též	 bazilice	 věnovány	 ostatky	 řeckokatolických	mučedníků	
bl.	 Pavla	 Gojdiče,	
bl.	 Vasiľa	 Hopka	
a	 bl.	 Metoděje	
Trčky.	 Všichni	 tři	
bývali	 též	 pravi-
delnými	 účastní-
ky	 unionistických	
sjezdů,	které	se	na	
Velehradě	 konaly	
v	 první	 polovině	
minulého	 století.	
Na	závěr	 slavnos-
ti,	 kterou	 zpěvem	
doprovázel	sbor	Cyrilometodion	z	Bratislavy,	všem	přítomným	poděkoval	apoštolský	
exarcha	řeckokatolické	církve	v	ČR	Mons.	Ladislav	Hučko.
Slavnost	 se,	 doufáme,	 stane	 tradicí	 a	 posílí	 jednotu	 jak	 věřících	 ze	 Slovenska,	 Čech	
a	Ukrajiny,	tak	východních	i	západních	katolíků.	 Ján Kočerha

cyklistická expedice k poctě sv. cyrila a metoděje
Oslnovice – Istanbul – Soluň – Aquileia – Velehrad, to je trasa, kterou povede cyk-
listická expedice po stopách sv. Cyrila a Metoděje. Celá trasa měří okolo tří tisíc 
kilometrů a poutníci by ji chtěli urazit za necelý měsíc. Cestou projedou 12 zemí na-
příč Evropou. Cyklistickou výpravu nazvanou Cesta k písmu povede Pavel Voříšek, 
jenž má s putováním nemalé zkušenosti, sám podnikl cesty do Říma a Santiaga de 
Compostela ve Španělsku. Devítičlenný tým se vydá na cestu dne 26. července od 
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Oslnovicích. Plánované zakončení cesty na-
příč Evropou je 24. srpna na Velehradě.
Cílem	pouti	ve	stopách	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	 jubilejním	roce	1150.	výročí	příchodu	
soluňských	 bratří	 na	 území	Velké	Moravy	 je	 především	 vzdát	 dík	 patronům	Evropy.	
Ústřední	myšlenkou	je	přiblížit	dnešnímu	světu	jejich	putování	po	Evropských	zemích,	
a	to	prostřednictvím	dokumentárního	filmu,	který	během	cesty	vznikne.	Film	bude	na-
točen	pod	vedením	Pavla	Maška,	 studenta	Audiovizuální	 tvorby	na	UTB	ve	Zlíně	 ve	
spolupráci	s	FORLEAF,	o.	s.
Zážitky	 z	 expedice	 chtějí	 poutníci	 sdílet	 se	 všemi,	 kteří	 mají	 zájem	 stát	 se	 členy	 je-
jich	virtuálního	týmu	a	sledovat	dění	na	webu:	www.cm2013.cz	a	na	sociálních	sítích:	 
www.facebook.com/CestaKPismu a https://twitter.com/Cesta_K_Pismu.	 Zájemci	 se	
mohou	ozvat	na	e-mailové	adrese:	info@cm2013.cz,	nebo	na	tel.:	736	709	130.

Martina Jandlová

svatí cYRil a metodĚJ

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.

velehradský filmový seminář 
duchovního filmu

Římskokatolická	 farnost	 Velehrad	 zve	
všechny	 příznivce	 filmu	 na	 „Velehrad-
ský	 filmový	 seminář	 duchovního	 filmu“.	
Všechny	filmové	projekce	budou	probíhat	
ve	Velehradském	domě	Cyrila	a	Metoděje	
v	 sále	kardinála	Špidlíka,	 vždy	v	udanou	
neděli	v	16.30	hod.	Průvodní	slovo	k	jed-
notlivým	filmům	bude	mít	doc.	PhDr.	Vla-
dimír	Suchánek,	PhD.,	vstup	na	všechna	
promítání	je	volný.
Program:
7. července	 –	 Pramen	 panny	 –	 Ingmar	
Bergman	 (Švédsko,	 1960)	 –	 Neotáčej	
se	 Bohu	 zády	 jako	 soudce	 zločinů.	 On	
bude	soudit	za	všechny	skutky,	ať	dobré	
či	zlé.	

4. srpna	 –	 Temná	 noc	 –	 Carlos	 Saura	
(Španělsko,	 1988)	 -	 Epizoda	 ze	 života	
jednoho	 z	 největších	 mystiků	 západní	
církve,	 sv.	 Jana	od	Kříže,	kdy	byl	 vlast-
ním	 karmelitánským	 řádem	 uvězněn	
v	klášteře	v	Santiagu	de	la	Compostella.	
Tam	 napsal	 svou	 největší	 sbírku	 mys-
tické	poezie	„La	noche	oscura	–	Temná	
noc“.

1. září	–	Barva	ráje	–	Majíd	Majídí	(Írán,	
1999)	 -	 Bůh	 je	 všude	 a	 jeho	 „oči“	 vidí	
srdce	 plné	 lásky!	 I	 skrze	 ruce	 slepého	
chlapce.	

6. října	 –	 Koyaanisqatsi	 –	 Godfrey	 Re-
ggio	(USA,	1982)	–	Filmová	filozofická	
esej	 –	 báseň,	 která	 výsostnou	 formou	
hudebně	 obrazové	 meditace	 otevírá	
před	 divákem	 věčnou	 otázku	 o	 smyslu	
a	směřování	lidského	konání	a	bytí.

Více	na:	www.velehradinfo.cz

František Ingr

na velehradě si připomenou 
pronásledovanou církev

Výstavu věnovanou pronásledované 
církvi v letech 1948 až 1989 si budou 
moci zájemci prohlédnout od 2. červen-
ce do 26. srpna v kostele Zjevení Páně 
(kaple Cyrilka) na Velehradě.
Výstava	nazvaná	„Diktatura	versus	nadě-
je“	se	uskuteční	při	příležitosti	Roku	víry	
a	 1150.	 výročí	 příchodu	 svatých	 Cyrila	
a	 Metoděje	 na	 naše	 území.	 Záštitu	 nad	
akcí	převzal	 emeritní	pražský	arcibiskup	
kardinál	Miloslav	Vlk,	olomoucký	arcibis-
kup	 Jan	Graubner	 a	 předseda	Akademie	
věd	ČR	Jiří	Drahoš.	
Vstup	na	výstavu	je	zdarma.	 (čbk)

Snímek Ján Kočerha
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aktualitY
arcibiskup Graubner se setkal s prezidentem zemanem 

Při svém pobytu v Olomouci navštívil prezident České republiky Miloš Zeman 8. 
června soukromě také arcibiskupa Jan Graubnera. Hovořili spolu o hodnotách, 
které potřebuje naše společnost, o společenském přínosu církve nejen v oblasti du-
chovní, ale i ve škol-
ství, charitě a sociál-
ní oblasti.
„Pan	 prezident	 se	
zvláště	 zajímal	 o	 hos-
pice	 a	 jejich	 vliv	 na	
myšlení	 příbuzných	
a	vytváření	jejich	vzta-
hu	k	těžce	nemocným	
a	umírajících.	Úroveň	
společnosti	 se	 pozná-
vá	 podle	 toho,	 jak	 se	
chová	 k	 těm	 nejslab-
ším,“	 řekl	 po	 setkání	
arcibiskup	 Graubner	
a	 dodal:	 „Vyzval	 také	
církev,	 aby	 zlepšila	
informovanost	 veřej-
nosti	o	svých	aktivitách	pro	společnost,	protože	obecně	se	o	tak	bohaté	činnosti	ví	velmi	
málo.	Zároveň	uznal,	že	pozitivní	zprávy	se	do	sdělovacích	prostředků	dostávají	velmi	
těžko.“	
V	závěru	návštěvy	pak	prezident	Zeman	přislíbil	účast	na	letošních	cyrilometodějských	
oslavách	na	Velehradě.	 	 Jiří Gračka

kněží a soukromá zjevení
Dovídám se o tom, že někteří kněží mající sklon stavět na soukromých zjeveních 
a poselstvích podporují a dokonce šíří irské poselství, tzv. Velké varování Ježíše 
Krista, a to i ve svátosti smíření či v duchovním vedení. Upozorňuji, že jde o velmi 
závažnou věc, kterou považuji za velký hřích proti jednotě církve a víře v církev. 
Jestli „poselství“ tvrdí, že současný papež není řádným papežem, ale „lstivým pod-
vodníkem a falešným prorokem“, pak je napadán sám základ jednoty církve. Kněz, 
který by takový postoj zastával, nemůže bez těžkého provinění ani slavit mši sva-
tou, protože ta se vždy slaví v jednotě s papežem. Věřící katolík a tím spíše kněz, 
který před svěcením a kněžským ustanovením musel vyznat víru církve, je povinen 
vyznávat, co učí církev, ne soukromá poselství, která jako v tomto případě jsou ano-
nymní a očividně dílem ďábla, který rozbíjí církev.
Podobné	je	to	s	poselstvím	z	Ukrajiny,	za	kterým	stojí	bývalí	čeští	kněží	v	čele	s	P.	An-
tonínem	Dohnalem	nyní	vystupujícím	jako	patriarcha	Eliáš,	kteří	se	pro	neposlušnost	
dostali	do	církevních	trestů.	Prohlásili	se	za	biskupy,	vyloučili	z	církve	papeže	Benedik-
ta	XVI.	i	Jana	Pavla	II.	a	téměř	všechny	biskupy	světa.	Založili	Ukrajinskou	pravověr-
nou	řeckokatolickou	církev,	kterou	se	snaží	zaregistrovat	v	ČR,	získávají	podpisy	pro	
registraci	se	 lživou	argumentací,	že	kdo	 je	podpisem	podpoří,	neopouští	svou	církev,	
a	svými	poselstvími	svádějí	zbožné	katolíky,	aby	nechodili	na	mši,	pokud	se	tam	modlí	
za	papeže.	Ďábel	se	umí	schovat	i	za	zdání	pravověrnosti	a	zbožnosti.
Tuto	 situaci	 vidím	 jako	 zvláštní	 výzvu	 k	 jasné	 věrnosti	 katolické	 nauce	 v	 Roce	 víry	
u	všech,	především	u	těch,	kteří	mají	být	jako	kněží	učiteli,	otci	i	vychovateli	ve	víře	dru-
hých.	 	 arcibiskup Jan

biskupové děkují charitě
Drazí bratři a sestry, 
někteří naši spoluobčané jsou vystaveni nové a těžké zkoušce. Po dlouhých deštích při-
šly ničivé povodně, které za sebou mnohde zanechaly spoušť a zkázu. Tisícovkám rodin 
povodeň vážně poškodila domovy, odnesla předměty jejich srdcím blízké a připravila je 
o pocit bezpečí, o klidné spaní. Současně však ukázala, že proti síle ničivého živlu nejsme 
úplně bezmocní a nepoučeni z předchozích povodní. Na mnoha místech ochránily zdraví 
(a možná i životy) i majetek lidí včasná organizační opatření, technické zábrany, celý pro-
tipovodňový systém. Naše uznání si zaslouží všechny prvky integrovaného záchranného 
systému počínaje záchranáři, hasiči, policií, pracovníky v dopravě, představiteli státní 
správy a místních samospráv, armády až po četné dobrovolníky a neziskové organizace...

(čbk)

prohlášení arcibiskupa 
Graubnera k rozhodnutí 
ústavního soudu

Na rozhodnutí Ústavního soudu  
z 3. června 2013, jímž byly zamítnuty 
stížnosti na zákon o majetkovém na-
rovnání, reaguje také olomoucký arci-
biskup Jan Graubner.
Takové rozhodnutí Ústavního soudu jsem 
očekával a jsem rád, že zaznělo. Jsem rád, 
že nemusíme dál ztrácet energii nerozum-
ným handrkováním a můžeme se plně vě-
novat službě Bohu i lidem v duchu evange-
lia.
Vím, jak velká zodpovědnost na nás nyní 
leží. Těším se, že po odložení majetkových 
sporů se podaří navázat širokou spoluprá-
ci s lidmi dobré vůle na pozvednutí duchov-
ní i mravní úrovně společnosti, na budová-
ní skutečných hodnot a na službu dětem, 
kterým je třeba pro zdravý rozvoj zajistit 
lepší životní prostředí (mravní a kulturní), 
na službu starým a slabým, protože podle 
této služby se poznává společenská úroveň 
národa. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

novokněží nastupují na svá 
první kněžská působiště

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner vysvětil 22. června 2013 v ka-
tedrále sv. Václava v Olomouci dva nové 
kněze pro olomouckou arcidiecézi, kte-
ří k 1. 7. 2013 nastupují na svá první 
kněžská působiště. 
Mgr. Ladislav Sovadina	(1967)	–	kapla-
nem	v	Zábřehu
Mgr. Michal Zahálka	(1981)	–	kaplanem	
ve	Vyškově	 (jpa) 

Jáhni z celého světa hovořili  
na velehradě o evangelizaci

Velkou naději pro křesťanskou víru vidí 
v zemích východní Evropy trvalí jáhni 
celého světa. Během své konference, 
která se na Velehradě uskutečnila ve 
dnech 13. až 16. června, se členové Me-
zinárodního jáhenského centra shodli 
na tom, že církev má svým otevřeným 
postojem vůči cizím tradicím věrohod-
ně předávat křesťanské hodnoty – lásku 
a milosrdenství.
Tématem	 čtyřdenní	 konference,	 které	
se	zúčastnilo	130	 jáhnů	ze	30	zemí	celé-
ho	 světa,	 se	 stala	 „Diakonie	mezi	 kultu-
rami“.	 Setkaní	 se	 zaměřilo	 zejména	 na	
evangelizaci	 východní	 Evropy.	 Na	 úvod	
pozdravil	 účastníky	 zasedání	 olomoucký	
arcibiskup	 Jan	Graubner,	 v	 neděli	 dopo-
ledne	pak	s	nimi	závěrečnou	bohoslužbu	
slavil	pražský	arcibiskup	kardinál	Domi-
nik	Duka.	Celému	zasedání	byl	přítomen	
také	 rottenbursko-stuttgartský	 biskup	
Gebhard	Fürst,	který	je	protektorem	Me-
zinárodního	jáhenského	centra.	 (čbk)

foto – prezident zeman u arcibiskupa_snímek 
Hana burianová.bmp

Snímek Hana Burianová
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aktualitY
pravoslavná bohoslužba 
v mikulčicích

Alespoň symbolicky – při pravoslavné 
bohoslužbě velkomoravském nalezišti 
v Mikulčicích. Okolo dvou tisíc poutní-
ků z různých koutů světa se zúčastnily 
sobotní (25. května) pravoslavné boho-
služby ve Slovanském hradišti v Mikul-
čicích uspořádané k oslavě 1150. výročí 
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Bohoslužbu vedla nej-
vyšší autorita pravoslavné církve – kon-
stantinopolský patriarcha Bartoloměj. 
O	společných	duchovních	základech	ho-
vořil	 také	 kardinál	 Miloslav	 Vlk:	 „Tato	
slavnost	je	znamením,	že	věrozvěsti	vklá-
dali	 do	 společnosti	 duchovní	 základy.	
Oslava	 je	 i	 výzvou,	 abychom	 se	 tyto	 du-
chovní	 hodnoty	 i	 dnes	 snažili	 posilovat.	
Protože	bez	nich,	jak	dějiny	tisíc	sto	pade-
sát	let	ukazují,	není	možná	prosperita.“
Bohoslužby	 se	 zúčastnil	 také	olomoucký	
arcibiskup	Jan	Graubner	spolu	se	zástup-
ci	vlády	a	Parlamentu	ČR.	 (ps)

simeon.cz: nový internetový 
portál pro seniory 

Od letošního května mohou senioři 
z celé republiky aktivně využívat in-
ternetový portál www.simeon.cz, první 
křesťansky zaměřený web pro starší lidi 
u nás. 
Portál	nabízí	tematické	články	a	informa-
ce,	pozvánky	na	akce	pořádané	v	celé	Čes-
ké	republice,	adresář	center,	domovů	pro	
seniory	a	společenství,	foto	a	videogalerie	
i	 možnost	 vzájemné	 komunikace	 mezi	
uživateli.
Ti	 si	 zde	 mohou	 například	 také	 založit	
svůj	 vlastní	 blog,	 poslat	 elektronickou	
pohlednici	 nebo	 prostřednictvím	 redak-
ce	 zveřejňovat	pozvánky,	 inzerci	 a	 různé	
vzkazy.	 Hlavním	 posláním	 webu	 je	 tedy	
především	 nabídnout	 lidem	 seniorského	
věku	 interaktivní	 spolupráci,	 vzájemné	
sdílení	a	povzbuzení.

Veronika Čepelková

lev oděný v purpuru
Je	 název	 výstavy,	 která	 připomene	 vý-
znamnou	 osobnost,	 olomouckého	 kar-
dinála	 Lva	 Skrbenského	 z	 Hříště	 (1863	
Hukovice	–	1938	Horní	Dlouhá	Loučka).	
Výstava	 je	 otevřena	 až	 do	 konce	 října	
v	 prostorách	 Zámku	 Kunín.	 Neobyčej-
ným	 způsobem	 představí	 nejen	 životní	
osudy	 tohoto	význačného	muže,	ale	 také	
zcela	nové	informace	a	exponáty	ve	vzta-
hu	 na	 starobylou	 moravskou	 rodinu	
Skrbenských	 z	 Hříště.	 Více	 informací:	 
www.muzeum.novy-jicin.cz

Radek Polách

první pátky v měsíci 
První pátky v měsíci věnujeme smíru Božského Srdce Páně. 
Přislíbení Spasitelova, která učinil sv. Markétě Marii Ala-
coque a těm, kdo zbožně uctívají Jeho Nejsvětější Srdce.
	 1.	Budu	je	těšit	ve	všech	útrapách	a	protivenstvích.
	 2.	Budu	žehnat	všem	jejich	pracím	a	podnikům.
	 3.	Dám	jim	všechny	milosti	potřebné	jejich	stavu.
	 4.	Budu	jejich	bezpečným	útočištěm	v	životě,	ale	zvlášť	v	ho-

dině	smrti.
	 5.	Hříšníci	naleznou	v	mém	Srdci	pramen	a	nekonečné	moře	

milosrdenství.
	 6.	Duše	vlažné	se	stanou	horlivými.
	 7.	Horliví	se	brzy	povznesou	k	velké	dokonalosti.
	 8.	Kněžím	dám	milost,	že	přivedou	k	pokání	i	nejzatvrzelejší	hříšníky.
	 9.	Rodinám,	v	nichž	bude	mé	Srdce	ctěno,	dám	pokoj	a	mír.
	10.	Budu	žehnat	domům,	v	nichž	bude	vystaven	a	ctěn	obraz	mého	Srdce.
	11.	 Jména	těch,	kteří	tuto	úctu	rozšiřují,	budou	navždy	zapsána	v	mém	Srdci.
	12.	Těm,	kteří	po	devět	měsíců	každý	první	pátek	půjdou	k	svatému	přijímání,	dám	mi-

lost,	že	vytrvají	v	kajícnosti	až	do	konce	a	nezemřou	ve	stavu	nemilosti.	Mé	Srdce	
jim	bude	bezpečným	útočištěm.

Je	velmi	vhodné	doporučit	pobožnost	prvních	pátků	prvokomunikantům	a	jejich	rodi-
nám.  (aco)

arcibiskupská knihovna v olomouci
Arcibiskupskou knihovnu v Olomouci založil v červenci roku 1970 ThDr. Vladimír 
Kryštovský. Základem knihovního fondu byly zvláště pozůstalosti kněží, knižní 
dary domácí i zahraniční. V současné době je fond knihovny pravidelně doplňován 
nákupem knižních novinek.
Arcibiskupská	knihovna	 je	knihovnou	odbornou	a	 specializovanou	 se	 zaměřením	na	
teologii,	filozofii,	historii	a	dějiny	umění,	psychologii,	katecheze,	životy	svatých,	kata-
logy	kněžstva	a	historický	 fond	starých	 tisků.	Ve	 fondu	se	nacházejí	české	 i	německé	
teologické	a	filozofické	knihy	19.	a	20.	století,	díla	z	dějin	Arcibiskupství	olomouckého,	
ale	i	vlastivědné	publikace,	české	i	zahraniční	všeobecné	a	odborné	encyklopedie	a	slov-
níky.
Přístupná	část	knihovny	obsahuje	téměř	30	000	svazků	knih,	z	toho	je	již	více	jak	25	000	
svazků	uloženo	v	počítači.	České	a	zahraniční	časopisy	a	samizdatová	 literatura	 jsou	
čtenářům	k	dispozici	prezenčně	ve	studovně.
Knihovna	poskytuje	čtenářům	duchovní	literaturu	pro	lepší	porozumění	Písmu	svaté-
mu	a	pro	duchovní	růst	ve	víře.	Je	místem	povzbuzení	k	duchovnímu	životu	s	Bohem,	
k	hledání	a	nalézání	pravdy	o	křesťanství.
Arcibiskupská	 knihovna	 sídlí	 od	 roku	2000	na	Wurmově	ulici	 č.	 11,	 je	 otevřena	pro	
veřejnost	od	pondělí	do	čtvrtku	od	9	do	15	hod.	Knihovní	katalog	a	údaje	o	knihovně	
jsou	také	k	dispozici	na:	www.ado.cz/knihovna	Registrační	poplatek	je	100	Kč	na	rok.	 
Přijměte	naše	pozvání	do	Arcibiskupské	knihovny.		 Anna Blahová

na velehradě se sejdou nemocniční kaplani z celé republiky
Ve dnech 29. září až 3. října se na Velehradě uskuteční další, již deváté formačně 
vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních služ-
bách. Akce, kterou pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, nabíd-
ne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i dis-
kuzemi.
Setkání	je	primárně	určeno	nemocničním	kaplanům	a	zájemcům	o	tuto	službu,	zváni	
jsou	však	rovněž	dobrovolníci	v	pastorační	péči.	Program	nabídne	nejprve	jednodenní	
duchovní	obnovu	a	poté	třídenní	odborný	program	na	téma:	Orientace	nemocničního	
kaplana	v	medicínských	oborech	a	v	lékařské	a	zdravotnické	etice.	Ten	bude	obsahovat	
přednášky,	workshop,	zprávy	o	poskytování	pastorační	péče	v	zahraničí,	diskuze	apod.
Setkání,	které	zaštítila	Rada	pro	zdravotnictví	ČBK	a	Arcibiskupství	olomoucké,	pořádá	
Katolická	asociace	nemocničních	kaplanů	ve	spolupráci	s	Cyrilometodějskou	teologic-
kou	fakultou	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	a	za	účasti	zástupců	Centra	pastorační	
péče	diecéze	Graz	a	Onkologické	kliniky	VFN	a	1.	LF	UK	Praha	(Centra	integrované	
onkologické	 a	 paliativní	 péče,	 držitele	 akreditace	 Evropské	 onkologické	 společnosti	
ESMO).
Závaznou	 přihlášku	 je	 třeba	 odeslat	 nejpozději	 do	 31.	 srpna	 na	 e-mailovou	 adresu:	 
sekretariat.kank@seznam.cz  (ado)
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aktualitY
první společná pouť vdov a vdovců

První společná pouť vdov a vdovců z olomoucké arcidiecéze se koná na Svatém Ho-
stýně v sobotu 5. října 2013.
Program	:
10.15	hod.	–	mše	svatá	v	bazilice,	hlavní	celebrant	Mons.	Josef	Nuzík,	generální	vikář
11.15	–	přestávka	na	oběd	(každý	samostatně)
13.00	–	svědectví	vdov	(v	bazilice)
13.30	–	společná	křížová	cesta:	první	 skupina	v	bazilice	 s	diaprojekcí	druhá	skupina	

venkovní	zastavení	(pro	zdatnější)	
14.30	–	adorace	a	svátostné	požehnání	(v	bazilice)
Doporučujeme	opět	společný	autobus	z	děkanátů,	nutné	vyřídit	povolení	pro	vjezd	na	
Obecním	úřadě	Chvalčov,	e-mail:	obec@obec-chvalcov.cz,	tel.:	573	379	770,	informace	
o	pouti	na	tel.	604	252	629	nebo	e-mail:	apanakova@volny.cz Alenka Panáková

nabídky z nakladatelství paulínky 
Kapesní diář na rok 2014
Pro	rok	2014	vyjde	pouze	tento	typ	kapesního	diáře.	Bude	obsahovat	stejné	informace	
jako	velký	diář.	Jedna	dvojstrana	bude	obsahovat	jeden	týden	s	místem	na	poznámky	
u	každého	dne.	Nově	jsou	přidány	odpovědi	k	žalmům.
Váz.,	s	plastovými	deskami,	144	str.,	desky	pouze	v	barvě	modré
Velký diář na rok 2014
Diář	formátu	A5	v	pevné	vazbě	s	obálkou	modré	či	zelené	barvy	se	zlatou	ražbou.	Ke	
každému	dni	je	uveden	církevní	a	občanský	svátek,	odkaz	na	denní	modlitbu	církve	a	na	
liturgické	texty,	antifona	k	žalmu	a	myšlenka	na	každý	den.
Váz.,	408	str.,	cena	200	Kč
Vyjde	během	prázdnin,	opět	bude	možné	učinit	jeho	předběžnou	objednávku	na	našich	
webových	stránkách	a	získat	ho	tak	s	15	%	slevou.
Nakladatelství	 Paulínky,	 Jungmannovo	nám.	 18,	 110	 00	Praha	 1,	 tel.:	 224	 818	 757,	 
On-line	knihkupectví:	www.paulinky.cz,	e-mail:	objednavky@paulinky.cz (sa)

zemřel p. alois Jargus
Ve věku 83 let zemřel 25. května 2013 v Kroměříži P. Alois 
Jargus, dlouholetý farář v Kunovicích a kanovník Kolegiát-
ní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. 
P.	Alois	Jargus	se	narodil	30.	května	1930	v	Ostravě-Marián-
ských	Horách.	Kněžské	svěcení	přijal	23.	června	1973	v	Olo-
mouci.	Jako	kaplan	působil	v	Prostějově	ve	farnosti	Povýšení	
sv.	Kříže	 (1973–1976)	a	pak	půl	 roku	v	Uherském	Hradišti.	
Dalších	24	let	byl	farářem	v	Kunovicích.	V	roce	2000	odešel	na	
odpočinek	do	Kroměříže,	kde	byl	od	22.	března	2002	kanovníkem	Kolegiátní	kapituly	
u	sv.	Mořice.
Pohřben	byl	do	kněžského	hrobu	v	Kunovicích	31.	května	2013.	 Josef Pala 

zemřel p. mudr. ota mikuláš buzický, op
Po těžké nemoci zemřel 28. května 2013 v Olomou-
ci ve věku 51 let dominikánský kněz P. MUDr. Ota 
Mikuláš Buzický. 
Narodil	se	29.	března	1962	v	Písku.	Po	vystudování	
lékařské	 fakulty	 v	 Plzni	 působil	 jako	 lékař	 v	 Písku	
a	několik	let	v	Africe.	Po	vstupu	do	dominikánského	
řádu	roku	1988	studoval	v	Olomouci	a	studia	dokon-
čil	ve	francouzském	Toulouse.	Na	kněze	byl	vysvěcen	
9.	srpna	2008	v	dominikánském	kostele	v	Olomouci.	
Po	svěcení	působil	 v	olomouckém	konventu,	kde	 se	
obětavě	věnoval	zvláště	rodinám	a	nemocným.
Rozloučení	se	zesnulým	se	uskutečnilo	1.	června	v	dominikánském	kostele	Neposkvr-
něného	Početí	Panny	Marie	v	Olomouci.	Tělo	zemřelého	pak	bylo	uloženo	do	řádového	
hrobu	na	místním	hřbitově.	 	 Josef Pala 

zemřel katolický básník a disident zdeněk Rotrekl
Ve	věku	92	let	zemřel	v	Brně	9.	června	2013	český	básník	a	spisovatel	Zdeněk	Rotrekl,	
který	patřil	k	nejvýraznějším	osobnostem	katolického	proudu	v	české	poezii	druhé	po-
loviny	20.	století.	Čtyřicet	let	nemohl	své	básně	oficiálně	publikovat,	působil	v	českoslo-
venském	disentu.	 	 (jpa)

pokračuj v cestě! – aneb další 
ročník pěší pouti za umělce

Sedmá Pěší pouť za umělce odstartuje 
v neděli 4. srpna v Rožnově pod Rad-
hoštěm; jejím cílem bude – stejně jako 
v loňském roce – Velehrad, kam pout-
níci dorazí v sobotu 10. srpna. Trasa 
povede přes Radhošť, Zašovou, Rajno-
chovice, Svatý Hostýn a Štípu.
„Pokračuj	v	cestě!	Když	se	zmýlíš,	povsta-
neš	 a	 půjdeš	 dál.	 Tak	 to	 na	 cestě	 chodí.	
Ten,	kdo	raději	nikam	nejde,	aby	náhodou	
nechybil,	 se	 mýlí	 daleko	 vážněji.“	 Slova	
nového	 papeže	 Františka	 z	 jeho	 homilie	
pronesené	8.	května	vystihují	smysl	puto-
vání.	 Poutníkovi	 se	 totiž	může	 častokrát	
stát,	že	se	zmýlí,	že	upadá	nejen	na	mys-
li,	ale	i	fyzicky,	ovšem	navzdory	tomu	jde	
dál.	 Pouť	 přináší	 nesmírné	 bohatství	 zá-
žitků	a	zkušeností,	a	to	jak	dobrých	a	ra-
dostných,	 tak	 i	 nedobrých	 a	 bolestných.	
Na	pouti	je	však	vždy	úžasné	to,	že	se	pu-
tování	ve	výsledku	stává	vždy	jen	radostí.	
Pouť	člověka	učí	přijímat	dané	skutečnos-
ti	každého	dne	a	poradit	si	s	nimi.
A	protože	Pěší	pouť	za	umělce	umožňuje	
setkání	 s	 člověkem,	 s	přírodou,	 s	 krásou	
kulturního	bohatství	vycházejícího	z	křes-
ťanských	tradic	naší	země,	objevuje	krásu	
Božího	 stvoření	 a	 je	modlitbou	 nejen	 za	
umělce,	 ale	 i	 každého	 člověka,	 zvolila	 si	
letošní	 pouť	 jako	 motto	 myšlenku	 eme-
ritního	papeže	Benedikta	XVI:	„Obnovit	
a	umožnit	dnešnímu	člověku,	aby	obnovil	
svoji	schopnost	rozjímat	o	stvoření,	 jeho	
kráse	a	jeho	struktuře.“	
Hosty	 letošního	 programu	 v	místech	 na	
trase	pouti	budou	Oldřich	Selucký,	scéná-
rista,	spisovatel,	malíř	a	ilustrátor	s	poví-
dáním	o	sv.	Cyrilu	a	Metodějovi	(Rožnov	
pod	Radhoštěm),	 P.	 Ludvík	 Armbruster,	
SJ,	 se	 zkušeností	 křesťana	 v	 Japonsku	
(Zašová)	 a	 také	Petr	Hudec	 a	Petr	Číhal	
se	 zhudebněnými	 verši	 B.	 Reynka	 (Sva-
tý	 Hostýn).	 Významný	 český	 psycholog	
Vladimír	Smékal	se	ve	Štípě	zamyslí	nad	
tématem:	 „Potřebuje	 lidská	 společnost	
tradice	 pro	 svou	 životaschopnost?“.	 Po-
slední	 večer	 na	 Velehradě	 bude	 hostem	
Radek	 Habáň,	 redaktor	 Radia	 Proglas	
a	 autor	 pořadů	 pro	 mládež.	 Večer	 bude	
věnován	pohádkám.
Pěší	pouť	za	umělce,	ale	i	každého	člově-
ka,	 je	 určena	 pro	 každého	 zájemce,	 kte-
rého	 myšlenka	 tohoto	 putovaní	 zaujme	
a	souzní	s	ní.	Zapojit	se	lze	i	tak,	že	zájem-
ci	absolvují	jen	některé	úseky	nebo	se	zú-
častní	 pouze	 večerních	programů.	Sama	
poutnická	 skupina	 je	 limitována	 počtem	
20	účastníků.
Zájemci	 o	 celotýdenní	 putování	 se	 mo-
hou	 hlásit	 na	 e-mailové	 adrese:	 pavliko-
va@arcibol.cz;	 propagační	 materiály	 na	
webových	stránkách:	www.ado.cz a www.
rapsodickedivadlo.cz

Martina Pavlíková
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aktualitY
stavební obnova a restaurování 
kulturních památek za finanční 
podpory zlínského kraje v roce 
2013

Dotace z Fondu kultury
	 1.	 Římskokatolická	 farnost	 Rusava	 

–	64	000	Kč	
	 	 Kazatelna	kostela	Povýšení	sv.	Kříže,	

Rusava
	 2.	 Římskokatolická	 farnost	 Počenice	 

–	56	000	Kč	
	 	 Kostel	sv.	Bartoloměje,	Počenice
	 3.	 Římskokatolická	 farnost	 Rajnocho-

vice	–	72	000	Kč	
	 	 Socha	 sv.	 Jana	Nepomuckého,	 Raj-

nochovice
	 4.	 Římskokatolická	 farnost	 Nezdenice	

–	109	600	Kč
	 	 Kostel	sv.	Petra	a	Pavla,	Nezdenice
	 5.	 Římskokatolická	 farnost	 Střílky	 

–	160	000	Kč
	 	 Kostel	 Nanebevzetí	 Panny	 Marie,	

Střílky
	 6.	 Římskokatolická	 farnost	 Kelč	 

–	104	000	Kč
	 	 Farní	středisko	107,	Kelč
	 7.	 Římskokatolická	 farnost	 Březnice	 

–	84	000	Kč
	 	 Kříž	ve	Filipě,	Březnice
	 8.	 Římskokatolická	 farnost	 Pozlovice	 

–	96	000	Kč
	 	 Vitráže	kostela	sv.	Martina,	Pozlovi-

ce 
	 9.	 Římskokatolická	 farnost	 sv.	 Filipa	

a	Jakuba	Zlín	–	115	200	Kč
	 	 Kaple	sv.	Martina,	Zlín-Příluky
	10.	 Římskokatolická	 farnost	 Horní	

Němčí	–	91	050	Kč	
	 	 Kostel	 sv.	 Petra	 a	 Pavla,	 Horní	 

Němčí	
	11.	 Římskokatolická	 farnost	 Napajedla	

–	45	302	Kč
	 	 Kostel	sv.	Cyrila	a	Metoděje,	Žlutava
	12.	 Římskokatolická	 farnost	 Lidečko	 

–	36	565	Kč
	 	 Kostel	 sv.	 Kateřiny	 Alexandrijské,	

Lidečko	
	13.	 Římskokatolická	 farnost	 Štípa	 

–	48	000	Kč
	 	 Kostel	Narození	Panny	Marie,	Štípa	
	14.	 Římskokatolická	 farnost	 Litenčice	 

–	80	000	Kč
	 	 Kostel	sv.	Petra	a	Pavla,	Litenčice
	15.	 Římskokatolická	 farnost	 Zborovice	

–	80	000	Kč
	 	 Kostel	sv.	Bartoloměje,	Zborovice

Eva Lidáková

koncert k poctě arcibiskupa a. c. stojana
U příležitosti 162. výročí narození olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Sto-
jana se konal 24. května v jeho rodišti Beňově tradiční koncert v místním kostele sv. 
Františka z Assisi.
Přítomné	přivítal	administrátor	farnosti	P.	Bedřich	Horák.	Vystoupily	děti	z	MŠ	a	ZŠ	
Beňov,	hrály	na	flétny,	zpívaly	i	přednášely.	Na	chrámové	varhany	a	elektronické	piáno	
zahrál	 Stanislav	
Smoček.	 Násle-
dovala	 sólová	 vy-
stoupení	 zpěváků	
a	dětského	pěvec-
kého	 sboru	 Pri-
mavera	 a	 dva	 ko-
morní	 smyčcové	
orchestry	ze	ZUŠ	
Bedřicha	 Kozán-
ka	 z	 Přerova	 pod	
vedením	umělec-
kého	 vedoucího	
Bohumila	 Krato-
chvíla	 a	 dirigenta	
Ondřeje	 Krato-
chvíla.	 Účastníci	
navštívili	památník	arcibiskupa	A.	C.	Stojana,	shlédli	výstavu	fotografií	a	někteří	zůstali	
u	příjemného	posezení	pro	učinkující,	které	uspořádal	ČZS	ZO	Beňov	v	budově	u	za-
hrádkářů,	kde	probíhalo	grilování	a	podávání	různých	specialit.	Děkujeme	všem	účin-
kujícím	za	krásné	vystoupení	a	organizátorům	za	přípravu	a	uskutečnění	této	akce.

Iveta Hrbasová

biskup Hrdlička předal vysvědčení prostějovským maturantům
Maturitní vysvědčení z rukou olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky pře-
vzalo 31. května při slavnostní mši svaté v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže 
25 absolventů Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově.
Biskup	Hrdlička	předal	také	jedno	z	ocenění	za	výrazné	výsledky	ve	studiu	a	naplňování	
poslání	církevní	školy.	Potěšitelný	pro	studenty,	jejich	rodiče	i	pedagogy	byl	především	
fakt,	že	všichni	úspěšně	zvládli	jak	státní	část	maturit,	tak	i	profilové	zkoušky	a	většina	je	
již	dokonce	přijata	na	některou	z	vysokých	škol.	Několik	studentů	bylo	navíc	odměněno	

některou	z	cen,	
které	 vypisuje	
Cyr i lometo -
dějské	 gym-
názium	 kaž-
doročně	 pro	
maturanty.	
Po	 mši	 svaté	
nás l edova la	
„ Z a h r a d n í	
slavnost“	v	při-
lehlé	 Rajské	
zahradě.	 I	 po-
časí	se	umoud-
řilo	a	z	deštivé-
ho	dne	vykoukl	
slunný	 podve-
čer	 a	 vytvořil	
tak	 příjemnou	
kulisu	k	 setká-
ní	 maturantů,	

rodičů,	pedagogů,	bývalých	studentů	a	příznivců	Cyrilometodějského	gymnázia.	K	po-
slechu	hrála	hanácká	lidová	Muzika	Klas,	které	děkujeme	za	ochotu	a	obětavost	i	za	vy-
tvoření	uvolněné	a	příjemné	atmosféry,	občerstvení	připravili,	ve	spolupráci	se	školou,	
rodiče	oktavánů	a	firma	Váhala	a	spol.,	a	proto	i	jim	patří	velký	dík	za	pomoc.

Jitka Hubáčková

loGo

Snímek Iveta Hrbasová
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centRum pRo školY

bude vás zaJímat

Centrum pro školy
Biskupské	nám.	2,	771	01	Olomouc
tel.:	587	405	219	(243)
e-mail:	polcrova@arcibol.cz

sestry premonstrátky ze svatého kopečku u olomouce srdečně zvou
•	Na	exercicie	s	P.	Lvem	Pavlem	Eliášem,	OFMCap.,	které	se	uskuteční	ve	dnech	14.	až	20.	července.	Téma:	Prohloubení základů víry 
(člověk – důkaz Boží existence, hřích, muž a žena, modlitba)
Přihlásit	se	lze	do	3.	července:	e-mail:	info@premonstratky.cz
•	na	exercicie	se	sestrou	Siardou	L.	Trochtovou,	které	se	uskuteční	ve	dnech	
24.	až	28.	července.	Téma:	Labyrint jako cesta životem (prohloubení života 
modlitby, využití labyrintu chartreského typu)
Přihlásit	se	lze	do	15.	července:	e-mail:	info@premonstratky.cz
•	na	exercicie	s	P.	Gorazdem	Františkem	Krušinou,	OPraem.,	které	se	usku-
teční	ve	dnech	6.	až	11.	srpna.	Téma:	Kain a Ábel („Druhý“ hřích člověka, 
touha člověka zabývat se zlem a zlo šířit, návrat k Bohu, záchrana člověka)
Přihlásit	se	lze	do	29.	července:	e-mail:	info@premonstratky.cz
•	 na	 Odpustkové	 slavnosti	 na	 Svatém	 Kopečku	 (s	 doprovodným	 programem	 pro	 prohloubení	 života	 modlitby),	 které	 se	 usku-
teční	 ve	 dnech	 15.	 až	 21.	 srpna.	 Doprovodný	 program	 povede	 sestra	 Siarda	 L.Trochtová.	 Přihlásit	 se	 lze	 do	 2.	 srpna:	 e-mail:	 
info@premonstratky.cz,	exercicie	jsou	určené	pro	všechny,	bez	omezení

vatikán a římská kurie 
je	název	přednášky	Mons.	Jana	Vokála,	sídelního	biskupa	v	Hradci	Králové,	kterou	pořádá	Moravskoslezská	křesťanská	akademie	
v	Kyjově.	Koná	se	v	pátek	19.	července	v	19	hod.	ve	farním	kostele	v	Kyjově;	bude	jí	předcházet	mše	svatá	v	18	hod.

christianizace 
středoevropského prostoru 
a role konstantina filozofa 
a metoděje v tomto procesu

Je	název	přednášky,	kterou	organizujeme	
ve	 spolupráci	 s	 Moravskoslezskou	 křes-
ťanskou	 akademií.	 Bude	 se	 konat	 v	 so-
botu	14.	 září	 v	Olomouci	 ve	 velkém	sále	
kurie,	Biskupské	nám.	2	–	v	době	od	9.30	
do	15	hod.	
Přednáší	 doc.	 PhDr.	 Luděk	 Galuška,	
CSc.,	 vedoucí	 pracoviště	 slovanské	 ar-
cheologie	 a	 vedoucí	 archeologických	 vý-
zkumů	 v	 lokalitách	 Staré	Město,	Modrá	
u	Velehradu	a	hradisko	svatého	Klimenta	
u	Osvětiman.
Přednáška	 bude	 obsahovat	 témata:	Nej-
rannější	 křesťanství	 na	 Moravě	 v	 době	
římské	 a	 stěhování	 národů	 (2.	 až	 6.	 sto-
letí);	 Počátky	 křesťanství,	 forma	 šíření	
křesťanských	 idejí	 na	Moravě,	 jejich	 no-
sitelé	 (přelom	 8.	 a	 9.	 století);	 Dvojvěří	
–	 pohanství	 a	 křesťanství,	 archeologické	
doklady	(1.	polovina	9.	století);	Vznik	ra-
ného	 státu	 a	 církevní	 organizace,	 jejich	
ústředí,	 role	 Francké	 říše	 a	 Ludvíka	 II.	
Němce	a	pasovského	biskupa;	Byzantská	
misie	Konstantina	Filozofa	a	Metoděje	na	
Velkou	 Moravu;	 Metoděj	 arcibiskupem	
a	legátem	pro	slovanské	země;	Svatá	cír-
kev	moravská,	Metoděj,	Svatopluk	a	Vel-
ká	Morava;	Metodějova	smrt;	význam	díla	

sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	evropském	kontextu	a	Charakter	moravské	církve	a	státu	v	letech	
885	až	905.
Přednáška,	která	je	zdarma,	je	akreditována	MŠMT	v	rámci	Dalšího	vzdělávání	peda-
gogů.	Pro	ty,	kdo	budou	požadovat	osvědčení,	je	stanovena	cena	200	Kč,	platba	při	pre-
zenci.
Další	 informace	poskytne:	Mgr.	Helena	Polcrová,	Centrum	pro	 školy,	Arcibiskupství	
olomoucké,	 Biskupské	 nám.	 2,	 771	 01	 Olomouc,	 e-mail:	 polcrova@arcibol.cz,	 tel.:	
608 837 086

pozvánka na pouť pedagogů
Zveme	vás	spolu	s	Maticí	svatohostýnskou	na	tradiční	pouť	pedagogů,	která	se	koná	
na	Svatém	Hostýně	v	sobotu	24.	srpna.	Chceme	společně	poděkovat	Matce	Boží	za	její	
ochranu	a	pomoc	v	době	prázdnin	a	vyprosit	potřebné	milosti	pro	nadcházející	školní	
rok.
Program:	
8.15	–	pěší	pouť	–	odchod	z	autobusové	zastávky	v	Bystřici	pod	Hostýnem	u	hřbitova
10.00	–	mše	svatá,	kterou	celebruje	Mons.	Jan	Graubner
11.15	–	přednáška	Mons.	Jana	Graubnera:	Církevní	škola	–	škola	víry
13.30	–	Cesta	světla,	závěrečné	požehnání
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Centrum pro mládež
Biskupské	nám.	2,	771	01	Olomouc
tel.:	587	405	244
e-mail:	mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez

centRum pRo mládež

Hudební RubRika

přihlášky do nového ročníku 
kurzu animátor

První	setkání	nových	animátorů	sice	pro-
běhne	až	na	začátku	listopadu,	ale	už	teď	
je	 vhodný	 čas	 podat	 si	 přihlášku.	 Jejich	
uzávěrka	je	to-
tiž	1.	10.	2013.	
Pro	 velký	 zá-
jem	byly	 v	 po-
sledních	 dvou	
letech	 otevře-
ny	 vždy	 dvě	
animátorské	
skupiny.	Letos	
to	však	v	plánu	
z	 kapacitních	
důvodů	 není.	
Dříve	 podané	
přihlášky	 mo-
hou	 být	 v	 pří-
padě	 překro-
čení	počtu	přihlášených	zvýhodněny.
Kurz	 je	 určen	 pro	 mladé	 lidi	 od	 16	 let,	
kteří	 se	 chtějí	 věnovat	 mládeži	 ve	 svých	
farnostech.	 Délka	 trvání	 jsou	 dva	 roky,	
během	 nichž	 proběhne	 na	 ADCŽM	 Pří-
stav	 v	 Rajnochovicích	 deset	 víkendů	
a	 jedno	 týdenní	 soustředění	 o	 prázdni-
nách.	 Kurz	 je	 vhodný	 pro	 stávající	 ve-
doucí	 společenství	mládeže	 i	 pro	 ty,	 kdo	
se	k	 tomu	 teprve	připravují.	Přihlášky	 je	
třeba	 vyplnit,	 podepsat,	 nechat	 potvrdit	
od	kněze	a	poslat	na	adresu	Arcidiecézní-
ho	centra	pro	mládež.	Všechny	informace	
i	 přihlášky	 ke	 stažení	 najdete	 na	 adrese: 
www.ado.cz/mladez/animator

Stránku připravil Jan Pilař

velehrad 2013
Oslavy	 svátku	 sv.	 Cyrila	 a	Metoděje	 jsou	 letos	 na	 Velehradě	 ve	 znamení	 výročí	 1150	 let	 od	 jejich	 příchodu	 na	 Velkou	Moravu.	 
Při	slavnostní	liturgii	5.	července	jsou	každoročně	uvedeny	premiéry	některých	liturgických	skladeb.	Nebude	tomu	jinak	ani	letos,	
kdy	je	liturgická	hudba	zaměřena	na	staroslověnskou	liturgii.	Jsou	to	zpěvy,	které	nás	vracejí	do	liturgie	před	více	než	tisíci	lety.	
Na	Velehradě	při	slavnostní	liturgii	bude	hudebně	vyjádřena	myšlenka	spojení	Východu	a	Západu,	tak	jak	to	vyjádřil	blahoslavený	
papež	Jan	Pavel	II.	–	dýchání	oběma	plícemi,	a	to	spojením	hudby	staroslověnské	a	gregoriánského	chorálu.	
Novinkou	bude	letos	počet	hudebníků.	Místo	komorního	orchestru	bude	účinkovat	filharmonie,	místo	dvou	tradičních	sólistů	budou	
čtyři	a	sbor	se	rozroste	na	trojnásobek.	Tím	počet	účinkujících	hudebníků	a	zpěváků	bude	až	400.	
Na	vstup	slavnostní	liturgie	zazní	již	tradiční	Velehradská	fanfára	od	Františka	Macka	a	středem	liturgické	hudby	bude	píseň	Ejhle,	
oltář	od	Pavla	Křížkovského.	Kromě	hudby	Antonína	Dvořáka	zazní	v	závěru	od	Leoše	Janáčka	z	Glagolské	mše	Postludium	na	nově	
zrekonstruované	varhany	a	slavnostní	liturgii	uzavře	Filharmonie	Bohuslava	Martinů	závěrečnou	intrádou	z	Glagolské	mše.	Sólové	
party	budou	zpívat:	soprán	–	Jana	Ženková,	alt	–	Jarmila	Kosinová,	tenor	–	Jan	Ondrejka	a	bas	–	Pavel	Švingr.	Spojené	pěvecké	sbory	
pak	pod	názvem:	Velký	arcibiskupský	pěvecký	sbor.	 	 Filip Macek

foto z wordu

animátoři dostali osvědčení
Pro	46	mladých	lidí	skončil	v	neděli	9.	června	animátorský	kurz.	Během	dvou	let	přijíž-
děli	na	Přístav	v	Rajnochovicích	a	připravovali	se	na	práci	s	dětmi	a	mládeží	ve	svých	
farnostech	a	církvi	vůbec.	Někteří	z	nich	už	dávno	spolča	vedou	a	potřebovali	novou	in-
spiraci,	jiní	se	na	to	teprve	chystají.	Během	druhého	ročníku	už	ale	všichni	museli	začít	
převádět	poznatky	a	dovednosti	z	oblastí	jako	sebepoznání,	evangelizace,	komunikace,	
teorie	her	nebo	teologie	do	praxe.	Pro	absolvování	kurzu	je	totiž	nutné	účastnit	se	jedno-
ho	jako	praktikant	jednoho	víkendu	nebo	vícedenní	akce	v	Rajnochovicích.	Animátoři	

tedy	vedli	diskuzní	skupinky	pro	
biřmovance,	 připravovali	 hry	
nebo	 hráli	 scénky	 na	 přístavác-
kém	Silvestru.
Letošní	ročník	byl	odlišný	v	tom,	
že	animátoři	nepsali	závěrečnou	
práci,	 ale	 zvedali	 Vlnu	 víry	 po	
celé	 arcidiecézi.	 Každý	 z	 nich	
uspořádal	 ve	 své	 farnosti,	 v	 dě-
kanátu	 nebo	 na	 škole	 nějaký	
program,	 který	měl	 za	 úkol	 po-
zvednout	 a	 připomenout	 víru.	
Poslední	 podmínkou	 pro	 ab-
solvování	 kurzu	 je	 závěrečná	
zkouška,	 ke	 které	 se	 všichni	 le-

tošní	animátoři	dostavili	stylově	v	černém.	I	když	tři	z	nich	museli	zkoušku	opravovat,	
nakonec	ji	všichni	zvládli.
Výjimečně	vysoký	počet	animátorů	byl	 jedním	z	plodů	světového	setkání	v	Madridu,	
kde	zažili	ohromné	společenství	církve,	skvělou	atmosféru	a	hlavně	boží	volání.	Část	
animátorů	během	kurzu	skončila	a	někteří	ještě	osvědčení	podepsané	od	otce	arcibis-
kupa	nedostali,	protože	nesplnili	všechny	podmínky,	přesto	je	to	velká	síla	mladých	lidí,	
kteří	chtějí	dát	své	síly	do	služeb	Pánu.	Za	svoje	odhodlání	a	trpělivost	byli	odměněni	
spoustou	nezapomenutelných	zážitků,	krásných	chvil	strávených	při	modlitbě	v	kapli,	
veselých	her,	příhod	a	hlubokých	přátelství.
Do	druhého	ročníku	po	zkouškách	postoupili	mladší	animátoři,	které	teď	čeká	letní	sou-
středění	nazvané	LANO.	Pro	další	zájemce	už	jsou	připraveny	nové	přihlášky.	Kdybyste	
se	zeptali	některého	z	čerstvých	absolventů,	určitě	by	neváhal	a	přihlásil	se	znovu.

přístav slaví dvacetiny
Arcidiecézní	centrum	života	mládeže	Přístav	v	Rajnochovicích	tento	rok	slaví	20	let	od	
svého	založení.	Od	roku	1993,	kdy	otec	arcibiskup	věnoval	rajnochovickou	faru	mláde-
ži,	prošlo	tímto	místem	velké	množství	mladých	lidí	a	Přístav	se	nesmazatelně	zapsal	do	
srdcí	mnoha	z	nich.
Na	poslední	srpnový	den	se	proto	chystá	velká	oslava.	Program	začíná	dopolední	mší	
svatou	s	otcem	arcibiskupem	a	pokračuje	až	do	večera.	Zváni	jsou	všichni	příznivci,	bý-
valí	pracovníci	i	ti,	přijíždějí	na	Přístav	poprvé.	V	programu	se	pamatuje	také	na	rodiny	
s	dětmi.	Je	možné	přijet	i	na	celý	víkend	a	pomoci	s	přípravou.
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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

viii. letní katechetický seminář 
Katechetické	a	pedagogické	centrum	Bis-
kupství	 královéhradeckého	pořádá	 v	 ter-
mínu	od	21.	do	25.	srpna	v	Rokoli	(okres	
Náchod,	 poutní	 místo	 Schönstattského	
hnutí)	 letní	 seminář	 na	 téma:	 „Advent	
a	Vánoce	v	katechezi“.	Bude	zaměřen	na	
zpracování	vánoční	 tématiky	v	katechezi	
dětí,	a	to	zejména	v	tzv.	Katechezi	dobré-
ho	 pastýře.	 (Katecheze	 dobrého	 pastýře	
představuje	 ucelený	 systém	 výchovy	 ve	
víře,	 zaměřený	 na	 uvádění	 dítěte	 do	 po-
znávání	Boha	a	komunikace	s	Ním	skrze	
Bibli	a	 liturgii.	Vychází	z	náboženské	vý-
chovy	dětí	 podle	Montessori.	Věříme,	 že	
se	tímto	způsobem	katecheze	bude	praco-
vat	i	v	naší	arcidiecézi.)	
Účastníci	si	budou	moci	vyrobit	i	pomůc-
ky	k	těmto	katechezím,	prakticky	si	je	vy-
zkoušet	 a	 prodiskutovat.	 I	 když	 se	 jedná	
o	ukázky	z	katecheze	pro	děti,	zkušenost	
ukazuje,	 že	 tento	 přístup	 pomůže	 kate-
chetům	mluvit	 srozumitelně	 i	 s	 dospělý-
mi.	Cena	za	pobytu	je	800	až	900	Kč	podle	
volby	typu	ubytování.	V	případě	zájmu	se	
přihlašujte	 na	 tel.:	 734	 435	 369,	 e-mail:	
kc@bihk.cz

cesta světla pro děti
Od	 začátku	 letošního	 května	 je	 v	 našem	
katechetickém	 centru	 k	 dispozici	 kní-
žečka	 s	modlitbou	 Cesty	 světla	 pro	 děti,	
která	 vyšla	 jako	 analogie	 knížečky	Cesta	
světla,	 jejímž	autorem	 je	otec	 arcibiskup	
Jan	 Graubner.	 Jedná	 se	 o	 velikonoční	
pobožnost	 navazující	 na	 tradiční	 pobož-
nost	 křížové	 cesty.	 Spočívá	 v	 rozjímání	
čtrnácti	 velikonočních	událostí,	počínaje	
velikonočním	ránem,	kdy	ženy	nacházejí	
prázdný	 hrob,	 a	 pokračuje	 setkáváním	
zmrtvýchvstalého	 Krista	 s	 jeho	 učední-
ky,	 jeho	 nanebevstoupením	 až	 k	 seslání	
Ducha	Svatého.	Jednotlivá	zastavení	jsou	
tvořena	 krátkým	 úryvkem	 z	 Písma	 sva-
tého	 a	 převyprávěním	 události,	 otázkou	
k	 zamyšlení	 a	 krátkou	 modlitbou.	 Tato	
zastavení	 jsou	 doprovázena	 obrazovými	
výjevy	 jednotlivých	 událostí.	 Součástí	
knížečky	 je	 také	 několik	 písní,	 které	 je	
možné	 s	 dětmi	 při	modlitbě	 této	 pobož-
nosti	 zazpívat.	 Knížečka	 Cesta	 světla	 se	
snaží	přiblížit	dětem	největší	událost	v	dě-
jinách	–	Kristovo	zmrtvýchvstání.	Můžete	
ji	využít	jak	v	rodině	při	modlitbě	s	dětmi,	
tak	například	při	farní	nebo	rodinné	pouti	
s	dětmi	na	Svatý	Hostýn.

Terezie Pecháčková

dvd october baby
Film	vypráví	příběh	teenagerky	Hannah,	která	navenek	žije	spokojený	život,	ale	uvnitř	
si	připadá	nechtěná,	přemáhají	jí	pocity	až	nenávisti	nebo	pocit,	že	by	neměla	žít.	Ona	
však	netuší,	odkud	tyto	pocity	přicházejí,	jak	se	jim	má	bránit.	V	tom	se	dozvídá,	že	je	
adoptovaná	a	že	žije	jenom	díky	tomu,	že	přežila	potrat.	Rozhodne	se	hledat	svoji	identi-
tu	tím,	že	vyhledá	svoji	biologickou	matku.	Avšak	čím	více	se	dozvídá,	tím	více	je	nepo-
kojná,	vztahy	v	rodině,	v	níž	žila,	se	začínají	komplikovat.	Nové	poznatky	ani	setkání	
s	biologickou	matkou	jí	klid	nevrací,	spíše	naopak.	Až	jednou	se	setká	s	jedním	starým	
knězem,	který	jí	poradí,	že	klid	najde	v	odpuštění:	Stejně	jako	jí	bylo	v	Kristu	odpuště-
no,	je	i	v	její	moci	odpouštět	druhým.	Pro	tento	postoj	se	může	rozhodnout.	Nenávist	
je	břemeno,	které	je	těžké,	ale	nemusí	jej	nést.	Pouze	v	odpuštění	najde	svobodu.	Toto	
odpuštění	Hannah	přináší	klid	do	jejího	života	i	života	její	rodiny.	Film	je	inspirovaný	
skutečným	příběhem	Gianny	Jessen.
Tento	snímek	se	dá	využít	při	jakékoliv	práci	s	mládeží.	Nabízí	témata	hledání	vlastní	
identity,	přátelství,	potratu,	milosrdenství,	odpuštění.	Avšak	proto,	aby	se	tento	film	ne-
stal	pouhým	diváckým	zážitkem,	ale	mohl	být	skutečně	účelně	a	pastoračně	využit,	do-
poručujeme	jeho	sledování	rozložit	na	několik	etap	se	zamyšlením,	vysvětlením	či	dis-
kuzí	po	každé	z	nich.	K	této	práci	vám	mohou	pomoci	také	jeho	oficiální	stránky	k	filmu:	 
http://octoberbabymovie.net
DVD	je	možné	si	objednat	na:	www.paulinky.cz	(cena	389	Kč).	Na	těchto	stránkách	mů-
žete	shlédnout	i	krátký	rozhovor	s	Gianny	Jessen,	podle	jejíhož	životního	příběhu	byl	
snímek	natočen.	 	 Martina Orlovská
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Centrum laických aktivit
Biskupské	nám.	2,	772	00	Olomouc
tel.:	587	405	245
e-mail:	laici@arcibol.cz

noc kostelů v olomoucké arcidiecézi předčila všechna očekávání
I	přes	nepřízeň	počasí	přilákala	letošní	Noc	kostelů	v	olomoucké	arcidiecézi	více	než	71	tisíc	lidí,	což	je	o	čtyři	tisíce	více	než	v	loňském	
roce.	Zvýšil	se	také	celkový	počet	zapojených	kostelů,	kaplí	a	modliteben	–	letos	jich	v	arcidiecézi	své	dveře	otevřelo	197.
Hlavním	motivem	letošní	Noci	kostelů	bylo	zdůraznění	odkazu	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	rámci	oslav	1150.	výročí	jejich	příchodu	na	
Moravu.	Proto	také	slavnostní	zahájení	proběhlo	v	kostele	sv.	Cyrila	a	Metoděje	v	Olomouci-Hejčíně	za	účasti	olomouckého	světícího	
biskupa	Josefa	Hrdličky,	hejtmana	Olomouckého	kraje	Jiřího	Rozbořila,	primátora	Statutárního	města	Olomouce	Martina	Novotné-
ho,	zástupců	několika	zúčastněných	církví	a	koordinátorů	olomoucké	Noci	kostelů.
Všichni	zúčastnění	krátkým	proslovem	pozdravili	letošní	Noc	kostelů,	která	se	v	naší	arcidiecézi	stává	prestižní	a	významnou	akcí.	

Přestřižením	 pomyslné	 pásky	 pak	 hlav-
ní	 koordinátor	Pavel	Mléčka	 zahájil	Noc	
kostelů	 v	 Olomouci	 a	 v	 podstatě	 také	
v	 celé	 arcidiecézi.	 Zahájení	 komentoval	
svým	osobitým	vtipným	způsobem	spolu-
koordinátor	Lubomír	Nágl.
Děkujeme	 všem	 duchovním	 a	 pořadate-
lům,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	i	bezvad-
ném	průběhu	této	jedinečné	akce.
Příští	Noc	kostelů	se	uskuteční	23.	května	
2014	 Pavel Mléčka

deset let stojanovy koleje v olomouci
Stojanova	kolej	je	navenek	nenápadná,	přesto	však	zajímavá	budova	v	centru	Olomou-
ce.	Poskytuje	věřícím	studentům	již	desátý	rok	nejen	ubytování	a	dobré	podmínky	pro	
vzdělávání,	ale	jednou	ze	základních	myšlenek	je	také	podpořit	život	z	víry	–	ať	už	na-
bídkou	společné	modlitby,	mše	svaté	či	některého	„spolča“.	Nedílnou	součástí	koleje	je	
proto	kaple	Neposkvrněného	Srdce	Panny	Marie,	místo	klidu,	setkání,	modlitby.	
Možnost	ubytování	mají	studenti	libovolné	fakulty,	což	přináší	do	vzájemných	rozhovo-
rů	značnou	pestrost,	často	též	úsměvné	chvilky	při	hledání	„společného	slovníku“.	
Od	právě	uplynulého	akademického	roku	přijali	na	svá	bedra	starost	o	zde	ubytované	
vicerektor	kněžského	semináře	P.	Jiří	Kupka	a	sestra	Dagmar,	na	něž	se	máme	možnost	
obracet	se	svými	starostmi,	radostmi	i	problémy	(zpravidla	nestudijního	charakteru).	
Při	této	příležitosti	jsme	se	zeptali	několika	současných	i	bývalých	studentů.
Co	ti	přinesl	pobyt	na	Stojanově	koleji,	co	pro	tebe	Stojanova	kolej	znamená?

Stojanova kolej pro mě byla vždy místem, kde mohu nejen studovat, ale zároveň i být s dru-
hými. A snažit se společně i žít svoji víru. Je to pro mě takové místo společenství, sdílení 
se a také místo opouštění starých věcí, abych mohl přijímat nové- ať už se to týká studia, 
vztahů nebo i mých vlastních zálib. Někdy to bylo dost těžký, ale už teď jsem za to všechno 
rád.   Standa J. 

Především je to místo společenství – s lidmi, s Bohem. Místo, kde se mohu sdílet vytvářet 
vztahy. Je to taková malá, velká rodina. Jsou tu těžkosti, ale i radosti. Skrze toto si můžu 
uvědomovat to, čím jsem, kým chci a mám být.  Páťa P. 

Na Stojanově koleji jsem strávila celkem šest akademických let. Musím říci, a to zcela 
upřímně, že za onu dobu se toto místo stalo mým „druhým domovem“. Bylo mi dopřá-
no zde potkat spoustu kvalitních a inspirujících osobností a zažít na vlastní kůži, co to 
znamená žít ve společenství s Ježíšem uprostřed. Za tuto životní zkušenost, která je také 
výzvou, na kterou se ne vždy snadno odpovídá – nemohu být jinak, než z celého srdce vděč-
ná.  malá Peťa 

Pro mě je to duchovní a sociální trenažér. 
Něco jako když ve fyzice zakulacujeme tva-
ry a počítáme dění ve vakuu a bez tření, aby 
byly lépe vidět základní principy (skutečný 
svět funguje však trochu jinak). Nicméně 
za toto nasměrování k Bohu a ukázání 
těchto základních principů jsem SK vděč-
ný. Jeníček M.

Skrze otce Kopřivu, který byl dlouhou dobu 
prefektem, i skrze ostatní spolubydlící jsem 
se učila žít ve společenství, opouštět svoje 
představy. Mohla jsem vidět jiné, jak krá-
čejí za Bohem a nechat se jimi inspirovat 
nebo někdy obdivovat různost cest, které 
vedou k Bohu.  Zuzka R. 

Do	 dalších	 let	 přejeme	 všem	 studentům	
na	Stojanově	koleji,	minulým,	současným	
i	budoucím	hodně	úspěchů,	a	to	nejen	na	
poli	studijních	a	pracovních	výsledků,	ale	
především	 osobního	 a	 společného	 růstu	
ve	víře.	Ať	je	pro	vás	tato	kolej	místem	po-
vzbuzení	 a	 také	 čerpání	 pro	 vaši	 nynější	
i	budoucí	službu	–	v	rodině,	ve	farnosti,	ve	
společenstvích.	 Vždyť	 i	 proto	 Stojanova	
kolej	vznikla:	aby	se	mladí	věřící	lidé	učili	
doslova	„tvořit	 církev“	a	byli	 schopni	 žít	
svou	víru	na	každém	místě,	kde	se	v	životě	
ocitnou.		 Stanislav Juránek
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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

příprava snoubenců na 
manželství

Chtěli	byste	se	lépe	připravit	na	společný	
život?	 Nabízíme	 vám	 tuto	 přípravu	 ur-
čenou	 zvláště	 párům,	 které	 se	 rozhodly	
uzavřít	církevní	sňatek.	Mezi	přednášená	
témata	 patří	 komunikace	mezi	 partnery,	
řešení	 problémů	 ve	 vztazích,	 důležitost	
odpuštění	 i	 společně	 prožívaného	 času,	
přirozené	 rozdíly	 mezi	 mužem	 a	 ženou,	
sexualita	a	rodičovství,	podstata	svátost-
ného	manželství	 a	manželský	 slib.	 Před-
nášejícími	 jsou	 zkušené	manželské	páry,	
které	samy	prochází	přirozeným	vývojem	
svého	 vztahu	a	 zrají	 v	 lásce.	Setkání	 bu-
dou:	12.	července,	26.	července	a	9.	srpna	
od	17	do	19.30	hod.	na	Biskupském	ná-
městí	2	v	Olomouci	(sál	kurie	arcibiskup-
ství	ve	2.	patře).
Pro	 přihlášení	 vyplňte,	 prosíme,	 vstupní	
dotazník,	 který	 najdete	 na	 našich	 we-
bových	 stránkách.	 Podzimní	 příprava	
začne	 víkendem	20.až	 22.	 září	 v	 příjem-
ném	 prostředí	 bývalého	 kláštera	 v	 obci	
Újezd	 u	 Uničova.	 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	 13.	 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	 mož-
nost	k	osobním	rozhovorům	s	přítomný-
mi	odborníky	nebo	knězem,	který	 je	pří-
tomen	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,	 se	 zapojit	 do	 společně	
připravovaného	programu	pro	celou	rodi-
nu,	výletu,	výtvarných	dílen	apod.	Pokud	
máte	 o	 pobyt	 zájem,	 napište	 co	 nejdřív	
o	 bližší	 informace	 a	 přihlášku	 přímo	 na	
adresu:	Centrum	pro	 rodinný	 život,	Bis-
kupské	nám.	2,	Olomouc,	772	00,	e-mail:	
reznickova@arcibol.cz,	 tel.:	587	405	251	
,nebo	je	najdete	na	www.rodinnyzivot.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	individu-
ální	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	pen-
zi	je	od	2300	Kč	za	dospělého	a	1950	Kč	za	dítě	do	10	let.
Bližší	informace	a	přihlášku	najdete	na:	www.rodinnyzivot.cz,	kontaktní	osoba:	Bc.	Lu-
cie	Cmarová,	tel.:	587	405	252,	e-mail:	cmarova@arcibol.cz

arcidiecézní pouť rodin na svatém Hostýně
Duchovní	správa	na	Svatém	Hostýně,	Matice	svatohostýnská	a	Centrum	pro	rodinný	ži-
vot	Arcibiskupství	olomouckého	vás	srdečně	zvou	v	sobotu	31.	srpna	na	„poprázdnino-
vou“	arcidiecézní	pouť	rodin	na	Svatém	Hostýně.	Poutní	mše	svatá	začíná	v	10.15	hod.	
Od	13	do	15	hod.	bude	probíhat	program	plný	zábavných	disciplin	pro	děti	i	rodiče,	které	
si	připraví	děkanátní	Centra	pro	rodinu	olomoucké	arcidiecéze.	Nezapomeneme	ani	na	
odměny	a	zmrzlinu	pro	děti.	Přijďte,	abychom	mohli	společně	poděkovat	Matce	Boží	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	292,	e-mail:	 
zaboj@arcibol.cz

pRŮplav – celoroční plavba ve společenství
Nabídka	pro	mladé:	Milý	námořníku,	námořnice,	zveme	Tě,	pokud	 je	 ti	14	až	18	 let,	
na	dobrodružnou	plavbu	ve	společenství.	Nabízíme	Ti	pravidelné	setkávání	se	s	Tvými	
vrstevníky	i	dalšími	zajímavými	lidmi,	kteří	budou	řídit	naši	pomyslnou	loď.	Navzájem	
si	pomůžeme	zorientovat	se	v	moři	názorů	a	vztahů.	Budeme	společně	hledat	odpovědi	
na	otázky,	které	si	Ty	nebo	Tvoji	vrstevníci	kladete.	Budeme	společně	diskutovat	nad	
tématy,	která	Tě	zajímají.	Budeme	se	také	společně	setkávat	při	modlitbě.
Tento	program	na	celý	školní	rok	si	pro	Tebe	připravilo	Centrum	pro	rodinný	život	ve	
spolupráci	s	dominikány	v	Olomouci.
Pokud	na	sobě	chceš	pracovat,	pokud	chceš	poznat	nové	lidi,	či	pokud	chceš	zažít	sílu	
společenství,	neváhej	se	přihlásit.
Vyplouváme	v	sobotu	12.	října	v	9	hod.	(do	cca	18	hod.)	z	kláštera	dominikánů	v	Olo-
mouci	na	Slovenské	ulici	č.	14.	Další	setkání	budou	následovat	každou	středu	od	16.	říj-
na	(od	18	do	20	hod.)	také	v	klášteře.	Přihlášku	najdeš	ke	stažení	na:	www.rodinnyzivot.
cz,	vyplň	ji	a	zašli	elektronickou	poštou	na:	vecerova@arcibol.cz	(po	odeslání	přihlášky	
přijde	Tvým	rodičům	potvrzení	o	jejím	přijetí).	Těší	se	na	Tebe	tým	organizátorů.	Kdyby	
ses	chtěl/a	na	cokoliv	zeptat,	stačí	napsat	na	e-mail	výše.

škola partnerství
Nabídka	pro	mladé:	Tento	kurz,	na	který	Tě	srdečně	zveme	se	věnuje	problematice	me-
zilidských	vztahů,	především	vztahům	mezi	mužem	a	ženou.	Je	určen	mladým	ve	věku	
od	16	let	(pohybuje	se	ale	od	17	do	33	let	/	průměr	zhruba	23),	partner	není	podmínkou.	
Program	kurzu	je	rozdělen	do	šesti	na	sebe	navazujících	víkendových	setkání.	Zahrnuje	
16	tematických	bloků	přednášek,	skupinové	práce,	zážitkové	aktivity	a	možnost	konzul-
tací	s	odborníky	i	duchovními.	Letošní	ročník	bude	už	dvanáctý	a	zájem	i	spokojenost	
absolventů	stále	stoupá.	„ŠP“	pro	Tebe	pořádá	naše	centrum	ve	spolupráci	s	Arcidie-
cézním	centrem	mládeže	v	Olomouci.	Začíná	se	víkendem	19.	až	21.října.	Bližší	infor-
mace:	e-mail:	vecerova@arcibol.cz,	tel.:	587	405	250.	Přihlašovací	formulář	najdete	na:	
www.rodinnyzivot.cz	nebo	na	www.ado.cz/mladez
Podrobnější	informace,	případně	přihlášky	nebo	plakátky	akcí,	setkání	a	aktivit,	které	
připravujeme,	nebo	také	ohlédnutí	za	těmi,	které	již	proběhly,	najdete	na	našich	webo-
vých	stránkách:	www.rodinnyzivot.cz

časopis Rodinný život
Nové	číslo	časopisu	Rodinný	život	s	názvem	„Jsem	bez	práce“	se	věnuje	aktuálnímu	
tématu	nezaměstnanosti.	Na	přípravě	čísla	 spolupracoval	 Jindřich	Štreit,	 jehož	 foto-
grafie	celé	 téma	výmluvně	 ilustrují.	O	ztrátě	a	hledání	zaměstnání	v	 rozhovorech	vy-
právějí	lidé,	kterým	se	nedařilo	nalézt	práci	dlouhodobě,	a	přesto	je	tato	obtížná	životní	
situace	přivedla	k	 řadě	cenných	zkušeností.	Psycholožka	Petra	Feglerová	upozorňuje	
na	rizika,	která	období	nezaměstnanosti	přináší	z	hlediska	osobnostního	rozvoje.	Při	
hledání	práce	zdůrazňuje	potřebu	aktivního	přístupu,	vytrvalosti,	kontaktu	s	druhými	
lidmi	i	kreativity.	Čas	po	ztrátě	zaměstnání	může	být	příležitostí	k	sebereflexi	a	promyš-
lení	dalšího	směřování.
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

Stránky připravil Peter Markovič
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knĚžský seminář
pozvání pro ministranty

Srdečně	 zveme	ministranty	 ke	mši	 svaté	
do	katedrály	sv.	Václava	v	Olomouci	v	den	
jáhenského	 svěcení,	 tj.	 v	 sobotu	 13.	 čer-
vence	v	9.30	hod.	Ministrantské	oblečení	
s	sebou.	Sraz	ministrantů	půl	hodiny	pře-
de	mší	svatou	v	křížové	chodbě	katedrály.	
Zveme	 všechny	 ministranty	 na	 velkou	
slavnost	 –	 Národní	 cyrilometodějskou	
pouť	 na	 Velehradě	 v	 pátek	 5.	 července	
v	10.30	hod.	Ministrantské	oblečení	s	se-
bou.	 Sraz	 ministrantů	 půl	 hodiny	 přede	
mší	svatou	ve	Stojanově	gymnáziu.
 P. Jiří Kupka

biskupský delegát pro ministranty

Jak bohoslovci prožili závěr 
seminárního roku

Od	 poloviny	 května	 do	 konce	 června	 je	
období,	 které	 je	 náročnější	 než	 kterékoli	
jiné.	Bohoslovci	v	tomto	čase	zkoušek	vy-
dávají	počet	z	toho,	co	se	během	semestru	
naučili,	přičemž	nejeden	z	nich	se	zapotí.	
Zažívám	to	na	vlastní	kůži.	Zkoušky	jsou	
rozmanité	a	specifické	pro	každý	ročník.	
Studium	v	prvních	dvou	letech	je	zaměře-
no	na	základy	 teologie,	filozofii	a	 jazyky.	
V	 dalších	 třech	 letech	na	 vlastní	 teologii	
jako	 jsou	 biblistika,	 dogmatika,	 morál-
ka,	pastorálka,	církevní	právo	a	 jiné.	Vy-
vrcholením	 studia	 na	 Cyrilometodějské	
teologické	 fakultě	 Univerzity	 Palackého	
v	Olomouci	je	obhajoba	diplomové	práce	
a	 státní	 závěrečné	 zkoušky	 z	 celého	 stu-
dia.
Ve	 středu	 12.	 června	 jsme	 společně	
s	Mons.	 Josefem	Nuzíkem,	 naším	 gene-
rálním	vikářem,	slavili	mši	svatou	na	zá-
věr	 seminární	 formace	 v	 tomto	 školním	
roce.	 Současně	 jsme	 slavili	 95.	 naroze-
niny	našeho	vzácného	kněze	P.	Antonína	
Kryla,	 jehož	bohoslovci	každodenně	vozí	
na	mše	svaté	do	seminární	kaple	z	fary	od	
sv.	Michala.	 Jak	 se	 tyto	dvě	události	 dají	
spojit	do	jednoho	slavení?	To	nám	objas-
nil	hlavní	celebrant	při	homilii.	To	spojení	
je	v	jednom	slůvku:	vděčnost.	Vděčnost	za	
celý	 tento	 končící	 rok	 bohoslovecké	 for-
mace	a	vděčnost	za	95	let	života.	Na	závěr	
mše	 svaté	bohoslovci	otci	Krylovi	pobla-
hopřáli	a	předali	mu	„dekret“,	který	sice	
nebyl	 ustanovením	na	 žádné	nové	místo	
a	funkci	a	ani	nebyl	podepsán	našimi	or-
dináři,	ale	byl	podepsán	všemi	bohoslov-
ci	a	představenými	 jako	projev	vděčnosti	
otci	Antonínovi.	Po	mši	svaté	následova-
la	společná	snídaně	a	ti	bohoslovci,	kteří	
mají	po	zkouškách,	mohli	odjet	na	prázd-
niny	ke	svým	rodičům.
Touto	cestou	bychom	rádi	poděkovali	na-
šim	představeným	a	vám	všem	za	modlit-
by	a	hmotné	dary	pro	bohoslovce	a	kněž-
ský	 seminář.	 I	 my	 na	 vás,	 dobrodince,	
pamatujeme	ve	svých	modlitbách.	

boží tělo 
v olomouci

Na	 slavnost	 Těla	
a 	 K r v e 	 P á n ě	 
30. 	 května 	 s la -
vili	 bohoslovci	
s	 našimi	 biskupy,	
kněžími	a	věřícími	
olomouckých	 far-
ností	společně	mši	
svatou	 v	 kostele	
sv.	 Mořice.	 Po	 ní	
se	konal	již	tradič-
ní	 průvod	 s	 Nej-
světější	Svátostí	se	
zastávkou	 u	 slou-
pu	Nejsvětější	Trojice	do	kostela	sv.	Michala,	kde	bylo	celé	procesí	zakončeno	krátkou	
adorací	a	svátostným	požehnáním.	

florbalový turnaj ministrantů o pohár otce rektora
Akce	se	koná	v	sobotu	28.	září	v	Arcibiskupském	kněžském	semináři	v	Olomouci.	Sou-
částí	turnaje	je	i	ministrantská	účast	na	mši	svaté	v	10	hod.	v	katedrále	sv.	Václava.	Před-
pokládaný	konec:	17	hod.	Letos	se	nově	hraje	ve	dvou	kategoriích:	12–16	let	a	16–20	
let.	Na	akci	je	nutno	se	přihlásit	nejpozději	do	15.	září.	Veškeré	informace	a	přihlášky	
naleznete	na:	www.ministranti.info  P. Jiří Kupka

biskupský delegát pro ministranty

kurz minifor
Na	 formačně	 vzdělávací	 kurz	 pro	ministranty	 nad	15	 let	 je	možno	 se	 přihlašovat	 do	 
15.	září.	Více	informací	a	přihlášky	naleznete	na	webu:	www.ministranti.info

setkání kněží – jubilantů
Již	čtvrtým	rokem	zve	otec	arcibiskup	Jan	Graubner	kněze	naší	arcidiecéze,	kteří	slaví	
významná	jubilea	přijetí	svátosti	kněžství,	ke	společnému	setkání.	Letos	se	uskutečnilo	
ve	čtvrtek	13.	června	v	Arcibiskupském	kněžském	semináři	v	Olomouci.	Mezi	jubilanty	
patří	i	otec	arcibiskup	Jan	se	svým	40.	výročím	kněžství,	přičemž	nejmladší	jubilanti	dě-
kovali	za	10	let	své	služby	a	nejstarší	tři	kněží	za	50	let	od	svěcení.	Jsou	to:	Mons.	Anto-
nín	Kupka,	farář	v	Hradčovicích,	P.	František	Opletal,	důchodce	v	Ruprechtově,	a	P.	Jan	
Vinkler,	farář	v	Kostelci	u	Holešova.	Po	mši	svaté	v	kapli	sv.	Cyrila	a	Metoděje	jubilanti	
navštívili	kapli	sv.	Jana	Sarkandra,	kde	na	místě	umučení	tohoto	světce,	prosili	v	mod-

litbě	o	věrnost	pro	
své	 kněžské	 po-
volání.	 Poté	 ná-
sledoval	 krátký	
varhanní	 koncert	
v	kostele	sv.	Moři-
ce.	Odtud	se	kněží	
vydali	 ke	 sloupu	
Nejsvětější	 Troji-
ce,	 kde	 zazpívali	
modlitbu	 Salve	
Regina.	 Zpáteční	
cesta	do	semináře	
vedla	 přes	 nově	
opravené	 Dolní	
náměst í . 	 Před	
slavnostním	 obě-
dem	 v	 seminární	
jídelně	 se	 společ-

ně	pomodlili	modlitbu	během	dne	z	Denní	modlitby	církve.	Po	obědě	rektor	semináře	
přečetl	 jména	letošních	jubilantů	a	pak	někteří	kněží	vyprávěli	humorné	příběhy	z	let	
svého	studia	a	pobytu	v	semináři.	Všichni,	kdo	přijali	pozvání,	prožili	krásné	a	radostné	
kněžské	společenství	a	po	závěrečném	požehnání	otce	arcibiskupa	se	rozjeli	do	svých	
farností.	 	 Stránku připravil Vilém Pavlíček
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ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKé
Wurmova 9
Pošt. schr. 193 
771 01 OLOMOUC

Placeno	převodem	706	037

ČERVENEC – SRPEN 2013

Uzavřeno k 20. 6. 2013
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskupství

4. 7. čtvrtek
	 16.00	 hod.	 •	 Uherské Hradiště-Sady – mše svatá  

k	sv.	Cyrilu	a	Metodějovi	v	areálu	vykopávek	Špitálky	 
•	Mons.	Vojtěch	Šíma

	 19.30	hod.	•	Velehrad	–	Večer	lidí	dobré	vůle	•	arcibis-
kup	Jan	a	 biskup	Josef

5. 7. pátek
	 10.30	hod.	•	Velehrad	–	slavnostní	mše	svatá	u	příleži-

tosti	Národní	poutě	a	1150.	výročí	příchodu	sv.	Cyrila	
a	Metoděje	na	Velkou	Moravu	 	•	arcibiskup	Jan	
a	biskup	Josef

6. 7. sobota
 Velehrad	 –	Plenární	 zasedání	České	 biskupské	 konfe-

rence	•	arcibiskup	Jan	a	biskup	Josef
7. 7. neděle
	 10.00	hod.	•	Velehrad	–	„Malá	pouť“ze	slavnosti	sv.	Cy-

rila	a	Metoděje	•	biskup	Josef
	 15.00	hod.	•	Hora sv. Klimenta	–	mše	svatá	u	příležitos-

ti	1150.	výročí	příchodu	sv.	Cyrila	a	Metoděje	•	arcibis-
kup	Jan

8. 7. pondělí
	 10.00	hod.	•	Rajnochovice	–	mše	svaá	pro	ministrant-

ský	tábor	•	arcibiskup	Jan
13. 7. sobota
	 9.30	hod.	•	Olomouc	–	dóm	–	jáhenské	svěcení	•	biskup	

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

povolání	(Kroměříž)	•	arcibiskup	Jan
14. 7. neděle
	 10.00	 hod.	 •	 Soběchleby	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	 

120.	výročí	narození	biskupa	Zely	•	biskup	Josef
	 10.00	 hod.	 •	Troubky	 –	mše	 svatá	 –	 posvěcení	 oltáře	

a	žehnání	ambonu	•	arcibiskup	Jan
20. 7 . sobota
	 10.30	 hod.	 •	 Slavičín-Rokytnice	 –	 510.	 výročí	 obce	

a	 120.	 výročí	 hasičů	–	 poutní	mše	 svatá	 ke	 sv.	Anně	 
•	generální	vikář	Mons.	Josef	Nuzík

	 15.00	hod.	•	Velehrad	–	pouť	za	obnovu	rodin	a	kněžská	
povolání	(Uherské	Hradiště)	•	biskup	Josef

21. 7. neděle
	 15.00	hod.	•	Štěpánov-Březce	–	mše	svatá	na	poděko-

vání	za	opravu	kaple	a	žehnání	zvonu	•	generální	vikář	
Mons.	Josef	Nuzík

27. 7. sobota
	 10.30	 hod.	 •	 Hroznová Lhota-Kozojídky – mše sva-

tá	 u	 příležitosti	 Výročí	 posvěcení	 kaple	 sv.	 Martina	 
•	arcibiskup	Jan

	 12.00	hod.	•	Rataje-Šelešovice	–	mše	svatá	u	příležitos-
ti	120.	výročí	hasičského	sboru	a	žehnání	hasičského	
praporu	•	P.	Vojtěch	Kološ

28. 7. neděle
	 10.00	 hod.	 •	 Hoštejn	 –	 poutní	 mše	 svatá	 k	 sv.	 Anně	 

•	biskup	Josef

2. 8. pátek
	 10.00	hod.	•	Uherské Hradiště	–	mše	svatá	u	příležitos-

ti	svátku	Porciunkule	•	arcibiskup	Jan
4. 8. neděle
	 10.30	hod.	 •	Rožnov pod Radhoštěm – mše svatá na 

zahájení	pěší	poutě	umělců	•	biskup	Josef
5. 8. pondělí až 9. 8. pátek
 Olomouc	–	Arcibiskupský	kněžský	seminář	–	exercicie	

pro	starší	kněze	•	biskup	Josef
10. 8. sobota
	 11.00	 hod.	 •	Luká	 –	 mše	 svatá	 a	 posvěcení	 kostela	 

•	arcibiskup	Jan
11. 8. neděle
	 10.15	 hod.	 •	Svatý Hostýn	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	

poutě	dechových	hudeb	•	biskup	Josef
15. 8. čtvrtek
	 10.00	hod.	•	Velehrad	–	titulární	slavnost	baziliky	a	pouť	

Matice	velehradské	•	biskup	Josef
	 10.15	hod.	•	Svatý Hostýn	–	titulární	slavnost	Nanebe-

vzetí	Panny	Marie	•	Mons.	Vojtěch	Šíma
	 11.00	 hod.	 •	Rudy (Polsko)	 –	mše	 svatá	 ze	 slavnosti	 

Nanebevzetí	Panny	Marie	•	arcibiskup	Jan
18. 8. neděle
	 10.15	 hod.	 •	Svatý Hostýn	 –	 hlavní	 pouť	 ze	 slavnosti	

Nanebevzetí	Panny	Marie	•	arcibiskup	Jan
19. 8. pondělí
	 17.00	hod.	•	Olomouc	–	Arcibiskupský	kněžský	seminář	

–	 mše	 svatá	 pro	 exercicie	 komunity	 Blahoslavenství	 
•	arcibiskup	Jan

24. 8. sobota
	 10.00	 hod.	 •	Svatý Hostýn	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	

pouti	pedagogů	•	arcibiskup	Jan
	 10.30	hod.	•	Dub nad Moravou	–	mše	svatá	u	příležitos-

ti	hanácké	dožínkové	pouti	•	biskup	Josef
25. 8. neděle
	 9.15	hod.	 •	Nový Hrozenkov	 –	mše	 svatá	 a	posvěcení	

obnoveného	kostela	a	oltáře	•	biskup	Josef
	 10.00	 hod.	 •	Svatý Hostýn	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	

orelské	 pouti	 •	 kardinál	Dominik	Duka	 a	 arcibiskup	
Jan

30. 8. pátek
	 10.00	hod.	•	Velehrad	–	mše	svatá	u	příležitosti	poutě	

řeholníků	•	arcibiskup	Jan
31. 8. sobota
	 9.30	 hod.	 •	 Rajnochovice	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	 

20.	výročí	centra	•	arcibiskup	Jan
	 10.15	 hod.	 •	Svatý Hostýn	 –	 mše	 svatá	 u	 příležitosti	 

arcidiecézní	poutě	rodin	a	dětí	•	biskup	Josef


