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Moravan: Vánoce

Přes tisíc čechů 
se v izraeli 
zúčastnilo národní 
poutě

Česká katolická církev 
po 75 letech obnovila 
tradici národních pou-
tí do Svaté země. Více 
než tisícovka poutníků 
z České republiky na-
vštívila ve dnech 7. až 
10. listopadu Svatou 
zemi. 

Vzpomínka 
na Vánoce 
v komunistickém 
koncentračním 
táboru

Vánoce 1953, jak mi 
o  nich  vypravoval  přímý 
svědek J. Martin.
Na lágru s krásným jmé-
nem Mariánská bylo 
v tom roce kolem dvou ti-
síc vězňů – muklů. Nastal 
Štědrý den. Den vzácný, 
milý, vzácnější o to, že tu 
žili lidé beze jména – byli 
jen číslem...

Věřící v olomouci 
obnovili při dni 
arcidiecéze svou 
víru

Přes tři tisíce lidí se v so-
botu 23. listopadu 2013 
sešly v Olomouci při Dni 
arcidiecéze slaveném 
na ukončení Roku víry 
a zároveň jako vrchol 
l e t o š n í  p ř i p o m í n k y  
950. výročí obnovení 
zdejšího biskupství.

Vánoční pastýřský 
list olomouckého 
arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
každému  z  vás  blahopře-
ji  k  vánočním  svátkům.  
Vánoce  jsou  tak  krásné 
proto,  že  Bůh  přichází 
mezi nás. My ho očekává-
me, jsme pro něj otevření, 
citliví, vnímaví. Bůh, který 
je láska, je dnes uprostřed 
nás.  A  taky  působí  skrze 
každého,  kdo  miluje,  je 
pozorný,  naslouchá,  ob-
darovává i přijímá. 

RADOSTNÉ PROŽITÍ  
SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 
V NOVÉM ROCE 2014

přeje redakce



Vánoční PastýŘský list

úmysly aPoštolátu modlitby
PRosinec 2013

Úmysl všeobecný 
Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku 
a ochranu.
Úmysl misijní 
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na pří-
chod Spasitele.
Úmysl národní 
Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v mod-
litbě a setkávání s Kristem ve svátostech.

leden 2014

Úmysl všeobecný 
Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každé-
ho člověka. 
Úmysl misijní 
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
Úmysl národní 
Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry (2 Sol 1,12).

Drazí bratři a sestry,
každému  z  vás  blahopřeji  k  vánočním 
svátkům.  Vánoce  jsou  tak  krásné  proto, 
že Bůh přichází mezi nás. My ho očekává-
me, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. 
Bůh, který je láska, je dnes uprostřed nás. 
A taky působí skrze každého, kdo miluje, 
je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijí-
má. 
Vánoce  jsou  zvláštním  svátkem  rodiny. 
Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré 
rodině, zakoušeli  jsme právě v ní poprvé 
atmosféru  lásky.  Tam  jsme  byli  milová-
ni  a  tam  jsme  se  učili  milovat,  zakou-
šeli  jsme  domov.  Proto  se  rádi  vracíme 
domů k rodině, či vzpomínáme na dětství 
a zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak 
blízko. Svátky Boží blízkosti však nemu-
sejí být  jen  jednou za rok, ale každý den. 
Vždyť Pán  Ježíš  slíbil,  že bude uprostřed 
nás  vždycky,  když  budeme  shromážděni 
v jeho jménu, v jeho lásce. 
Co  dělat  prakticky,  abychom  byli  doma 
v  Ježíšově  jménu  a mohli  zažít  jeho  pří-
tomnost? 
Mít  postoj  lásky  k  Bohu  i  lidem.  Lás-
ka k Bohu znamená, že mám v  sobě pro 
Boha místo, že na něho myslím, že s ním 
počítám, mám radost z toho, že je se mnou 
a dívá  se na mě. Milovat Boha  znamená 
chtít  ho  stále  poznávat,  objevovat,  co  se 
mu líbí a pak mu dělat radost.
Milovat druhé znamená chtít pro ně dob-
ro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat 
jim  a  snažit  se  jim  porozumět,  vyhovět, 
pomoci  jim, ale  taky vyjádřit uznání, po-
chválit a povzbudit.
To obojí může být někdy těžké a náročné, 
protože  naše  já  je  soustředěné  příliš  na 
sebe. Často chceme to, co nám se líbí, co 
nám dělá dobře. Prosazujeme, co jsme my 
vymysleli, naše představy a to lepší chce-
me pro  sebe. Láska  však  vyžaduje  odva-
hu  zapřít  se,  odřeknout  si,  dát  druhému 
přednost.  Milovat  druhého  stejně  jako 
sebe. Kdo však skutečně miluje, ten dává 
snadno přednost milovanému před sebou 
samým.
Zvláště vás manželé prosím v Roku rodi-
ny: prokazujte jeden druhému svou lásku 
každý den a  to  tak,  aby  z  vás měl  radost 
i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to 
bylo těžké, kdyby vám nestačily síly. V ta-
kové  chvíli  říkejte:  Pane  Ježíši,  já  to  líp 
neumím, ale ty to umíš. Já se ti otevírám 
a  ty mě pronikni  a miluj  skrze mě. Ty  se 
dívej mýma očima. Ty se usměj mými rty. 
Ty pomáhej mýma rukama. Zvláště, když 
se zdá, že ten druhý teď nemiluje, doplň-
te svým příspěvkem společnou lásku o to 
víc.  Když  druhému  láska  chybí,  dávejte 
mu tím víc lásky Kristovy.
Skrze vaši manželskou  lásku  jste  se  stali 
spolupracovníky  Boha  Stvořitele,  když 

jste  dali  život  dětem. Stejná  láska  ať  vás 
vede  k  vytváření  svatého  společenství, 
v  němž  vy  i  děti  zakusíte  oblažující Boží 
přítomnost.  To  je  nejlepší  prostředí  pro 
rozvoj vašich dětí a pro jejich víru. 
Stejně  tak  prosím  vás,  děti.  Mějte  rádi 
rodiče  i  sebe navzájem. Nechtějte pozor-
nost, lásku či dary jen pro sebe. Buďte jis-
tí, že budete tím šťastnější, čím šťastnější-
mi uděláte druhé. Čím víc budete milovat 
Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí vám 
dá on. 
Ani malí  ani  velcí  nebuďte  smutní,  když 
se  to  někdy  nepovede.  Začněte  pokaždé 
znovu. Umění milovat  a  žít  ve  šťastném 
přátelství s Bohem je veliké umění, které 
potřebuje  jak  nadání,  tak  trénink,  jako 
každý port či hudba. Nadání milovat mají 
všichni, kterým se Bůh dal poznat, kterým 
dal víru. Pomáhejte si navzájem v cvičení 
lásky  a  navzájem  se  povzbuzujte.  Jeden 
druhému  buďte  trenérem  v  lásce.  Jeden 
druhého  v  lásce  předbíhejte.  Mějte  ra-
dost, když se druhému daří milovat a ne-
zapomínejte  mu  ukázat,  že  z  něj  máte 
radost  a  projevit mu  vděčnost  a  uznání. 
Pokud  se  někomu  nedaří,  buďte  trpěliví 
a umějte nezdar druhého přejít bez výči-
tek a zarmoucení. Mějte odvahu nedávat 
přednost  ničemu  před  láskou,  protože 
všechno  ostatní  bez  lásky  nemá  žádnou 
cenu.  Tak  uděláte  z  vlastní  rodiny  školu 
lásky a šťastného společenství. Modlím se 

za to, aby to nebyla jen školka či základka, 
ale časem i škola vysoká.
Pokud  jste  přijali  mou  minulou  výzvu, 
udělali  jste  společnou  zkušenost  s  mod-
litbou, se společným otevřením se Bohu. 
Pokračujte ve společné modlitbě a přidej-
te cvičení lásky. Modlitba vás otevírá pro 
Boha a Boží láska, kterou si navzájem da-
rujete, umožňuje zkušenost Boží blízkos-
ti, atmosféru Vánoc.
Každému z vás přeji šťastné Vánoce dnes 
a pak  ještě mnohokrát znovu prožité bě-
hem příštího roku. Pak bude rok 2014 jed-
ním z nejkrásnějších.
K tomu vám ze srdce žehná

arcibiskup Jan
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list z kalendáŘe
PRosinec 2013 – leden 2014

3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest 

těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 

Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
24. 12. 1938  zemřel Lev Skrbenský z Hříště, kardinál, pražský arcibiskup v  letech 

1899 až 1916, pak olomoucký arcibiskup v letech 1916 až 1920 (75 let)
25. 12. 1938 zemřel Karel Čapek, významný český spisovatel a novinář (75 let)
2. 1. 1917 se narodil v Boršicích u Blatnice P. Josef Cukr, jezuitský kněz, žijící jako dů-

chodce na Velehradě, nejstarší kněz v olomoucké arcidiecézi (97. narozeniny)

(jpa)

Před 75 lety zemřel kardinál lev skrbenský
Už žije jen několik málo pamětníků, kteří viděli kardinála Lva Skrbenského z Hříš-
tě. Byl posledním olomouckým arcibiskupem, který pocházel z moravského šlech-
tického a erbovního rodu. 
Pocházel  z Hausdorfu  (dnešní Hukovice u Nového Jičína), kde se narodil 12. června 
1863. Vychován byl na zámku v Dřevohosticích. Po studiích doma i v zahraničí přijal 

v Olomouci 7. července 1889 kněžské svěcení. O tři roky 
později  získal  v  Římě  doktorát  z  církevního  práva.  Od 
roku 1895 byl farářem v Melči, v letech 1896 až 1897 ne-
sídelním  kanovníkem  olomouckým,  pak  proboštem Ko-
legiátní  kapituly  u  sv. Mořice  v  Kroměříži  (1897–1899) 
a  pak  sídelním  kanovníkem  olomouckým  (1899).  Císař 
František  Josef  I.  ho  jmenoval 15. 9.  1899 pražským ar-
cibiskupem,  volbu  potvrdil  papež  Lev  XIII.  ještě  téhož 
roku 14. prosince. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. 
Václava Olomouci 6. ledna 1900, v pražské katedrále byl 
intronizován o osm dní později. Za rok ho papež Lev XIII. 
jmenoval kardinálem. 
Pro  svoji  mírnou  a  laskavou  povahu  byl  u  lidí  oblíben. 
A právě proto v době první světové války vojenské velení 

naléhalo na císaře Františka Josefa I., aby kardinála Skrbenského poslal do Olomouce 
a místo něho, aby přišel do Prahy energický brněnský biskup Pavel Huyn. A tak v roce 
1916 odjíždí kardinál Skrbenský na svoji milovanou Moravu jako nový olomoucký arci-
biskup. Po státním převratu v roce 1918 však již nebyl schopen se plně adaptovat. Navíc 
po automobilové nehodě, při níž si zlomil nohu, se jeho zdravotní stav stále více zhor-
šoval. Zdravotní potíže navíc spojené s novou politicko-náboženskou situací ho na pod-
zim 1920 přiměly k rezignaci. Žil v naprostém ústranní, nejdříve na zámku v Krásném 
Březně u Ústí nad Labem a později na zámku řádu Německých rytířů v Dolní Dlouhé 
Loučce u Uničova, kde také zemřel na Štědrý den v roce 1938. Pohřben je v olomoucké 
katedrále v hrobce pod hlavní věží. 
Kardinál Lev Skrbenský z Hříště byl posledním olomouckým arcibiskupem, který obdr-
žel kardinálskou hodnost.     Josef Pala 

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je 
slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se 
s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo 
se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka 
nepředěláš, jenom se Ti vybarví.                                                                                      Karel Čapek
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den aRcidiecéze

Celodenní  program  zahájila  dopolední 
mše svatá, kterou v katedrále sv. Václava, 
zaplněné věřícími ze všech míst olomouc-
ké  arcidiecéze,  sloužil  arcibiskup  Jan 
Graubner společně se světícím biskupem 
Josefem Hrdličkou a mnoha kněžími.

Olomoucký arcibiskup ve své homilii při-
pomenul, že letošní rok nám nabízí mno-
ho příležitostí k díkůvzdání – vedle Roku 
víry a výročí obnovení olomouckého bis-
kupství  je  to  také  jubileum  příchodu  sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
„Díváme-li  se  do  dějin,  najdeme mnoho 
věcí,  za  které  je  třeba  děkovat,  protože 
jenom  díky  živé  víře  našich  předchůdců 
(…)  jsme  tady dnes my,“  řekl arcibiskup 

Věřící v olomouci obnovili při dni arcidiecéze svou víru
Přes tři tisíce lidí se v sobotu 23. listopadu 2013 sešly v Olomouci při Dni arcidi-
ecéze slaveném na ukončení Roku víry a zároveň jako vrchol letošní připomínky 
950. výročí obnovení zdejšího biskupství. Během mše svaté věřící obnovili svou víru 
a následná bohatá programová nabídka pro všechny generace pak návštěvníkům 
otevřela dveře do mnoha církevních objektů ve městě.

Graubner. Pohled do minulosti však podle 
něho není jen podnětem k díkůvzdání, ale 
také k vlastní aktivitě. 
„Štafeta,  která  se  předává,  je  nyní  na 
nás,“ uvedl a dodal: „Jsem moc rád, že je 
tu dnes  takové krásné  a  veliké  společen-
ství Božího lidu. Děkuji, že jste přišli.“
Končící  Rok  víry  byl  podle  arcibiskupa 
příležitostí  k  zamyšlení  se  nad  vlastní 
vírou,  která  je  Božím  darem,  budujícím 
vztah  mezi  námi  a  Bohem.  „Jestli  jsme 
vírou  přijali  Boží  dar  (…)  přijali  jsme 
i Boží synovství,“ pokračoval olomoucký 
arcibiskup  a  uvedl,  že  tato  skutečnost  je 
pro křesťany důvodem k veliké „pokorné 
hrdosti“. 
„Tento  dar  dává  Bůh  k  tomu,  abychom 
mohli  být  užiteční. Abychom  si  to  nene-

chali pro sebe, ale rozdělili se o to s druhý-
mi,“ zmínil arcibiskup Graubner a dodal: 
„Buďte  světlem,  které  pomáhá  druhým, 
aby se mohli dobře orientovat.“
Úkolem křesťana  je podle něj  také půso-
bení v celé společnosti. „Jsme v poslední 
době svědky toho, jak někteří lidé v našem 
národě na církev plivají,“ řekl arcibiskup 
a pokračoval: „Bude se na nás plivat  tak 
dlouho,  dokud  si  to necháme  líbit. Tepr-
ve tehdy, když najdeme odvahu zvednout 
hlavu  a  slušně  říkat:  ‚Nemáte  pravdu!‘ 
Když někdo v televizi řekne lež, když řek-
ne věc, která útočí na církev nebo na naši 
morálku, je třeba, aby každý z nás reago-
val.“
Citoval  pak  slova  ze  závěru  Matoušova 
evangelia vyzývající k evangelizaci a řekl: 
„Mějte  opravdovou  starost  o  to,  jak  lidi 
získat pro Krista a rozdělit se s nimi o ten 
velký poklad, který  jsme dostali  i pro ně. 
Nesmíme si ten poklad nechat pro sebe.“ 
Nestačí však jen druhé k víře přivádět, ale 
je třeba je také dále učit.

„Drazí  přátelé,  jsme  všichni  pozváni 
k  tomu,  abychom byli  nástrojem Božího 
působení, když chce přivést k šťastnému 
životu s ním ty, kteří jsou zatoulaní,“ uvedl 
arcibiskup Graubner a svou homilii uza-
vřel slovy: „Kéž je nyní naše vyznání víry 
nejen svědectvím, které vydáváme, ale zá-

roveň i přijatým závazkem k tomu, jak tu 
víru chceme žít k Boží slávě, k naší spáse 
a k užitku těch, kteří jsou kolem nás.“

V sále kurie byl odpoledne promítán film 
o životě arcidiecéze

V kapli sv. Anny vedle katedrály vedli mo-
derovanou adoraci pracovníci Centra pro 
katechezi
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den aRcidiecéze

Přátelská a vřelá nálada, patrná už při sla-
vení bohoslužby, podle něho pokračovala 
také po skončení mše svaté před katedrá-
lou. 

„Celé  náměstí  se  zaplnilo  věřícími  a  ně-
kolikrát  jsem  byl  svědkem  toho,  jak  se 
zde  setkávali  lidé  z  různých  koutů  naší 
arcidiecéze, kteří se dlouhá léta neviděli,“ 
popsal atmosféru P. Bulvas.
Odpoledne se pak věřící mohli rozejít do 
mnoha církevních objektů, které byly ote-
vřeny k prohlídce i s nabídkou doplňující-
ho programu. A vybírat bylo z čeho. Zají-
mavé  aktivity  připravili  nejen pracovníci 
několika  pastoračních  center  olomouc-

kého  arcibiskupství,  ale  také  další  insti-
tuce.  „Program  pamatoval  na  lidi  všech 
věkových  kategorií,  od  nejmenších  dětí, 
pro které byly připraveny nejrůznější hry 
a  tvořivé  aktivity,  až  po  seniory,“  shrnul 
P. Bulvas.
V  kněžském  semináři  se  tak ministranti 
mohli zapojit do her a zhlédnout šermíř-
ské vystoupení, v prostorách Arcidiecézní 

tvoření, prohlídky i modlitby
Součástí bohoslužby bylo poté slavnostní vyznání víry a přímluvy, které se obracely 
také k patronům naší země. „Jak tyto přímluvné modlitby, tak vyznání víry byly ná-
sledujícího dne použity při slavení bohoslužeb v kostelech celé arcidiecéze a ti, kdo 
se na Den arcidiecéze do Olomouce nedostali, tak mohli prožít zakončení Roku 
víry alespoň tímto způsobem,“ uvedl hlavní organizátor P. Petr Bulvas, biskupský 
delegát pro pastoraci.

charity  Olomouc  si  lidé  mohli  prohléd-
nout  nejen  prezentaci  charitní  činnosti, 
ale  představila  se  zde  také  pastorační 
služba  nemocným.  Lidé  mohli  navštívit 
například budovu kurie, arcibiskupského 
paláce, Arcidiecézního muzea a teologic-
ké fakulty nebo kapli sv. Jana Sarkandra.
Prezentace  církevních  základních  škol 
a gymnázií byla připravena v prostorách 
ZŠ  sv. Voršily  a návštěvníci  si  zde mohli 
například  zahrát florbal  se  zlínskou  ško-

lou,  zazpívat  a  zatancovat  s  folklorním 
souborem  školy  uherskobrodské  nebo 
si  něco  vytvořit  společně  s  personálem 
základní  školy  Salvátor  z  Valašského  
Meziříčí. 

Součástí programu však byl i prostor k du-
chovnímu  zastavení,  a  to  hned  na  dvou 
místech. V kapli sv. Anny vedle katedrály 
vedli  moderovanou  adoraci  pracovníci 
Centra  pro  katechezi,  zatímco  v  kostele 
sv.  Mořice  byl  připraven  program  četby 
Božího slova doprovázeného improvizací 
na  varhany  a  poté  koncert  chrámového 
sboru z Velké Bystřice.
Jedním  z  vrcholů  programu  se  stal  také 
koncert v katedrále sv. Václava, kde spo-
lečně  vystoupil  smíšený  pěvecký  sbor 
Cantus Morkovice pod vedením dirigenta 
Vladimíra  Bleši  a  dómský  pěvecký  sbor 
a orchestr z Brna pod vedením Petra Ko-
láře. Celodenní program pak byl zakončen 
společnou adorací a svátostným požehná-
ním v katedrále, při níž účastníci děkovali 
i prosili za celou arcidiecézi a její věřící.

Jiří Gračka

Papežská misijní díla v arcidiecézi prezen-
tovala sestra Luisa Ščotková

V katechetickém centru se dětem věnovala 
Anna Skočovská

Snímky: Jana Hajdová, Pavel Langer, Josef Pala

Po celou sobotu bylo otevřeno knihkupectví 
Matice cyrilometodějské

O prohlídku arcibiskupského paláce byl po 
celý den zájem

Účastníci Dne arcidiécéze si mohli prohlédnout arcibiskupský palác
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aktuality
Přes tisíc čechů se v izraeli zúčastnilo národní poutě

Česká katolická církev po 75 letech obnovila tradici národních poutí do Svaté země. 
Více než tisícovka poutníků z České republiky navštívila ve dnech 7. až 10. listopa-
du Svatou zemi. 
České a moravské biskupy přijala i palestinská ministryně turistiky a ředitel cestovního 
ruchu v pověření izraelského ministra turistiky. Dvě ze tří bohoslužeb se pak konaly na 
přímém slunci, což vyžadovalo i dobrou fyzickou kondici účastníků. Jejich věkové roz-
pětí bylo přitom velmi široké. Nejmladší účastnice oslavila čtvrté narozeniny, naopak 
nejstarší bylo 84 let.

Poutníci postupně navštívili nejdůležitější místa spjatá se základy křesťanství. Pouť byla 
vyvrcholením Roku víry a završením letošních oslav sv. Cyrila a Metoděje.
Při závěrečné mši svaté olomoucký arcibiskup Mons Jan Graubner národní pouť ukon-
čil slovy: „Určitě jsme zde mnoho načerpali. Zvu vás nyní k tomu, abychom se snažili 
tyto vnitřní dary přetvářet ve službu druhým. Počítejme s Božím pozváním a účasti na 
jeho Vzkříšení.“    (ps) 

nový web pro seniory
Od letošního května mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový 
portál www.simeon.cz, křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás, který provo-
zuje Centrum pro seniory Hradec Králové.
Portál nabízí  tematické články a  informace, pozvánky na akce pořádané v celé České 
republice, adresář center, domovů pro seniory a společenství, foto a videogalerie i mož-
nost vzájemné komunikace mezi uživateli. Ti si zde mohou například také založit svůj 
vlastní blog, poslat elektronickou pohlednici nebo prostřednictvím redakce zveřejňovat 
pozvánky, inzerci a různé vzkazy. Hlavním posláním webu je tedy především nabídnout 
lidem seniorského věku interaktivní spolupráci, vzájemné sdílení a povzbuzení.  (čbk) 

setkání členů výboru msh s olomouckým arcibiskupem
Na Svatém Hostýně zasedal 12. listopadu rozšířený výbor Matice svatohostýnské 
(MSH), který společně s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 
projednal aktuální záležitosti týkající se Svatého Hostýna.
Výbor MSH upřes-
nil  zadání  studie 
dopravní  dostup-
nosti  Svatého  Ho-
stýna  a  vydávání 
povolenek k vjezdu 
na  poutní  místo. 
Jednání  byli  pří-
tomni  i  zástupci 
firmy,  která  bude 
studii zpracovávat. 
Ještě do konce roku 
dojde  k  projedná-
ní  úvodních  změn 
na  zastupitelstvu 
obce Chvalčov, aby 
některé změny (ze-
jména  v  povolová-
ní  vjezdu poutních 
autobusů) vstoupily v platnost od začátku roku 2014. V průběhu dalšího jednání se ho-
vořilo o možnostech obnovení světelného kříže, kde se čeká na základní architektonic-
ké posouzení a na příslib financování. Další část byla věnována připravovaným velkým 
opravám a možnostem jejich financování.  Ivo Buráň

olomoucký arcibiskup slavil 
mši svatou v rámci trnavské 
novény

Na oslavy patronky slovenské Trnavy se 
18. listopadu vypravil olomoucký arci-
biskup Mons. Jan Graubner. U příleži-
tosti „Trnavské novény“ – devítidenní 
oslavy Panny Marie, které je připisová-
na záchrana města od tureckých vojsk 
i moru – zde sloužil mši svatou.
Mši  svatou  s  arcibiskupem Graubnerem 
koncelebroval současný trnavský arcibis-
kup Mons. Ján Orosch, emeritní arcibis-
kup Mons. Ján Sokol a množství kněží ze 
Slovenska  i  ČR.  Olomoucký  arcibiskup 
vyvolal  u  věřících  v  přeplněné  bazilice 
sv. Mikuláše hned v počátku bohoslužby 
úsměv, když se omluvil za to, že slovensky 
mluví  s  chybami.  Homilii  pak  přednesl 
v  češtině  a  věnoval  se  v  ní  tématu  „Víra 
a rodina“. Aby víra mohla být živá, musí 
být spojena se vztahem k Bohu. Víra chá-
paná jen jako seznam příkazů a zákazů se 
snadno vytratí, naopak rozvíjející se vztah 
víru  oživuje  a  umožňuje  člověku  růst 
a uvádět víru do praxe šířením lásky. Svou 
homilii  arcibiskup Graubner doplnil  pří-
běhy a  zážitky  s  rodinami,  které  sesbíral 
během své kněžské praxe ve farnostech.
V závěru své homilie pak moravský met-
ropolita překvapil všechny přítomné při-
znáním,  že  s  Trnavou  je  spojen  začátek 
jeho  biskupské  služby.  Krátce  po  svém 
jmenování v roce 1990 se totiž do sloven-
ského města vydal na svěcení tamních po-
mocných biskupů a čas před bohoslužbou 
využil  k  prohlídce  kostelů  a  přemýšlení 
nad tím, jaké biskupské heslo si chce zvo-
lit. Před mariánským obrazem v  jednom 
z  kostelů  si  pak  jako  heslo  vybral  slova 
Panny Marie ze svatby v Káně Galilejské 
„Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5).
Slovy  „Žehnám městu  Trnava,  kde  jsem 
si  vybral  své  biskupské  heslo,  a  žehnám 
vám,  aby  vás  Panna Maria  ve  víře  vedla 
k poslušnosti Kristu,“ arcibiskup Graub-
ner  homilii  uzavřel.  V  závěru  pak  udělil 
všem přítomným požehnání a ukončil tak 
oslavy šestého dne „Trnavské novény“.

(kbs)
Padesát let evropské federace 
katolického vzdělávání 
dospělých

Evropská  federace katolického vzdělává-
ní dospělých (FEECA) slaví letos 50 let od 
svého založení v roce 1963. Tehdy katolic-
ké vzdělávací spolky jednotlivých němec-
ky mluvících  zemí  Rakouska,  Švýcarska 
a Německa, inspirovány závěry Druhého 
vatikánského sněmu, založily tuto evrop-
skou federaci. Postupně se přidávaly další 
země  a  po  roce  1989  i  východoevropské 
státy. Letošní oslavy se konaly v Bruselu 
ve dnech16. a 17. října za účasti delegátů 
z České republiky.   Jiřina Štouračová

Snímek Roman Albrecht

Snímek Ivo Buráň
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adresář českého katolického 
internetu na nové adrese

Od listopadu 2013 mají uživatelé inter-
netu k dispozici novou adresu, na níž 
mohou získat informace o katolických 
webových stránkách. Ty jsou na adrese 
Ambit.simeon.cz řazeny do různých te-
matických rubrik, aby se tak zájemcům 
usnadnilo jejich vyhledávání. 
Simeon.cz  je  první  křesťansky  zaměřený 
portál pro starší  lidi u nás. Jeho hlavním 
posláním  je  nabídnout  seniorům  nejen 
tematické články a pozvánky na akce, ale 
také  interaktivní  spolupráci,  vzájemné 
sdílení a povzbuzení. 
Provozovatelem portálu je Diecézní cent-
rum pro seniory Hradec Králové.

Jiří Prinz
koncert moskevského 
synodálního sboru na 
Velehradě

Bouřlivým potleskem vestoje odměnili 
návštěvníci zcela zaplněné velehradské 
baziliky Moskevský Synodální sbor, 
který zde vystoupil 20. listopadu večer 
v rámci festivalu „Ruská kultura v Čes-
ké republice 2013“ při příležitosti 1150. 
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu.
Sbor  byl  založen  v  roce  1721,  patří  tedy 
k  nejstarším  tělesům  v Rusku,  které  do-
dnes rozvíjejí tradici bohoslužebného cír-
kevního zpěvu východního křesťanství.
Koncert,  jehož  pořadatelem  byl  Zlínský 
kraj  ve  spolupráci  s  farností  Velehrad 
a  několika  sponzorskými  firmami,  za-
hájili  hejtman  Zlínského  kraje  Stanislav 
Mišák a generální konzul Ruské federace 
v Brně Andrej  Jevgenjevič Šaraškin. Ná-
vštěvníky  baziliky  přivítal  také  generální 
vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. 
Josef  Nuzík  v  zastoupení  arcibiskupa 
Jana Graubnera.
Hejtman Stanislav Mišák  vyjádřil  radost 
z  toho,  že  letošní  oslavy  příchodu  slo-
vanských  věrozvěstů  na  Velkou  Moravu 
nebyly soustředěné jen do několika málo 
dní  okolo  svátku  sv.  Cyrila  a  Metoděje, 
ale pokračují nadále i touto formou a při-
nášejí kulturní a duchovní obohacení pro 
naše žití.
Zvláštním  „bonusem“,  který  si  mohli 
návštěvníci  Velehradu  dopřát,  byla  jed-
nodenní  výstava  ruských  pravoslavných 
ikon nazvaná „Živá tradice“.

Helena Mráčková

setkání lektorů
Již pojedenácté se v sobotu 26. října v prostorách arcibiskupské kurie v Olomouci 
sešli lektoři Božího slova z celé olomoucké arcidiecéze. I když sobota spadala díky 
státnímu svátku do prodlouženého víkendu a zároveň do termínu voleb, přesto do 
Olomouce zavítalo 
25 lektorů ze sed-
mi děkanátů a je-
denácti farností.
Program byl bohatý 
a  zároveň  poskytl 
příjemnou  vyváže-
nost.  Hlubší  sezná-
mení  se  s  „Před-
zpěvem  sv.  Cyrila 
ke čtveroevangeliu“ 
zvaným  Proglas  
v   i n t e r p r e t a c i 
Martiny  Pavlíko-
vé  a  v  myšlenkách 
P.  Vojtěcha  Kodeta 
odlehčila  krátká 
procházka  do  kos-
tela  sv. Mořice. Zde se zase četlo z knihy Zjevení  sv.  Jana v doprovodu varhanní  im-
provizace svatomořického varhaníka Karla Martínka. Čtení začátku a závěru Zjevení 
si připravil lektor z Fryštáku Ing. František Odstrčil. Dvacetiminutový poslech úryvku 
z Nového zákona doplněného hudbou otevřel posluchačům další „vrátka“ k hlubšímu 
vnímání Božího slova.
Poté se skupina lektorů přemístila na kůr, kde s výkladem místního varhaníka mohla 
vidět unikátní varhany Michala Englera z 18. století, které nejen co do velikosti, ale i co 
do kvality patří mezi nejlepší v Evropě. Další půlhodinu věnovali lektoři prohlídce kos-
tela sv. Mořice.
Příjemná procházka zpět na kurii, kde  lektory čekalo občerstvení a možnost vzájem-
ných rozhovorů na téma služby lektora ve farnosti, umožnila letmou prohlídku centra 
Olomouce a potřebné nadýchání čerstvého podzimního vzduchu. Na závěr setkání byla 
mše svatá v kapli sv. Anny.    Martina Pavlíková

ústR ocenil i dva katolické kněze,  
jedním z nich je velehradský jezuita P. Josef cukr

Celkem sedmnácti osobnostem udělil Ústav pro studium totalitních režimů „Cenu 
Václava Bendy“ za aktivní účast v boji s nacistickým či komunistickým režimem. 
Ocenění, jež jsou udělována již pátým rokem, získali i dva katoličtí duchovní. 
Předání „Ceny Václava Bendy“ a pamětních medailí 
„Za svobodu a demokracii“ se uskutečnilo 14. listo-
padu v rezidenci primátora hlavního města Prahy. 

P. Josef Cukr (* 1917)
Vystudoval  jezuitské  gymnázium  na  Velehradě. 
V roce 1942 odešel do Prahy studovat teologii. Za-
pojil  se  do  protinacistického  odboje,  podílel  se  na 
odposlouchávání  porad  gestapa  v  ilegálním  bytě. 
Byl zatčen, krutě vyšetřován a pak internován v Te-
rezíně  v Malé  pevnosti.  Po  válce  studoval  v Anglii 
a byl vysvěcen na kněze. Vrátil se do Československa a od roku 1947 působil v Bohosu-
dově u Teplic. Tam byl také internován v rámci akce K. Poté byl poslán k PTP a sloužil na 
různých místech na Slovensku. Ve vykonstruovaném procesu ho odsoudili za velezradu 
a špionáž k jedenácti letům vězení. Prošel Pankrácem, Jáchymovem, Mírovem a Valdi-
cemi. V Jáchymově pracoval na „Věži smrti“, kde třídil uranovou rudu. V tamní korekci 
musel celkem protrpět 143 dní.
Po propuštění v roce 1960 se živil jako dělník. V roce 1968 začal opět působit jako kněz 
a  stal  se  administrátorem  v  Bohosudově.  Areál  biskupského  gymnázia  tam  obývala 
Rudá armáda a Josef Cukr se, jak později s úsměvem přiznal, „staral o odbyt duchovní 
literatury mezi ruskými vojáky“. Po listopadu 1989 v Bohosudově obnovil poutní tradici 
i biskupské gymnázium. Dnes žije na odpočinku na Velehradě.  (čbk)
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aktuality
Výstava v arcibiskupském paláci připomene výročí Jano köhlera

V letošním roce uplynulo 140 let od narození významného moravského výtvarníka 
a grafika Jano Köhlera (1873–1941). A kde jinde připomenout tvorbu tak význam-
ného umělce, než právě v olomouckém arcibiskupském paláci, kde v letech 1923 
až 1929 autor pracoval na zakázkách, které mu zadal jeho mecenáš, arcibiskup 
Leopold Prečan?
V  paláci  můžeme  dodnes  obdivovat  sgrafitovou 
a  freskovou výzdobu vstupního prostoru a monu-
mentální výzdobu kaple sester sv. Kříže (tzv. České 
nebe). Jeho umělecký podpis se ovšem vryl i do fa-
sád okolních domů, stačí si jen zajít na nároží olo-
mouckých ulic Wurmovy a 1. máje (budova bývalé 
prodejny OP Prostějov), kde lze spatřit jeho speci-
fickou dekorativní techniku.
Po studiích v Praze a ročním pobytu v Mnichově se 
umělec natrvalo usazuje na poklidném moravském 
(slováckém) venkově (Nenkovice a poté Strážovice 
u Kyjova), který se mu stává též významným inspi-
račním zdrojem.
Jano Köhler je především spojován s církevními za-
kázkami. V centru jeho pozornosti stojí postava, ať 
již se  jedná o Krista, světce, anděla nebo oblíbený 
motiv Panny Marie. V profánní části tvorby pak dominují výjevy historických postav.
K prvním projektům se řadí úpravy Pernštejnského zámečku a interiéru chrámu Povýše-
ní sv. Kříže v Prostějově, za vrchol kariéry je pak považována výzdoba chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. S prací autora se ale setkáme i na světské architektuře 
– radnicích, školních budovách, soukromých stavbách či vilách. Jeho tvorba je dodnes 
rozeseta po celé Moravě, stačí si zajet např. do blízkého Prostějova, Kroměříže, Hole-
šova, Napajedel, Uherského Hradiště, na Svatý Antonínek nebo Svatý Hostýn (mozai-
ka Jurkovičovy křížové cesty), do Kyjova, Bzence, Litovle, Plumlova, Tršic, Rajhradu, 
Hroznové Lhoty a tak bychom mohli ve výčtu ještě dlouho pokračovat.
Umělec se ve své době cítil být nepochopen a své naděje vkládal do generací budoucích, 
které jeho celoživotní dílo snad jednou docení. Doufejme tedy, že i skromná olomoucká 
výstava, která bude zahájena na počátku prosince, přispěje k opětovnému zájmu o roz-
sáhlé a unikátní dílo po desítky let opomíjeného, hluboce věřícího regionálního morav-
ského umělce Jano Köhlera.   Martin Kučera

interaktivní práce s biblí nejen pro rodiče
Centrum pro rodinný život v Olomouci ve spolupráci s Českým katolickým biblickým 
dílem pořádá 11.  ledna 2014 celodenní seminář na téma: „Bůh je Otec vychovávající 
včera i dnes“. Jedná se o interaktivní práci s Biblí v kombinaci s nejnovějšími pomůcka-
mi. Tematicky je setkání zaměřeno na rodičovství, výchovu a formaci dětí.
Přijměte  pozvání  k  účasti.  Setkání  bude  probíhat  v  ČKBD  v  Samotiškách,  
Toveřská 402/7 v době od 9 do 17 hod. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: 
korenkova@arcibol.cz; podrobné informace naleznete na www.rodinnyzivot.cz (ado)

Prosincové číslo časopisu in! – dívčí svět 2013
Prosincové číslo časopisu IN! – dívčí svět nabízí:
Fotoromán prosincového čísla se věnuje tématu protekce. Hlavní postava Dáša se snaží 
ve třídě zapadnout, ale má to jeden háček. Neoblíbená matikářka je zároveň její tetou. 
Podaří se Dáše spolužačky přesvědčit, že dobré známky nejsou z protekce? 
Blížící se Vánoce jsou spojené s obdarováváním. Dokážete ale dárky i přijmout a udělat 
tak druhým radost? V časopise najdete test a také cenné rady, jak na dávání a přijímání 
(nejenom hmotných) dárků zapracovat.
Rubrika Víra je zaměřena na odpověď k následujícím palčivým otázkám:  Proč umírají nevin-
ní lidé a malé děti? Proč si v době vánoční připomínáme mučedníka – sv. Štěpána a vraždy 
betlémských dětí? Jaký to má všechno smysl? Odpovědi najdete v prosincovém čísle. 
Dárky zabalené v obyčejném papíře vás už nebaví? Přinášíme několik originálních ná-
padů pro inspiraci, jak letošní balení oživit.
Na stránkách jsou tentokráte rovněž představena nová CD českých a slovenských křes-
ťanských interpretů, o která si zároveň budete moci zasoutěžit. Redakce také poradí, jak 
„přežít“ svátky po rozvodu rodičů, odhalí tajemství líčení očí a vysvětlí, jak na rychle se 
mastící vlasy. 
Velkým tématem bude tentokrát komunikace. A navíc každá čtenářka dostane dárek.

Jan Balík

křesťanské Vánoce  
opět na webu

Farnosti mohou letos opět prezentovat 
své adventní a vánoční programy na 
stránkách www.KrestanskeVanoce.cz
Již nyní zde návštěvníci najdou po-
zvánky na více než 600 adventních a vá-
nočních programů a aktivit, které se 
v nadcházejícím čase uskuteční v křes-
ťanských farnostech a sborech.
Cílem  těchto  internetových  stránek  
(www.KrestanskeVanoce.cz)  je nabídnout 
přehled programů, které každoročně pro-
bíhají  v  čase adventu a Vánoc v křesťan-
ských  farnostech  a  sborech  a  na mnoha 
místech se staly  již tradiční součástí svá-
tečních dní závěru roku starého a začátku 
nového.  Návštěvníci  si  tak  mohou  mezi 
programy v adventním čase vybrat pokoj-
nou  alternativu  k  předvánočnímu  shonu 
a  v  čase  Vánoc  zde  najdou mnoho mož-
ností  jak  prožít  atmosféru  křesťanských 
Vánoc a vnímat jejich duchovní poselství.
Návštěvníci si mohou vybírat z programů, 
jako jsou např. žehnání adventních věnců, 
roráty  či  adventní  duchovní  obnovy.  Pro 
zájemce je určena i svátost smí ření, Miku-
lášské  besídky,  průvody  světla,  adventní 
koncerty  a  půlnoční  bohoslužby.  Chybět 
nebudou  ani  bohoslužby  pro  děti,  živý 
betlém,  vánoční  besídky  nebo  štěpánská 
koleda.  K  dispozice  budou  rovněž  údaje 
o termínech otevření kostela pro návštěvu 
betlémů. V programu je pamatováno i na 
vánoční  koncerty,  jesličkové  pobožnosti, 
žehnání vína, obnovu manželských slibů, 
děkovné  bohoslužby  na  Silvestra,  jakož 
i na žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrá-
lovou koledu,  žehnání obydlí, přednášky 
a besedy.  Martina Jandlová

duchovně rekreační pobyt  
pro ovdovělé v dolomitech

Vdovám  a  vdovcům  nabízíme  možnost 
načerpat  sílu  do  nádherné  přírody  ital-
ských  Dolomitů.  Jedná  se  o  duchovně 
rekreační  pobyt  v  pastoračním  domě  
Velehrad  v  termínu  17.  až  24.  května  
2014.  V  domě  je  vlastní  kaple,  na  pro-
gramu  bude  duchovní  program  i  výlety 
různých  obtížností  (i  pro méně  zdatné), 
k dispozici bude autobus. 
V  případě  zájmu  či  dotazů  se  obracejte 
na e-mail: dubska.marie@volny.cz  nebo 
tel.:  739  709  018.  Přihlášky  se  zálohou 
1500 Kč je potřeba zaslat do konce února 
(číslo  účtu  bude  v  případě  zájmu  sděle-
no).  Plánovaná  cena  u  plně  obsazeného 
autobusu je 6400 Kč.  Marie Dubská
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Vánoce PŘed 60 lety
Vzpomínka na Vánoce v komunistickém koncentračním táboru

Vánoce 1953, jak mi o nich vypravoval přímý svědek J. Martin.
Na lágru s krásným jménem Mariánská bylo v tom roce kolem dvou tisíc vězňů – muklů. 
Nastal Štědrý den. Den vzácný, milý, vzácnější o to, že tu žili lidé beze jména – byli jen 
číslem – kteří v tento den s dojetím vzpomínali na své drahé doma.
Tábor Mariánská obhospodařoval šachtu Eva, Štědrý den byl dnem všedním. Nijaký 
rozdíl ve stravě, nic nenasvědčovalo tomu, že přicházejí Vánoce. Je třeba pracovat, 

prací odčinit 
„napáchané 
zločiny“, pra-
cí se zavděčit 
velkému bra-
trovi. Každý 
gram vydobytého uranu znásobuje síly tábora míru. A tak vy-
hladovělí a chatrně oblečení muklové fárali. I na noční směnu.
Nikdo nám neřekl, že tato noční směna bude pro nás nevšed-
ním zážitkem, posilou, nadějí, vírou v lepší budoucnost. Bylo, 
myslím, kolem dvaadvacáté hodiny, když se zastavila práce 
i těžba na třetím „patře“ šachty Eva. Přidali se k nám i ne-
mnozí civilní zaměstnanci, spolu se štajgrem Hrabkem. Mířili 
jedním směrem do chodby, která byla už vyrabovaná. Bylo nás 
okolo padesáti. Na konci chodby byl postavený dřevěný pod-
stavec a vedle, div se světě! – stál malý vánoční stromeček, na 
kterém svítila jedna svíčka. Svíčka víry, naděje, porozumění, 
vzájemné jednoty.

Za chvíli přistoupil k „oltáři“ mukl. Byl to P. Josef Tomčík a za-
čal tichým hlasem číst evangelium o narození Páně. 
„Narodil se Spasitel, světa Vykupitel, aleluja!“ Zaznělo Aleluja. 
Všichni klesli na kolena a tichou chodbou se ozýval hlasitý pláč, 
vzlykání, vzpomínky na domov, na rodinu, na příbuzné. Páter 
Josef sloužil mši svatou. Pastorálku. Poslouchali ji pokorně ka-
tolíci, evangelíci, kalvíni, ba i dva židé, všichni muklové. Ten sva-
tý okamžik vánočního mystéria setřel náboženské rozdíly.
To vše bylo přerušeno kroky. K zástupu se blížili dva estébáci. 
Co bude?
Nic se nestalo. Oba estébáci – strážcové zůstali v určité vzdá-
lenosti od klečících muklů a jeden dokonce sňal z hlavy přílbu. 
V tichosti vytrvali až do samého konce pobožnosti a pak odešli.
Za nimi se po vánočním požehnání trousili ve skupinkách 
i muklové. Už nešli na své pracoviště, ale k těžní kleci, kde v ml-
čení a vzpomínkách zůstali až do doby, kdy měli vyfárat na po-
vrch.

Na lágr šli s obavami v očeká-
vání, co bude. Mezi mukly byli 
i civilové, vyšetřování se ale ne-
konalo.
Jediným následkem pobožnosti 
bylo, že P. Josefa Tomčíka za-
vřeli na tři dny do bunkru, kde 
stál ve studené vodě a ve tmě. 
Škoda, že páter Tomčík se dneš-
ních dnů a této vzpomínky na 
onu tichou a svatou noc nedožil. 
Vytrpěl si svoje, protože ho za 
trest přeložili do třídírny ura-
nu, nazývané mlýnem smrti, 
a tam mu ukrátili jeho život. 
Umřel v Charitním ústavu pro 
nemocné kněze na Moravci.

Juraj Fedor
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centRum PRo katechezi
arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě

V době od 17. do 19. ledna 2014 se uskuteční již VIII. arcidiecézní setkání kateche-
tů. Téma setkání je Pastorace a katecheze. Pomocí odborných teoretických i prak-
tických přednášek a také diskuzí se setkání budeme zamýšlet nad pastorací a kate-
chezí v naší arcidiecézi a farnostech jak v obecné rovině, tak také dáme podněty pro 
konkrétní praxi. 
Setkání uvede v pátek otec 
arcibiskup  Jan  Graubner, 
který  bude  mluvit  o  pas-
toraci, jejich vizích a mož-
nostech v celé arcidiecézi. 
V  sobotu  dopoledne  pak 
ředitel  katechetické  sekce 
při ČBK P. ThLic. Mariusz 
Kuźniar,  Th.D.,  představí 
projekt  „Nové  směřování 
katecheze v ČR“, na němž 
se v současné době pracu-
je a který se týká vypraco-
vání  základních  směrnic 
pro katechezi a výuku ná-
boženství, obsahových rámců a konkrétních obsahů, a v konečném důsledku i vytvoření 
konkrétních pomocných materiálů pro katechezi a výuku náboženství. V odpoledním 
programu představí doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., možnosti katechetických nabídek 
ve farnosti. V neděli dopoledne pozvou všechny účastníky k debatě o prolínání pastora-
ce a katecheze ve farnosti P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, a P. Jiří Kopři-
va, biskupský delegát pro katechezi. Kromě nastíněného přednáškového programu zde 
bude prostor pro vzájemné setkání, sdílení zkušeností a v neposlední řadě pro společ-
nou modlitbu a slavení liturgie, tak jak jsme zvyklí již z předchozích setkání.
Na toto setkání srdečně zveme všechny katechety, animátory společenství, pastorační 
asistenty, ale také kněze, kteří za katechezi a evangelizaci ve svých farnostech zodpoví-
dají.
Setkání se uskuteční již tradičně v poutním domě Stojanov na Velehradě. Zde se také 
můžete přihlašovat e-mailem: velehrad@stojanov.cz, telefonicky na čísle 572 571 531 
nebo písemně na adrese: Poutní dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.

Martina Orlovská
Web k letošní adventní době

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle OLDINu, od 20. listopadu byly spuštěny 
webové stránky: www.ctyri-tydny.webnode.cz nabízející různé podněty k hlubšímu a in-
tenzivnějšímu prožití letošní adventní doby. Pokud jste tento web doposud nenavštívili 
a dostanete se na něj až v průběhu doby adventní, nemusíte zoufat, protože zde dostup-
né materiály lze většinou využít kdykoliv během celého adventu. Vedle obsáhlého tex-
tového materiálu nabízejícího mnoho různých námětů k osobní modlitbě pro každého 
a na každý den (ráno, večer, i během dne), si zde rovněž můžete stáhnout materiály pro 
programovou náplň  farních společenství mládeže nebo rodičů s dětmi, a najdete zde 
i náměty do hodin náboženství pro děti staršího školního věku (8. a 9. třída ZŠ). Pro 
všechny, kteří často pracují na počítači a přivítali by něco inspirativního v době adventu 
třeba na pracovní plochu jejich PC, jsme připravili sadu tapet tvořenou obrázky a texty 
na každý adventní den. Tyto texty jsou již obsaženy také v trhacím adventním kalendá-
ři, který  jsme ve spolupráci s dalšími pastoračními centry vydali začátkem listopadu. 
Tapety a program pro jejich zobrazovaní na ploše si i s jednoduchým návodem můžete 
rovněž stáhnout na uvedených stránkách.   Vít Němec

film „zvony od svaté marie“
Jedná  se  o  ve  své  době  velmi  populární 
americký film, který byl natočen v polovi-
ně 40. let minulého století. Hlavní posta-
vou snímku je nekonvenční páter Charles 
"Chuck"  O'Malley,  který  je  dosazen  do 
farnosti  Sv.  Marie  (St.  Mary),  jejíž  sou-
částí  je  chátrající  městská  škola  předur-
čena k brzké  likvidaci. Nový  farář  se do-
mnívá, že by tato škola měla být zrušena 
a  děti  poslány  do  jiné  modernější  školy. 
Řeholní sestry, které školu provozují, na-
opak věří, že Bůh se o ně postará a školu 
zachrání.  Své  naděje  vkládají  do Horace 
P. Bogarduse, obchodníka, který postavil 
v sousedství školy moderní budovu. Tento 
obchodník chce sice zpočátku starou ško-
lu koupit a zbořit, avšak sestry doufají, že 
se stane pravý opak a Bogardus jim daruje 
svou novou budovu. Otec O'Malley i sest-
ra představená Marie Benedikta, která je 
nadšená,  ale  zároveň  i  tvrdohlavá,  chtějí 
oba  školu  zachránit,  ale  jejich  rozdílné 
názory na způsob, jak toho docílit, vedou 
často  k  neshodám.  Jeden  jejich  spor  se 
týká  např.  podpory  studentky  osmé  tří-
dy  Patsy,  kterou  farnost  přijala,  zatímco 
její matka  se  pokouší  postavit  na  vlastní 
nohy. Jednoho dne však lékař zjistí u mat-
ky Benedikty tuberkulózu. Doporučí pro-
to otci O'Malleymu, že by Benedikta měla 
být přeložena na  jiné působiště v sušším 
podnebí a zbavena povinností ve  farnos-
ti,  avšak  nemá  jí  být  sdělen  důvod,  proč 
tomu tak  je. Benedikta se však domnívá, 
že  má  být  přemístěna  kvůli  neshodám 
s farářem O'Malleym a vzpírá se přijmout 
uváděné argumenty pro její přesun. Těsně 
předtím,  než  sestra Benedikta  z  farnosti 
odejde,  jí  otec O'Malley  odhalí  skutečný 
důvod jejího dočasného přesunutí.
Film  plyne  v  téměř  relaxační  atmosféře, 
ve  které  můžeme  sledovat  málem  doko-
nalý  svět.  Příkladem  je  zmiňovaný  tvrdý 
byznysmen Bogardus, který nejprve chce 
koupit  a  zbourat  starou  školní  budovu 
a děti přestěhovat do daleké školy. Pak se 
z něho, jako mávnutím kouzelného prout-
ku, stane zbožný člověk, jenž farnosti St. 
Mary  věnuje  novou,  nádhernou  budovu, 
kterou postavil. 
Hlavní postavy ztvárnili Bing Crosby jako 
otec O’Maley a Ingrid Bergmanová, která 
si zahrála hlavní ženskou roli  sestry Ma-
rie Benedikty.  Její  postava byla  skutečně 
kouzelná  -  scéna  v  obchodě  se  sportov-
ními  pomůckami  anebo  její  fandění  při 
rvačce  na  hřišti  jsou  nezapomenutelné. 
Kouzelná,  roztomilá  i  krásná  je  i  scéna 
s dětmi, které si samy připravují na škol-
ní besídku hru o narození Ježíška. Jsou tu 
ale  i  smutnější momenty, hlavně když  se 
otec O’Malley  od  lékaře  dozví,  že Marie 
Benedikta trpí tuberkulózou. 
Milovníci  černobílé  klasiky  si  přijdou na 

své  a  mohou  si  vychutnat  někdejší  fil-
mařskou praxi: prakticky všechny dějové 
předěly  odděluje  „stmívačka“,  jsou  tu 
dlouhé pasáže bez  jediného střihu, např. 
bezmála tříminutový rozhovor Benedikty 
s žačkou Patsy. Podobné filmy se už dnes 
netočí. Film byl oceněn v roce 1944 Osca-
rem za nejlepší film a Ingrid Bergmanová 
obdržela za hlavní roli matky představené 
Benedikty Zlatý glóbus. 

Snímek je v anglickém znění s českými ti-
tulky a jeho délka je přibližně dvě hodiny. 
Doporučujeme jej ke zhlédnutí např. pro 
žáky druhého stupně nebo středoškoláky. 
DVD je k zapůjčení v Centru pro kateche-
zi v Olomouci.

S použitím zdroje en.wikipedie.org při-
pravila Veronika Fialová
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Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

centRum PRo katechezi

centRum laických aktiVit

tipy na vánoční dárek v nabídce brněnské tiskové misie 
Rádi bychom vám představili některé materiály Brněnské tiskové misie, o. s., která se 
snaží  šířit  křesťanské  poselství  naděje,  víry  a  lásky  formou  krátkých misijních  textů  
– letáčků. Materiály této ekumenické neziskové společnosti mají nejen informační cha-
rakter. Snaží se vnést povzbuzení do těžkých období života, vyzývají k obnově rodiny, 
morálky, varují před sektami,  informují o křesťanství apod. Svou přístupnou  formou 
a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby. Texty jsou zaměřeny na růz-
né věkové skupiny. 
Pro adventní a vánoční dobu vám chceme představit některé materiály, které lze využít 
například jako vánoční dárek pro děti z náboženství, rodinné příslušníky, členy farních 
společenství, pro starší či nemocné osoby, které v tomto období navštívíte. Ceny materi-
álů se pohybují v dostupné finanční relaci. 

Vybrané materiály: 

ZVÍŘÁTKA – Série kartiček s obrázky zvířátek, vtipnou básničku popisující vlastnosti 
zvířat (lidí), doplněné přiléhavým biblickým veršem. 

MALÝ VÁNOČNÍ KVÍZ – Děti mají za úkol vyluštit pět úkolů. Na základě tajenky pak 
mají napsat příběh nebo nakreslit obrázek a mohou se zapojit do soutěže. 

PŘÍBĚH O HVĚZDĚ A MUDRCÍCH – Převyprávěný příběh s obrázky. Může být také 
využit jako pozornost dárcům při Tříkrálových sbírkách.

VERŠE NA NOVÝ ROK – Sada biblických veršů (až 500), které jsou vytištěny na sa-
molepících etiketách (na jednom archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech 
10  x  4 cm). 

POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 – Oblíbený obrázkový kalendář s ná-
zvem Bůh nezklame ty, kdo v něj věří… Barevné fotografie, které je možné vystřihnout 
a použít jako pohlednice, jsou doplněny biblickým veršem a přiléhavým aforismem. 

BETLÉM PRO CELOU RODINU – s přílohou perníkového koření. Arch formátu A4 
s obrázky postav z vánočního příběhu o narození Ježíše Krista. Postavičky lze vyloup-
nout a použít jako šablonu při výrobě perníkových figurek. V příloze najdete dva recepty 
a sáček s perníkovým kořením.

GALERIE BIBLICKÝCH POSTAV – Sada letáků obsahuje poutavé biblické příběhy 
psané jednoduchou formou. Jsou vhodné i pro děti a mládež a také pro ty, kteří se chtějí 
dozvědět více o Bibli, např. původ známých rčení jako „stojí jak solný sloup“, „po nás 
potopa“,  „slavit  své abrahámoviny“ aj. Na konci  je  zařazena křížovka  (osmisměrka) 
o ceny, tajenku tvoří zajímavost, která se váže k příběhu. Na závěr každého příběhu mů-
žeme najít poučení do našeho života. Sadu příběhů lze dobře využít v hodinách nábo-
ženství či do farních společenství.

Materiály si můžete objednávat:
•  tel.: 545 224 253, 736 528 787
•  na  adrese: BTM, P. O. Box  64,  638  00 
BRNO
•  e-mail: btm@btm.cz
•  www.btm.cz – zde také najdete nabídku 
dalších produktů  Anna Skočovská

komunita blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Maria – žena víry
Spolu s Marií vstoupit do tajemství Adventu a Vánoc - přednáší sestra Lucia Kopasová
Sobota  7.  prosince  od  14.30  do  17  hod.  (možno  setrvat  i  na  modlitební  od  18  do  
19.15 hod.)

duchovní cvičení
Téma: Stvořeni pro vztah
12. – 15. prosince
Adventní duchovní cvičení pro všechny. Tajemství Vtělení v životě člověka, o smyslu lid-
ské existence, o Vztahu a vztazích, přednáší sestra Veronika Barátová
Součástí setkání jsou přednášky, čas osobní modlitby a adorace, společná liturgie, mož-
nost duchovních rozhovorů. 
Více informací: www.blahoslavenstvi.cz
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, 
tel.: 731 626 132; e-mail: dolanykom@seznam.cz

moravskoslezská křesťanská 
akademie

Region Kyjov
Místo  a  čas  konání:  Městská  knihovna 
v Kyjově, 15. prosince,15 hod.
Oldřich Selucký – prezentace nové knihy 
„Vojmírova  cesta“  s  následnou  besedou 
s autorem a autogramiádou

Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete
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Centrum pro rodinný život
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 na pravidelná setkání ve farním 
domě u sv. Václava v Olomouci. Poslední letošní setkání se uskuteční 3. prosince s Ale-
nou Večeřovou, která bude mít připravenou předvánoční dílnu s korálkováním. Bližší 
informace najdete na: www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel. 
587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Příprava snoubenců na manželství
Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou 
zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří 
komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společ-
ně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, 
podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené man-
želské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Zimní 
příprava bude zahájena od 17.do 19. ledna 2014 společně stráveným víkendem v Dubu 
nad Moravou (www.dubnadmoravou.cz). Účast na víkendu je nezbytnou součástí pří-
pravy. Další setkání budou v pátek 31. ledna, 14. února, 28. února a 14. března od 17 do 
19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve 2. patře). 
Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na: www.rodinnyzivot.
cz Jarní příprava začne víkendem 11. až 13. dubna a letní 20. až 22. června 2014. Infor-
mace: Bc. Lucie Cmarová, tel. 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz

časopis Rodinný život
Možná, že láska skutečně prochází žaludkem. Jídelní stůl je však zcela určitě tím mís-
tem domova, kde vzájemná láska může růst. Tady společně sdílíme svůj čas a myšlenky, 
slavíme, učíme se štědrosti a pohostinnosti.
Poslední letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno rodinnému stolování, chutím 
a vůním dobrého jídla i jeho hlubšímu - duchovnímu rozměru.

V  rozhovorech  jsme  si  povídali  s  paní  Šobá-
ňovou o  besedování  na Valašsku  a  rodinných 
rituálech  kolem  stolu.  Simona  Chaloupková 
realizuje během mateřské dovolené sen vonící 
babiččinou spíží v prodejně Náš Grunt. Vypráví 
o kvalitních potravinách, generační kontinuitě 
i radosti z podnikání. Dětská lékařka Bohumi-
la Langerová upozorňuje na špatné stravovací 
návyky u dětí.
Nad symbolikou stolu a oltáře se zamýšlí Eva 
Muroňová. V anketě školáci prozradili,  jak se 
zapojují  doma  v  kuchyni.  V  rubrice  výchova 
a vztahy se můžete uvolnit a zasmát nad odleh-
čenými fejetony ze života.
Seznamte  se  s  dalším  manželským  párem, 
který společně vyrostl do svatosti. Přečtěte dě-
tem pohádku na dobrou noc, uvařte si dobrotu 
podle  receptu pana Nágla. Nechybí  křížovka, 
soutěže  a  pozvání  na  zajímavé  akce. Připoju-
jeme vánoční přání kardinála Dominika Duky 
a praktický dárek.
Milí přátelé, sháníte pro své blízké smysluplný 
vánoční dárek za příznivou cenu? Neutrácejte 

za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. Dejte svým blízkým dárek, který 
je bude těšit a inspirovat celý rok. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: 
vánoční dárkový certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách+ poštovné. 
V příštím roce čtenářům nabídneme tato témata: „Nejmenší“ děti | Svatost a manžel-
ství | Rodina na cestách | Kněz v rodině | Děti v zahraničí.
Objednávky časopisu na tel.: 587 405 250, na e-mailu: cmarova@arcibol.cz, skrze inter-
netový formulář na webových stránkách: www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum 
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250 / 253, e-mail: 
rodinnyzivot@email.cz; nově najdete časopis RŽ  i na Facebooku: www.facebook.com/ 
casopisrodinnyzivot

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  Stránku připravil Peter Markovič

Rodinné centrum slunečnice
Naše  Slunečnice  obnovuje  v  Olomouci 
svoji činnost a zve k návštěvě všechny ma-
minky  i  tatínky, kteří  jsou s dětmi doma. 
Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodi-
čovské  inspirace,  tvůrčí  a  pohybové  čin-
nosti, přednášky, hernu pro děti.
Centrum  můžete  navštívit  každé  úterý 
a čtvrtek od 9 do 12 hod. Aktivity probíha-
jí ve farním domě u katedrály (1. patro) na 
Mlčochově ulici č. 7. Vždy v úterý probíhá 
volná  herna  pro  děti,  během  které  mají 
rodiče  prostor  pro  vzájemné  inspirace, 
povzbuzení a sdílení.
5.  12.  – Adventní  zastavení  s P. Ladisla-
vem Švirákem 
12. 12. – Vyrábění vánočních ozdob nejen 
na stromeček
Těší  se  na  vás  Lenka  Řezníčková,  Mája 
Stavinohová a Terka Tesaříková. Kontakt: 
e-mail: rc.slunecnice@gmail.com,  tel.: 
587 405 250

Pro děti,  
které odešly příliš brzy

Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 2. ad-
ventní neděli 8. prosince na setkání v ba-
zilice  na  Svatém  Kopečku  u  Olomouce. 
Zváni  jsou i příbuzní a přátelé těchto ro-
din. Začátek je v 15 hod., setkání zahrnuje 
mši svatou za tyto děti a jejich rodiny a do-
provodný  program.  Prosíme  účastníky, 
aby si s sebou přinesli svíčku (lucerničku) 
a pokud chtějí, i fotografii dítěte.
Bližší  informace:  www.rodinnyzivot.cz 
nebo na tel.: 587 405 250-3 nebo e-mailu: 
reznickova@arcibol.cz

adventní duchovní obnova  
pro manžele

Druhou  adventní  sobotu  14.  prosince 
zveme  manžele,  případně  i  jednotlivce 
žijící  v  manželství,  na  Svatý  Kopeček 
u Olomouce. Jednodenní adventní zasta-
vení nese téma: „Manželé v adventu v bib-
li a dnes“ a povede  jej P. Ludvík Dřímal, 
docent  na  Katedře  křesťanské  výchovy 
Cyrilometodějské teologické fakulty Uni-
verzity  Palackého  v  Olomouci.  Součástí 
programu  bude  mše  svatá,  přednášky, 
případně práce v manželském páru. K dis-
pozici bude občerstvení a na oběd pizza. 
Registrace začíná v 9 hod., předpokláda-
ný závěr bude kolem 17. hod. Je třeba se 
přihlásit předem.
Více  informací  a  přihlašovací  formulář 
najdete na: www.rodinnyzivot.cz; kontakt-
ní osoba:  Josef Záboj,  tel.:  587 405 292, 
e-mail: zaboj@arcibol.cz
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bude Vás zaJímat

kněžský semináŘ

mše svaté na svatém hostýně 
v zimním období  
(do 27. dubna 2014) 

–  ve všední dny: 7.00, 9.15 
–  v sobotu: 7.15, 9.15, 11.00
–  v neděle: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné 
požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby  
na svatém hostýně

Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také 
v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se  starým  občanským  rokem  se  na  Sva-
tém Hostýně rozloučíme v úterý 31. pro-
since 2013.
Mše  svaté:  7.15,  9.15,  11.00  a  ve  24.00 
hod.  Před  půlnoční mší  svatou  ve  22.30 
hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. ado-
race a ve 23.45 hod. Te Deum a svátostné 
požehnání.

svatohostýnské muzeum 
uzavřeno

Muzeum na Svatém Hostýně bude až do 
dubna  2014  uzavřeno  pro  individuální 
návštěvníky.  Hromadné  návštěvy  deseti 
a více osob je možno dohodnout alespoň 
týden  předem  na  telefonním  kontaktu 
Matice svatohostýnské.

Velehradská pouť bohoslovců
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě přivítala 
12.  října více než  tři  stovky seminaristů z Čech, Moravy a Slovenska na společ-
né IX. pouti bohoslovců. V úvodním duchovním slově k bohoslovcům promluvil 
doc. Dr. Michal Altrichter, SJ. Slavnostní pontifikální mši  svatou  sloužil Mons. 
Jan  Graubner,  arcibiskup  olomoucký,  společně  s  žilinským  biskupem  Mons.  
Tomášem Galisem. V homilii otec arcibiskup kromě jiného poukázal na nadnárod-
ní charakter cyrilometodějské mise a její poselství, které obě země bývalé federace 

dodnes spojuje. 
Odpolednímu  programu 
pak  dominovala  přednáška 
profesora  Marko  Rupnika, 
SJ, z Centra Aletti v Římě na  téma „Cesta ke kněžství dnes“. O své dojmy ne-
jen z přednášky se budoucí kněží podělili v diskuzních skupinkách a využili také 
možnost navštívit některou ze zde probíhajících výstav. Důstojným ukončením 
akce  byla  závěrečná  pobož-
nost k Panně Marii – Akatist 
– kterou v bazilice vedli semi-
naristé  z  Řeckokatolického 
kněžského semináře bl. Pavla 
Petra Gojdiče v Prešově. Uby-

tování nemalého počtu účastníků zajistily rodiny z farností Uherské Hradiště, Sta-
ré Město, Velehrad a z dalších farností v okolí. 
Bohoslovecké poutě na Velehradě mají svůj počátek v jubilejním roce 1863 v sou-
vislosti s 1000. výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedním 
z velkých propagátorů poutí byl i olomoucký arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Sto-
jan. Po několikaletém přerušení byla tradice společných česko-slovenských poutí 
obnovena v roce 1989.                                                                                            Miroslav Kulifaj

caRitas – Vyšší odborná škola sociální v olomouci nabízí 
souběžné  bakalářské  studium  ve  dvou  vzdělávacích  programech:  Charitativní  a  so-
ciální práce a Sociální a humanitární práce. Oba programy jsou akreditované ve spo-
lupráci  s Cyrilometodějskou  teologickou  fakultou Univerzity Palackého  v Olomouci.  
To znamená, že po třech letech studia získávají studenti dva tituly: bakalář a diplomo-
vaný specialista. Zázemí vyšší odborné školy pak umožňuje propojení teorie a praxe – 
škola nabízí až 720 hodin praxe ve více než 200 organizacích v ČR i zahraničí.
Studium  ve  škole má  velký mezinárodní  přesah  nejen  díky  zahraničním  stážím  stu-
dentů, ale realizujeme například i přednášky zahraničních odborníků z oblasti sociální 
a humanitární práce. Atraktivnost studia zvyšuje i fakt, že ve studijním plánu je zařaze-
no několik mimořádných vzdělávacích metod (zátěžový výcvik, blok expertů, psychoso-
ciální výcvik, studijní soustředění). Každodenně pracujeme během vyučovacích hodin 
s audiovizuálními materiály a využíváme interaktivní metody výuky.
Naše škola se může pyšnit téměř stoprocentní zaměstnaností absolventů, která je dána 
především tím, že kromě teoretických znalostí mají ve svém portfoliu i praktické zkuše-
nosti ať už v rámci školních praxí nebo díky obrovské škále mimoškolních činností, ke 
kterým se u nás dostanou. Uplatnění nacházejí absolventi například v neziskových or-
ganizacích u nás i v zahraničí jako sociální pracovníci, ošetřovatelky, vedoucí a koordi-
nační pracovníci nebo v institucích a orgánech státní samosprávy. Bakalářský titul jim 
umožňuje i studovat navazující magisterské programy, čehož ve velké míře využívají. 
CARITAS – Vyšší odborná škola má skvělé zázemí přímo v centru Olomouce a nabízí 
studentům ve svém areálu jak možnost stravování ve školní  jídelně, tak ubytování na 
kolejích. Samozřejmostí je i knihovna vybavená odbornou literaturou či technické záze-
mí s připojením na internet.    (ado)

Výstava betlémů
Matice  svatokopecká  pořádá  ve  svém  muzeu  na  Svatém  Kopečku  u  Olomouce  od  
30. listopadu 2013 do 12. ledna 2014 výstavu betlémů. Otevřeno od 21. prosince 2013 
do 5. ledna 2014 denně od 10 do 16 hod., v ostatní době jen v sobotu od 12 do 16 hod. 
a v neděli od 10 do 16 hod. Vstup do muzea dřevěnými vraty severní rezidence svatoko-
pecké baziliky je označen. 

Snímky Michal Slanina

13O L D I N
12 / 2013



hlasy a ohlasy
Vydařená pouť vdov a vdovců

Vdovy a vdovci  se  sjeli ke  své první pou-
ti  na  Svatém  Hostýně  v  sobotu  5.  října 
z  mnoha  míst  olomoucké  arcidiecéze. 
Nejpočetnější  skupinou  v  zaplněné  ba-
zilice  byli  poutníci  ze  Zlína  a  přilehlých 
obcí. Hlavním  celebrantem  i  průvodcem 
po celý den byl generální vikář olomouc-
ký Mons. Josef Nuzík. Věříme, že všech-
ny oslovila jeho promluva, v níž rozebíral 
biblický  příběh  jak  o  vdově  ze  Sarepty 
(1Kr 17,10),  tak chudé vdovy, která dala 
do chrámové pokladnice dvě drobné min-
ce, vlastně celé své jmění (Mk 12,42). 
Po polední přestávce  jsme  všichni  se  za-
ujetím  naslouchali  zástupně  čtenému 
svědectví o síle víry a modlitby (Korunka 
k Božímu milosrdenství) v době zkoušky, 
jako  je náhlé a  zcela nečekané ovdovění. 
Následovala  modlitba  křížové  cesty.  Ti, 
kteří se z různých důvodů neodvážili pro-
cházet venkovní zastavení, měli možnost 
sledovat  jednotlivá  zastavení  v  bazilice 
pomocí dataprojektoru. Závěrečnou půl-
hodinku jsme prožili ve společné adoraci 
před  vystavenou  Nejsvětější  svátostí.  Po 
závěrečném  svátostném  požehnání  otec 
Nuzík ještě všem poděkoval za toto velké 
a  přínosné  duchovní  společenství,  sou-
časně ale vyzval k vytváření malých spole-
čenství ve farnostech. 
„Tam je vaše hlavní pole působnosti. Tam 
mohou mnozí  z vás nejrůznějším způso-
bem pomáhat druhým, načež sami objeví 
radost  a  nový  smysl  svého  života.  Jistě 
budete mít i dostatek úmyslů, za které se 
budete modlit a obětovat své kříže...“
Děkujeme  všem,  kteří  se  jakkoli  podíleli 
na  uskutečnění  této  pouti.  Poděkování 
patří  také  skupince mladých  ze  Štípy  za 
hudební  doprovod  a  zajištění  technické 
stránky promítání během křížové cesty.

Marie Dubská
Zlín

konference o farních evangelizačních buňkách
Ve dnech 14. až 17. listopadu proběhla v Dolanech u Olomouce v prostorách komunity 
Blahoslavenství a pod její záštitou konference o Farních evangelizačních buňkách. Této, 
na našem území, jedinečné akce se zúčastnilo nejen z farností naší arcidiecéze téměř sto 
lidí, z toho dvacet kněží včetně otce 
arcibiskupa Jana.
Přednášejícími  byl  P.  Piergiorgio 
Perini,  bývalý  farář  farnosti  Sanť 
Eustorgio v Miláně a Svatým stol-
cem  pověřený  koordinátor  díla 
Farních buněk, se svými třemi spo-
lupracovníky.
P. Piergiorgio je průkopníkem mo-
delu života farnosti v tzv. buňkách 
–  neboli  malých  společenstvích, 
které  se  po  dosažení  zhruba  dva-
nácti členů dělí na dvě. Náplň čin-
nosti je prostá: chvála, sdílení zku-
šeností života s Bohem a pro Boha 
v uplynulém týdnu, katecheze místního kněze zaslaná písemně či na zvukovém nosiči 
a přímluvná modlitba na úmysly jednotlivých členů. Stěžejním pojmem tohoto modelu 
života farnosti je OIKOS – neboli dům či domácí církev, tedy úzký okruh lidí, které má 
člověk kolem sebe a jimž má povinnost životem a také slovem zvěstovat Krista. Tomuto 

hlásání však předchází výše 
zmiňovaná přímluvná mod-
litba. 
Centrem  života  farnosti 
(starověkého světce sv. Eu-
storgia)  však  není  dobře 
propracovaný model setká-
vání,  ale  permanentní  ado-
race, z níž se rodí opravdový 
život asi dvou set buněk.
Doslova  hmatatelné  Boží 
zázraky v životě tehdy (v 80. 
letech)  vyhaslé  farnosti, 
o  kterých  byla  v  Dolanech 

řeč strhují k následování. Buňky se za poslední čtvrt století rozšířily do desítek zemí svě-
ta. Na našem území se tento způsob ujal právě v Dolanech, kde po necelých třech letech 
dorostly buňky do počtu sedm. 
Zájemci o tento evangelizační model života farnosti máte možnost si ve vyhledávači na 
internetu zadat tento pojem nebo přímo kontaktovat P. Vojtěcha Koukala z Dolan. 

P. Kamil Obr
farář v Rožnově pod Radhoštěm

naše posvícení
Arcibiskupské  gymnázium  v  Kroměříži 
se 16.  října zapojilo do celonárodní akce 
Naše posvícení organizované společností 
Člověk v tísni u příležitosti Světového dne 
výživy. 
Jak u nás tento den probíhal? 
Připravili  jsme  nástěnky,  které  se  týkaly 
hladu,  chudoby,  plýtvání  potravinami, 
negativních  důsledků  globalizace…  Stu-
dentky  ze  třídy  5. K  měly  ve  vestibulu 
školy zřízen obchůdek s fairtrade výrobky 
a velkým množstvím letáčků. Odpoledne 
byla možnost  zhlédnout  v  učebně  země-
pisu  dva  dokumentární  filmy  týkající  se 
pěstování  palmového  oleje  na  Borneu 
a negativních důsledků globální potravi-
nové politiky v Ghaně. V hodinách země-
pisu  1. A,  3. T  a  4. K  bylo  téma  zmíněno 

prostřednictvím  re-
ferátů  a  prezentací 
studentů.  Za  zvlášť 
přínosné  považu-
ji  příspěvky:  Mýty 
o  hladu,  Plýtvání 
potravinami  a  po-
travinové  ztráty, 
Jak můžeme přispět 
i my a následné dis-
kuze.  Během  dne 
nás navštívil i Český 
rozhlas. V Kroměří-
ži  jsme byli  jedinou 
školou,  která  se  do 
kampaně  zapojila. 
Děkuji  všem, kteří  se  akce  zúčastnili  ať  už  jako prodávající,  nakupující,  podporující,  
vyučující nebo naslouchající.    Mgr. Ludmila Váňová 

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

14 O L D I N
12 / 2013



hlasy a ohlasy

PŘečetli Jsme za Vás
nová publikace o farním kostele v Prostějově

U příležitosti 310. výročí posvěcení kostela vydala Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově za finanční podpory Sta-
tutárního města Prostějova a Společnosti katolického domu v Prostějově publikaci PhDr. Karla Kavičky Farní chrám Povýšení svatého 
Kříže v Prostějově. Její autor se dlouhodobě a systematicky zabývá církevní historií a církevním uměním. Knížka vznikla rozšířením 
a přepracováním publikace Prostějov, děkanský a farní kostel Povýšení sv. Kříže vydané v edici Církevní památky v Historické společ-
nosti Starý Velehrad se sídlem na Velehradě v roce 2003. Je uvedena předmluvami olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubne-
ra, primátora města Prostějova Miroslava Pištáka a dlouholetého správce farnosti P. Dana Žůrka, 
SDB. 
Autor v knize podává historii kostela od listiny Petra z Kravař (1. 11. 1391), kterou v Prostějově 
založil augustiniánský klášter do současnosti. Všímá si např. přestavby kostela ve stylu vrcholné 
gotiky na přelomu 14. a 15.  století,  vypálení kostela za husitských válek, vyrabování kostela za 
třicetileté války, opravy a přestavby kostela po velkém požáru města 27. 4. 1697. Je zde uveden 
příběh zázračného kříže. Dřevěný kříž u severního vchodu do kostela zůstal totiž po požáru nepo-
rušen. Byl proto 14. 9. 1703 umístěn na hlavní oltář a kostel byl zasvěcen Povýšení sv. Kříže. Od 
tohoto dne začíná tradice poutí k zázračnému kříži. 
„Vždy se po těchto katastrofách vzbudila vlna nadšení i nezištná a ochotná finanční i materiální 
pomoc obyvatel města a jeho představitelů, vrchnosti, měšťanů i jeho duchovních správců s cílem 
kostel obnovit a zvelebit. Tak se tento dům Boží přičiněním mnoha generací zachoval až do sou-
časnosti,“ uvádí v knize Karel Kavička.
V kapitolách Architektura a stavební vývoj a Průvodce kostelem autor podrobně sleduje staveb-
ně historický a umělecký vývoj chrámu, podává podrobný popis přístavků a mobiliáře (např. osm 
bočních oltářů, třináct oken zdobených barevnými vitrážemi, kazatelna z roku 1727, kaple Nejsvě-
tější Trojice, náhrobní kameny). Karel Kavička také zvýrazňuje roli významných výtvarných uměl-
ců  povolaných  farářem P. Karlem Dostálem-Lutinovem  (František Bílek  – Křížová  cesta,  Jano 
Köhler – fresky v presbytáři, výzdoba oken aj.). Cennou částí publikace je kapitola Posloupnost 
duchovních správců farnosti od 14. století do současnosti. Kapitola Významné osobnosti farnosti obsahuje medailonky významných 
kněží – rodáků a historiků (Jan Filipec, Jindřich Václav Richter, František Koželuha, Karel Dostál-Lutinov, František Starý, Oldřich 
Beránek). Publikaci uzavírají výpovědi a osobní vyznání duchovních a kulturních osobností o jejich vztahu ke kostelu. 
Knihu vytiskla firma ESMEDIA DTP, s. r. o., v Olomouci a má 110 stran. Její součástí je barevná fotografická příloha, řada součas-
ných a dobových fotografií, náčrtků a plánků. Obsahuje také seznam literatury a pramenů, slovníček odborných výrazů a resumé 
v angličtině, němčině, italštině a polštině. Publikace je cenným příspěvkem k poznání historie této významné sakrální památky. 

Hana Bartková

třicet nově biřmovaných křesťanů na aG v kroměříži
V kostele sv. Mořice v Kroměříži udělil 25. října olomoucký světící biskup Mons. Josef 
Hrdlička třiceti mladým lidem svátost biřmování. Slavnostní mše svaté se účastnilo 20 
kněží  z  far-
no s t í   b i ř -
movaný ch 
studentů, ro-
diče, příbuz-
ní,   přátelé 
a také spolu-
žáci,  učitelé 
a   zaměst -
nanci  Arci-
biskupského 
g y m n á z i a 
v  Kroměří-
ži.  Liturgii 
doprovázela 
s vým   zpě -
vem schola 
a školní  sbor AVE pod vedením Mgr.  Jakuba Macka. Více než  třetina nově biřmova-
ných studentů se této slavnosti účastnila v krojích, převládaly valašské nad slováckými. 
Biskup Josef ve své homilii zmínil  společný rys dopisů, které obdržel od biřmovanců 
několik týdnů před biřmováním. Mladí lidé v nich projevovali vděčnost svým rodičům, 
kteří jim od dětství předávali víru a stali se pro ně příkladem žité víry v Boha v běžném 

životě. Připomněl také své biskupské hes-
lo „Nazval jsem vás přáteli“ a vybídl mla-
dé lidi, aby usilovali o přátelství s Bohem 
a měli  Ježíše  za  svého nejlepšího přítele. 
Pojem  „přítel“  v  současném  světě  ztrácí 
svůj původní význam a nemá nic společ-
ného s významem slova přítel, které Ježíš 
v  evangeliích  používá.  Na  závěr  celého 
obřadu nově biřmovaní studenti poděko-
vali otci biskupu Josefovi za jeho přítom-
nost  na  celé  slavnosti  dárkovým  košem 
ovocných plodů,  školní kaplan P. Martin 
Sekanina i se svým předchůdcem P. Pav-
lem  Stuškou  obdrželi  limitovanou  edici 
„plodů Ducha Svatého“ v podobě sady 7 
domácích  likérů  a  vedoucí  skupinek biř-
movanců byli obdarováni vstupenkami na 
divadelní představení „Noc plná světla“. 
V životě biřmovanců skončila další etapa 
v  jejich  cestě  za Kristem,  ale  otevřela  se 
nová dobrodružná cesta, na které  je pro-
vází Duch Svatý se svými dary.

Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Wurmova 9
Pošt. schr. 193 
771 01 OLOMOUC

Placeno převodem 706 037

PROSINEC 2013 – LEDEN 2014

Uzavřeno k 29. 11. 2013
Změna programu vyhrazena

z diáŘe aRcibiskuPstVí

1. 12. neděle
  16.00  hod.  • Svatý Kopeček u Olomouce  –  adventní  

setkání s členy Matice svatokopecké • biskup Josef
  17.00  hod.  •  Olomouc  –  dóm  –  slavnostní  nešpory 

(kněžský seminář) • generální vikář Mons. Josef Nu-
zík

4. 12. středa
  17.30 hod. • Zábřeh – Svatá Barbora – mše svatá u pří-

ležitosti patrocinia kostela • arcibiskup Jan
  18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – adventní povídá-

ní • biskup Josef
6. 12. pátek až 8. 12. neděle
  18.00 hod.  • Olomouc – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – rekolekce pro bohoslovce • biskup Josef
6. 12. pátek až 8. 12. neděle
 Svatý Hostýn – duchovní obnova pro hasiče a členy Ma-

tice svatohostýnské • arcibiskup Jan
8. 12. neděle
  9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– mše svatá v rámci rekolekce pro bohoslovce • biskup 
Josef

9. 12. pondělí
  18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Neposkvrněné-

ho početí Panny Marie  • generální vikář Mons.  Josef 
Nuzík

11. 12. středa
  8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

–  rekolekce pro  zaměstnance arcibiskupství  • biskup 
Josef

15. 12. neděle
  10.30 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – mše svatá a žeh-

nání kaple sv. Huberta • arcibiskup Jan
  17.00  hod.  •  Olomouc  –  dóm  –  slavnostní  nešpory  

(sestry) • biskup Josef 
20. 12. pátek
  9.00  hod.  • Prostějov  – mše  svatá  v  kostele  sv. Cyrila 

a Metoděje v rámci ohodnocení školy a účast na akade-
mii studentů • arcibiskup Jan

22. 12. neděle
  10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předávání 

betlémského světla  • arcibiskup Jan
24. 12. úterý
  15.00  hod.  • Olomouc  –  Svatý Michal  –  vánoční mše 

svatá pro děti • arcibiskup Jan
  21.00 hod.  • Olomouc  –  dóm –  „půlnoční“ mše  svatá  

• arcibiskup Jan
  24.00  hod.  • Svatý Kopeček u Olomouce  –  půlnoční 

mše svatá • biskup Josef

25. 12. středa
  10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
30. 12. pondělí
  10.00 hod. • Přerov – mše svatá a žehnání koledníkům  

• biskup Josef
  14.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá a žehnání 

koledníkům • arcibiskup Jan
31. 12. úterý
  23.45 hod.  • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na 

začátku nového roku • arcibiskup Jan

1. 1. středa
  10.00  hod.  • Olomouc  –  dóm  –  slavnost  Matky  Boží 

Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 1. neděle
  17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sest-

ry) • biskup Josef
6. 1. pondělí
  18.00 hod.  • Olomouc  – dóm –  slavnost Zjevení Páně  

• arcibiskup Jan
12. 1. neděle až 17. 1. pátek
  18.00 hod. • Svatý Hostýn – exercicie pro členy Sekce 

pro mládež České biskupské konference  •  arcibiskup 
Jan

17. 1. pátek
  17.00 hod. • Velehrad – mše svatá a promluva pro arci-

diecézní setkání katechetů • arcibiskup Jan
19. 1. neděle
  10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů  

• biskup Josef
  17.00  hod.  •  Olomouc  –  dóm  –  slavnostní  nešpory 

(kněžský seminář) • arcibiskup Jan
20. 1. pondělí až 22. 1. středa
 Praha – Plenární zasedání České biskupské konference 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
26. 1. neděle
  18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a zahá-

jení provinční kapituly • arcibiskup Jan


