O l o m o u c k ý a r c i d i e c é z n í i nOf Lo D
rm
I Ná t o r
6 / 2014

Arcibiskupství olomoucké • Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc • www.ado.cz

Ročník 24 • červen 2014 • číslo

Svatý Jan XXIII.
Papež František svatořečil dva
své předchůdce
Jan Pavel II. je papežem rodiny, Jana XXIII. můžeme nazvat papežem učenlivosti vůči Duchu
Svatému, uvedl papež František během kanonizační mše svaté v neděli 27. dubna 2014 na
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Olomouckou arcidiecézi zde zastupoval arcibiskup Jan
Graubner.
(strana 4)

Pastýřský list olomouckého
arcibiskupa k svatodušním svátkům
2014
Drazí přátelé,
v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím.
Ježíš Kristus, když naplnil své vykupitelské
poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem
a smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své
církvi Svatého Ducha...
(strana 2)

S Kristýnem služebníkem zákazníci pomáhají
dětem i potřebným
Svatý Kristýn, jehož srdečnou a laskavou službu přijali
italští misionáři, dal jméno i společnosti, která vznikla
v rámci Arcibiskupství olomouckého a o níž bude řeč
v dnešním článku. S informacemi o této společnosti se
podělil její jednatel P. Petr Gatnar...
(strana 13)
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SVATODUŠNÍ PASTÝŘSKÝ LIST

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
k svatodušním svátkům 2014
Drazí přátelé,
v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz
nad hříchem a smrtí se navrátil ke svému
Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, aby
on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil Boží království na zemi. O Letnicích
se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují
se starozákonní proroctví: Vložím svůj
zákon do jejich nitra (Jer 31,34) a Dám vám
nové srdce, vložím do vás nového ducha. (Ez
36,26) Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale
naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali

rozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží,
má zármutek, když se dělá něco špatného,
ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy.
Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy
nad nikým nezoufá, všechno vydrží. Láska
nikdy nepřestává. (Srov. 1 Kor, 13, 4–8)
Ano, taková je láska Ducha Svatého. Být
křesťanem, který se zrodil z křestní vody
a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě
milovat Boha. Naopak: Kdo nemiluje,
Boha nepoznal, protože Bůh je láska.(1 Jan
4, 8) V tom smyslu jsou vaše rodiny školou
lásky i víry. Předáváním umění milovat
učíte děti
poznávat
Boha, který je Láska.
Svět bez
lásky nemá
budoucnost,
a proto nemá
ani naději.

Odvěký nepřítel člověka, ďábel,
kterého Ježíš na kříži
porazil, se
Arcibiskup Graubner při vernisáži výstavy u příležitosti svatořečení pape- p o c h o p i Snímek Luděk Peřina telně stále
žů Jana XXIII. a Jana Pavla II. v Olomouci
snaží vyrvat
přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí
církvi Ducha Svatého jako nový, duchov- lidi ke hříchu, proto útočí na manželství,
ní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností,
tedy zachovává největší přikázání, přiká- někdy chce zatížit svědomí hrozným hřízání lásky k Bohu a bližnímu.
chem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako instituci. Přesvědčuje lidi, že
To platí pro všechny křesťany, ale při- manželství je zbytečné a někteří politici
znejme, že zcela zvláště pro vás manžele s ním vysloveně spolupracují, když ekoa manželky, protože vy jste přijali svá- nomicky znevýhodňují sezdané manžely.
tost manželství jako svátost lásky. Vy Lidská láska zlého ducha popuzuje. Manmáte stavovské poslání: být zvláštními želství je svátost lásky. A proto je ďábel
strážci lásky v církvi a ve společnosti. touží zničit. Mnohé manželské problémy
Ve svátosti manželství se křesťanští man- však lze překonat odpuštěním, které je výželé stávají znamením tajemství jednoty sostným skutkem lásky a které ďábla doa plodné lásky mezi Kristem a církví, a také slova pokládá na lopatky. Když milujeme,
se na tomto tajemství podílejí. (Srov. Ef 5,32) vítězíme nad ďáblem. (Prof. Sante Babolin,
Dostávají sílu, aby si navzájem pomáhali in Radio vaticana 1. 5. 2014) Mnozí to máte
ke svatosti v manželském životě a při roze- dobře vyzkoušené.
ní a vychovávání dětí. (Svatební obřady, Úvod)
Rodina jako škola života a lásky je nejdů- Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám,
ležitějším místem, kde se další generace vzývejte denně Ducha Svatého a proste
učí prakticky milovat skutečnou láskou, ho i mnohokrát za den, aby k vám přišel.
která hledá dobro druhého a nevzdává se, Nevíte, jak v určité chvíli reagovat, aby to
ani když je to těžké, láskou, která je obě- bylo dobře, aby to bylo podle slov Pána
tavá a věrná, shovívavá, dobrosrdečná, ne- Ježíše? Řekněte prostě: Přijď, Duchu
závidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, Svatý, a dej mi světlo! Duch Svatý přico se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, ne- jde a naučí vás všemu a připomene vám

všechno, co jsem vám řekl já, slibuje Pán
Ježíš. (Srov. J 14,26)
Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu
či chaos? Proste: Přijď Duchu Svatý a ty
sám mně vnukni, jak se mám modlit
o sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch
přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť
ani nevíme, zač se máme vhodně modlit.
A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zná
přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá, a že
jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží
vůlí. (Řím 8, 26–27)
Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že
je to spolehlivá cesta. Sám vzývám tak
krátce Ducha Svatého mnohokrát za den,
zvláště když mám něco říci. On skutečně
přichází a působí. Vím však, že se musím
ještě mnoho učit a rád bych v tom pokračoval společně s vámi.
Dnešním dnem končí doba velikonoční
a vstupujeme do tak zvaného období během roku, které skončí myšlenkami na
poslední soud a slavností Krista Krále.
Jestli jsme v jiných liturgických dobách
hleděli na biblická období dějin spásy,
pak toto období je obdobím života církve
a působení Ducha Svatého, obdobím, které spoluvytváříme jako spoluodpovědní.
Žijeme ve světě, kde je stálý boj dobra
a zla. Lidé světsky smýšlející se někdy
hodně liší od našeho poslání. Nezapomínejme, že dary Ducha, zvláště poznání Boha a schopnost milovat, nám byly
dány proto, abychom mohli být užiteční.
Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím více
jich rozdáme, tím budeme bohatší, protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí se
nikdy nedá zahanbit. Ničeho se nebojme,
pokud se necháme vést Duchem Svatým.
Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem
těla. (Gal 5, 16) Zakusíte bohaté plody života v Duchu Svatém, protože Ovoce Ducha
je láska, radost pokoj, shovívavost, vlídnost,
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. (Gal
5, 22–23) Těším se, že i toto bohatství zazáří v našich rodinách, že nebudeme tyto
vlastnosti jen čekat od druhých, ale sami
se těmito plody staneme přitažlivějšími
pro lásku druhých. Na každé rodině záleží. Čím krásnější a pevnější bude rodina,
tím šťastnější bude i naše společnost.
Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich
rodinách, aby byly chrámem tvé lásky,
místem, kde roste Boží království, nová
kultura života a nová civilizace lásky!
O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce
žehná
 arcibiskup Jan

l i s t z k a lendáře
ČERVEN 2014
6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, předseda Matice cyrilometodějské v Olomouci a
šéfredaktor časopisu Světlo (94. narozeniny)
12. 6. 1918 se narodil v Šumvaldu P. Antonín
Kryl, důchodce Olomouc (96. narozeniny)
28. 6. 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát
na následníka habsburského trůnu
Františka Ferdinanda d´Este, což byl
signál k zahájení první světové války
(100 let)
28. 6. 1934 se narodil v Nevšové Mons.
doc. ICLic. František Polášek,
Th.D., papežský prelát, viceoficiál
Interdiecézního soudu v Olomouci
a emeritní kanovník Metropolitní
kapituly u sv. Václava v Olomouci
Mons. František Polášek
(80. narozeniny)
30. 6. 1364 zemřel Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup (650 let)
 (jpa)
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19.30 – Koncert lidí dobré vůle
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Papež František svatořečil dva
své předchůdce
Jan Pavel II. je papežem rodiny, Jana
XXIII. můžeme nazvat papežem učenlivosti vůči Duchu Svatému, uvedl papež František během kanonizační mše
svaté v neděli 27. dubna 2014 na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Olomouckou arcidiecézi zde zastupoval
arcibiskup Jan Graubner.
„Jsou to právě svatí, kdo posunují církev
dál a umožňují jí růst,“ prohlásil papež
František během nedělní kanonizace
dvou svých předchůdců, Jana XXIII.
a Jana Pavla II. Mši svatou pod širým nebem koncelebroval také emeritní papež
Benedikt XVI., s nímž se František dvakrát pozdravil. Přítomno bylo rovněž na
150 kardinálů, 700 biskupů a odhadem
800 tisíc poutníků. Podle médií mohly
bohoslužbu sledovat na celém světě dvě
miliardy lidí.
Jan XXIII. a Jan Pavel II. podle Františka
spolupracovali s Duchem Svatým, aby
obnovili církev podle původní podoby,
kterou jí dávali svatí v průběhu staletí.
Papeže Roncalliho nazval František „papežem učenlivosti vůči Duchu Svatému“,
a to především kvůli svolání Druhého vatikánského koncilu. Polského pontifika
Wojtyłu zase označil „papežem rodiny“,
neboť on sám chtěl, aby se na něho takto
vzpomínalo.
Papež František také připomněl pohnuté
události 20. století, kterých byli oba svatí papežové svědky. Zkušenost s ranami
ukřižovaného a vzkříšeného Krista jim
však v těchto událostech dodávala naději. „Poznali tragédie tohoto století, ale
nepodlehli jí. Mocnější v nich byl Bůh,
silnější byla víra v Ježíše Krista, Vykupitele člověka a Pána dějin; silnější v nich
bylo Boží milosrdenství, které se ukazuje v těchto pěti ranách; silnější byla mateřská blízkost Mariina,“ řekl František
a dodal, že právě milosrdenství a láska je
jádrem evangelia.
S druhou světovou válkou se Roncalli
– Jan XXIII. setkal v jihovýchodní Evropě, kde koordinoval pomoc pronásledovaným občanům židovské národnosti.
Odhaduje se, že v tomto období pomohl
až 25 tisícům Židů. I za doby nástupu socialismu podnikal diplomatické kroky ke
zmírnění napětí na evropském kontinentu. Jan Pavel II. pak měl výrazný vliv na
pád komunismu v Evropě.
Nedělního svatořečení se zúčastnili nejméně dva lidé, kteří byli zázračně uzdraveni na přímluvu Jana
Pavla II. – Floribeth Mora Diaz, jejíž zázrak uzdravení žaludku byl použit v procesu kanonizace, přinesla na stojan vedle oltáře relikvii světce. Řádová sestra
Marie Simone Pierre, jež byla zázračně

NOVÍ SVATÍ PAP EŽOVÉ
vyléčena z Parkinsonovy nemoci, četla jednu
z přímluv.
Obřadu svatořečení se zúčastnil také někdejší
polský prezident a představitel hnutí Solidarita
Lech Wałesa. Ze 120 přítomných delegací jich
bylo 24 vedených nejvyššími představiteli země
a 10 předsedy vlád. Papež František měl možnost se setkat například s předsedou Evropské
rady Hermanem Van Rompuyem a jeho manželkou, předsedou Evropské komise Josém Manuelem Barrosem nebo bývalým belgickým králem
Albertem II. a jeho manželkou Paolou. Českou
delegaci vedl předseda Poslanecké sněmovny
Jan Hamáček, vládu zastupoval ministr kultury Daniel Herman a ministryně spravedlnosti
Helena Válková.
Svatý Jan XXIII.
Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který se kanonizační mše zúčastnil společně s kardinály Dukou a Vlkem, královéhradeckým biskupem Vokálem a řadou českých a moravských poutníků, byla v atmosféře bohoslužby přímo cítit blízkost sv. Jana Pavla II. a „nové pozvání k úsilí o svatost,
která je i dnes možná. Jako za svého života oslovoval mnohé, tak i dnes zve na cestu
svatosti celé zástupy. Záleží na každém z nás. Tuto odpověď na pozvání mu ovšem dlužíme,“ dodal arcibiskup Graubner. 		
 (čbk)
Zamyšlení arcibiskupa Jana Graubnera nad odkazem
sv. Jana Pavla II.
Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat s papežem Janem Pavlem II. na olomouckém letišti, kde prohlásil za svaté blahoslavenou Zdislavu a blahoslaveného Jana
Sarkandra. Po mši se přišel pomodlit k Sarkandrovým ostatkům do naší katedrály.
Nezapomenutelné bylo jeho setkání s mládeží na Svatém Kopečku, které on sám označil za jedno z nejhezčích a nejoriginálnějších setkání
a pak o něm mnohokrát na různých místech hovořil.
Mladí ho dovedli pořádně rozesmát, ale také mu dobře naslouchat. Snad vzpomínáte na jeho mistrovský
dialog se zástupy mladých. Uprostřed kázání vyzval
ke společnému zpěvu, ale ukázalo se, že naši mladí tu
píseň neznají. Nenechal se vyvést z míry a přijal výzvu
mladých, aby zpíval sám, zazpíval a kantorsky dodal:
„Napříště se to naučte!“ Naučili se a zazpívali mu to
při další návštěvě v Hradci Králové. Jan Pavel II. je bezesporu jedním z největších papežů v dějinách. Člověk
hluboce zakotvený v Bohu, a zároveň plně žijící pro
člověka, věrný tradici, a zároveň odvážně otevřený
pro potřeby doby, pro dialog s lidmi jiných církví a náboženství. Stál vždy na straně lidských práv, svobody
a míru. Osobně přispěl k pádu komunistické totality.
Hájil kulturu života a budoval civilizaci lásky. Dovedl
ukazovat správný směr, strhnout mladé a zaujmout
i vzdálené. V závěru svého života významně ukázal
Svatý Jan Pavel II.
na hodnotu života i ve stáří a nemoci, když dovolil, aby
celý svět sledoval jeho utrpení a umírání téměř v přímém přenosu.
Když myslím na tohoto papeže, napadá mě známý výrok z oblasti přírodních věd: Dejte
mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Papež byl duchovní člověk, který měl jistotu víry,
pevný bod, s nímž vždycky počítal: Jednou se setkám s Bohem tváří v tvář. Bude to
setkání s Láskou, ale setkání pravdivé. Nesetkám se s ním jen já, ale každý. A já jsem
byl poslán lidem pomoci objevit a přijmout Lásku. Proto mu na ničem tak nezáleželo
jako na lásce k člověku. Člověk, každý člověk, byl vrcholem jeho snažení a služby v tom
smyslu, jako sám Bůh se dal do služby člověka a pro jeho spásu se sám stal člověkem,
nechal se ukřižovat a vstal z mrtvých.
Dlouho bychom vypočítávali jeho pastýřské, vědecké i diplomatické úspěchy. Na druhé
straně vidíme, že byl i odmítaný a obávaný.
Jedni na něho spáchali atentát, jiní ho pomlouvali. Nedal se však zastavit podobně jako
svatý Pavel, který po všech útrapách opakuje: Kristova láska nás žene. A kdo by nás
mohl odloučit od lásky Kristovy? Nikdo nemůže člověku zabránit, aby miloval. Proto
Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky, jak můžeme taky nazývat Boží království. To viděl jako základní podmínku šťastné budoucnosti lidstva.

NOVOKNĚŽÍ A NOVÍ J ÁHNI
Dva
novokněží
pro
olomouckou
arcidiecézi
Olomoucký
arcibiskup Mons.
Jan Graubner
udělí v sobotu
28. června 2014
v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci
kněžské svěcení
dvěma jáhnům,
absolventům
Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
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Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu
21. června 2014 v 9.30 hod. z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons.
Josefa Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi:
Mgr. Pavel Macura (1980) z farnosti
Zlín-Jižní Svahy
Mgr. Zdeněk Mlčoch (1987) z farnosti
Rataje
Vilém Pavlíček (1987), z farnosti Svitavy, bohoslovec 4. ročníku
Mgr. František Ponížil

Mgr. Karel Skočovský, Ph.D.

nar. 5. 6. 1987 Šumperk

nar. 17. 10. 1980 Prostějov

primice: neděle 29. června,
15 hod. – Rapotín, kostel
Nanebevzetí Panny Marie

primice: neděle 29. června, 15
hod. – Slušovice, kostel
sv. Jana Křtitele

Ing. Mgr. Josef Slezák (1975), z farnosti
Březnice
Pro provincii kapucínů v České republice:
Cyril Josef Komosný, OFM Cap. (1984),
z farnosti Dolní Bojanovice

OCENĚNÍ ZASLOU ŽILÝCH FARNÍKŮ
U příležitosti arcidiecézní pouti k sv.
Janu Sarkandrovi arcibiskup Mons.  
Jan Graubner ocenil práci 64 zasloužilých farníků z naší arcidiecéze, kterým
osobně poděkoval 10. května 2014 v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Za aktivní a nezištnou pomoc, za obětavou službu a všestrannou pomoc ve
farnostech, za činnost v ekonomických
a pastoračních radách, za katechetickou
činnost a práci s dětmi, za podílení se
na kulturních aktivitách, za pomoc při
opravách kostela a také za péči o kostel,
kostelnickou službu a službu varhaníků
a vedení sboru dostali Děkovné uznání:
manželé Radka a František Pospíšilovi
z farnosti Nová Hradečná
manželé Radomila a Petr Staňkovi
z farnosti Otrokovice
manželé Renata a Richard Mikuláškovi
z farnosti Kostelec na Hané
manželé Jana a Mojmír Čarní z farnosti
Ohrozim
manželé Marta a Milan Klváčkovi z farnosti Vícov
manželé Michaela a Jaroslav Skácelovi
z farnosti Zdounky
Ing. Stanislav Poul z farnosti Zdounky
Josef Kameník z farnosti Zdounky
Ing. Jan Preč z farnosti Svatý Kopeček
u Olomouce
RNDr. Jaroslav Lindr, Ph.D., z farnosti
Vyškov
Helena Kočířová z farnosti Mírov
Ing. Vítězslav Juras z farnosti Strážnice
Helena Cábová z farnosti Strážnice

Ing. Jaromír Kyš z farnosti Strážnice
Bc. Miroslav Král z farnosti Strážnice
Za aktivní a nezištnou pomoc ve farnostech, jako je dlouholetá služba akolyty,
dlouholetá a obětavá služba kostelníka,
péče o kostel a kapli, údržba kostela, péče
o zvony a pomoc v technických záležitostech kostela a fary; obnovení soch a kaple
v obci; pomoc při opravách kostela; služba farní hospodyně; vedení farního účetnictví, pokladny a inventáře; služba varhaníka a vedení sboru a za aktivní účast
v pastoračních či ekonomických radách
farnosti byli oceněni Děkovným uznáním
a Medailí sv. Jana Sarkandra:
manželé Marianna a Jan Dostálovi
z farnosti Nová Hradečná
manželé Ludmila a Radomil Žertovi
z farnosti Oskava
manželé Marie a František Beserlovi
z farnosti Městečko Trnávka
Marie Sklenářová z farnosti Kvasice
Veronika Dupáková z farnosti Zdounky
Josef Okáník z farnosti Zdounky
Ludmila Vitásková z farnosti Kostelec
na Hané
Eliška Steffanová z farnosti Městečko
Trnávka
Marie Pokorníková z farnosti Rohatec
Eva Slobodová z farnosti Rohatec
Marie Koutná z farnosti Konice
Marie Tylšarová z farnosti Konice
Ing. Antonín Novák z farnosti Slavičín
Jaroslav Čechmánek z farnosti Hulín
Antonín Havlíček z farnosti Záhlinice

Václav Spáčil z farnosti Pravčice
Josef Valenta z farnosti Šumperk
František Bartuněk z farnosti Šumperk
Karel Šiška z farnosti Svatý Kopeček
u Olomouce
JUDr. Zora Krejčí z farnosti Svatý Kopeček u Olomouce
Jaroslava Barabášová z farnosti Rožnov
pod Radhoštěm
Marie Mazůrková z farnosti Staré Město
František Ingr z farnosti Staré Město
Miroslava Číhalová z farnosti Staré Město
Ivan Kramár z farnosti Bojkovice
Jan Vrána z farnosti Pivín
Josef Veselý z farnosti Loštice
Marie Pischlová z farnosti Moravičany
Ludmila Kadlčíková z farnosti Mírov
Anna Škobrtálová z farnosti Mírov
Vlastimil Konšel z farnosti Určice
Josef Volf z farnosti Určice
Josef Konečný z farnosti Ostrožská Nová
Ves
Jindřich Machala z farnosti Město
Libavá
Anna Bobková z farnosti Olomouc-Slavonín
Františka Mrázková z farnosti Bílavsko
Eva Vybíralová z farnosti Prusinovice
Luděk Housírek z farnosti Loučka
u Valašského Meziříčí
Marie Janíčková z farnosti Branky
Pamětní medaili Jana Pavla II. jako projev
uznání a vděčnosti za význačnou finanční
pomoc při stavbě kostela sv. Jana Pavla II.
v Bukovanech obdržel:
Ing. Josef Kouřil z farnosti Kyjov
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Statistika olomoucké
arcidiecéze za rok 2013
(V závorce jsou údaje za rok 2012)
Křty.....................................4 429 (4 590)
Biřmování............................1 414 (2 273)
První svaté přijímání.......... 2 502 (2 287)
Počet sňatků....................... 1 304 (1 302)
Pomazání nemocných..... 23 635 (22 367)
Počet pohřbů.......................5 260 (5 181)
Počet kněží v činné
duchovní správě.................... 322 (321)
Průměrná návštěva nedělních
bohoslužeb.................. 91 710 (94 864)
 (ps)
Stavební obnova a restaurování
kulturních památek a památek
místního významu za finanční
podpory Zlínského kraje
v roce 2014

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje:
1. Římskokatolická farnost Pohořelice
– 160 200 Kč – hřbitovní kostel sv. Jiljí, Pohořelice
2. Římskokatolická farnost Rataje
u Kroměříže – 91 800 Kč – kostel svatých Petra a Pavla, Rataje
3. Římskokatolická farnost Kyselovice
– 74  300 Kč – památný kříž z roku
1894, Kyselovice
4. Římskokatolická farnost Štípa
– 62 400 Kč – kartuš z balustrády na
kůru kostela Narození Panny Marie,
Štípa
5. Římskokatolická farnost Pozlovice
– 82  600 Kč – kostel sv. Martina,
Pozlovice
6. Římskokatolická farnost Prakšice
– 90 300 Kč – varhany v kostele Krista
Krále, Prakšice
7. Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín – 62  000 Kč – kaple
sv. Václava, Kudlov
8. Římskokatolická farnost Litenčice
– 64  200 Kč – kostel sv. Petra a Pavla,
Litenčice
9. Římskokatolická farnost Vidče
– 174  400 Kč – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Vidče
10. Římskokatolická farnost Prusinovice
– 55  000 Kč – kostel sv. Kateřiny, Prusinovice
11. Římskokatolická farnost Zborovice
– 73  400 Kč – kostel sv. Bartoloměje,
Zborovice
12. Římskokatolická farnost Žeranovice – 143  200 Kč – varhany v kostele
sv. Vavřince, Žeranovice
13. Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice – 183  600 Kč – kostel sv. Jakuba Většího, Tečovice
14. Římskokatolická farnost Bílovice
– 137  700 Kč – boční oltář sv. Andělů
strážných v kostele sv. Jana Křtitele,
Bílovice
 Eva Lidáková

aktuality
Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014
Papež František schválil dekret o zázraku na přímluvu služebníka Božího
Pavla VI. (1897–1978). K blahořečení papeže Druhého vatikánského koncilu dojde 19. října 2014, v den ukončení mimořádného biskupského synodu o rodině.
Informace byla potvrzena po setkání prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amata
s papežem Františkem, který schválil dekret o zázraku na přímluvu Pavla VI. Zázrak, který umožnil
blahořečení, se odehrál v roce 2001 ve Spojených
státech amerických a týkal se uzdravení těžce postiženého nenarozeného dítěte (24. týden těhotenství). Matce byl navržen potrat, ta jej však odmítla.
Na radu jisté řádové sestry prosila o uzdravení na
přímluvu papeže Pavla VI., autora encykliky Humanae vitae o předávání lidského života. O deset týdnů
později lékaři zaznamenali značné zlepšení zdravotního stavu. Zázračné uzdravení dnes již třináctiletého dítěte schválila lékařská komise Kongregace pro
svatořečení 12. prosince 2013.
 (čbk)
V Moravské Huzové budou vzpomínat na kardinála Tomáška
Šedesát let od příchodu Františka Tomáška, pozdějšího pražského arcibiskupa
a kardinála, si ve dnech 6. až 8. června připomenou obyvatelé Moravské Huzové,
místní části Štěpánova na Olomoucku. Bohoslužbám
budou předsedat kardinál Miloslav Vlk a generální vikář
olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, program dále
nabídne tři výstavy, koncert či lidovou veselici.
Program slavnosti, která má připomenout začátek jedenáctiletého působení tehdejšího tajného biskupa a pozdějšího
kardinála Františka Tomáška v Moravské Huzové, začne
v pátek 6. června koncertem, při kterém se v místním kostele sv. Floriána představí členové olomoucké filharmonie
a také dětské pěvecké sbory ze Štěpánova a nedaleké Jívové. Po mši svaté, kterou bude od 18 hod. sloužit Mons. Josef
Nuzík, představí Dr. Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci svou knihu
o kardinálu Tomáškovi.
V sobotu se hlavním bodem programu stane mše svatá, kterou bude od 14 hod. sloužit
Tomáškův nástupce na pražském arcibiskupském stolci, kardinál Miloslav Vlk. Po bohoslužbě bude zahájena výstava fotografií a korespondence ze života kardinála Tomáška, souběžně budou otevřeny i další výstavy: „Moravská Huzová v proměnách času“
a „Ikona – obraz víry“. Všechny tři expozice bude možné zhlédnout také během neděle.
Sobotní odpoledne a večer pak vyplní také lidová veselice na návsi.
 Jiří Gračka
Česká biskupská konference jednala v Olomouci
Ve dnech 6. a 7. května se v Olomouci sešli biskupové českých a moravských diecézí
i zástupci řádů na svém 97. plenárním zasedání České biskupské konference.
Na zasedání proběhlo
mj. založení
investičního
fondu s proměnným
k apit á l e m .
Účastníci setkání
si v kryptě
katedrály
prohlédli v ýstavu
u příležitosti
svatořečení
Jana XXIII.
a Jana Pavla II.  (čbk)

Aktuality
Matice svatohostýnská s novým vedením
Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli
4. května v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše
svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po jejím skončení se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH),
která byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.
Na ustavující
schůzi výboru
byli ve svých
funkcích potvrzeni dosavadní předseda
Mgr. Lubomír
Vývoda (1959),
ředitel Základní školy Emila
Zátopka ve Zlíně, místopředseda Ing. Josef
Dostál (1964)
z Chvalčova
a zapisovatel
Ing. Václav Lednický (1943)
z Vizovic.
Snímek Josef Pala
Již pošesté od
roku 2009 byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Dvaadvacet vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa Svatohostýnskou medaili a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn.
Závěrečná slova poděkování otce arcibiskupa patřila všem členům Matice svatohostýnské za jejich pomoc, ať už finanční, materiální nebo duchovní. Použil slova papeže
Františka, který hovořil o Panně Marii Spěchající (spěchající k Alžbětě, aby jí pomáhala). „I my máme spěchat – po vzoru Panny Marie – tam, kde je nás potřeba. Mariánští ctitelé mají spěchat tam, kde lidé potřebují dnes vidět a zakoušet Boží přítomnost,“
zdůraznil olomoucký arcibiskup.
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit
tradiční stolní kalendář na příští rok. Na stránkách nového Svatohostýnského kalendáře 2015 jsou zachyceny repliky starých svatých obrázků poutního místa, z nichž nejstarší je datován rokem 1850 až po ten nejnovější z roku 1956. Obrázky zapůjčilo Matici
svatohostýnské Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem.
 Josef Pala
Zemřel P. Lubomír Gorčík
Krátce před svými 70. narozeninami zemřel 1. května 2014 P. Mgr. Lubomír
Gorčík, dlouholetý farář v Rokytnici u Přerova.
Narodil se 11. května 1944 v Žítkové (farnost Starý Hrozenkov). Na kněze byl vysvěcen
28. června 1975 v Olomouci.
Po vysvěcení byl dva roky kaplanem v Šumperku, od roku
1977 administrátorem v Penčicích, od roku 1981 farářem
v Rokytnici u Přerova, odkud
postupně spravoval farnosti Citov, Prosenice, Penčice,
Brodek u Přerova. V roce 1995
byl jmenován farářem v Konici a místoděkanem a od roku
1998 děkanem konického
děkanátu, kde jako exkurendo administrátor spravoval
také farnosti Jesenec, Skřípov
Snímek František Chromčák
u Konice, Šubířov a Kladky.
V letech 2000 až 2006 byl kaplanem v Hranicích a následující tři roky v Rožnově pod
Radhoštěm. V roce 2009 odešel do důchodu na faru v Jívové. Od listopadu 2013 žil
v Domě pokojného stáří v Boršicích u Buchlovic.
Pohřben byl 9. května 2014 na hřbitově ve Starém Hrozenkově.
 Josef Pala
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Do arcibiskupského paláce se
vrací obrazy dcer Marie Terezie
Výstavu portrétů dcer Marie Terezie
nabízí svým návštěvníkům arcibiskupský palác v Olomouci. Obrazy budou
v rámci pravidelného prohlídkového
okruhu vystaveny až do září.
Prezentovány budou podobizny arcivévodkyň Marie Anny, Marie Alžběty,
Marie Kristiny, Marie Amálie a Marie
Antonie – ta je známější pod jménem
Marie Antoinetta jako manželka francouzského krále Ludvíka XVI. V představovaném souboru je pak jeden portrét spojován se snachou Marie Terezie
– Isabellou Marií Parmskou, manželkou
pozdějšího císaře Josefa. Vystaven bude
i jeden portrét syna Marie Terezie, v tomto případě se nejspíše jedná o císaře Leopolda.
 Martin Kučera
Zemřel Mons. František Rýpar
Ve Vatikánu zemřel 7. května 2014
ve věku 89 let Mons. ThDr. František
Rýpar. Poslední rozloučení se konalo
9. května v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, u které vykonával službu koadjutora. Pohřben byl do vatikánského kněžského hrobu na Campo Verano.
Zesnulý kněz pocházel ze Starého Hrozenkova, kde se narodil 23. 3. 1925.
Podobně jako řada dalších studentů bohosloví odešel po komunistickém převratu na studia do Říma, kde byl 22. 12. 1951
vysvěcen na kněze v Lateránské bazilice.
Posléze působil dlouhá léta v úřadech
římské kurie. Byl autorem knihy „Sociální nauka církve. Instrukce pro studium
a vyučování“; mj. přeložil do češtiny katechetickou příručku pro děti „Přijď, Pane
Ježíši!“
 Josef Pala
Zemřel jezuita P. Rudolf Zubek
Ve věku 89 let zemřel 14. května 2014
jezuitský kněz P. Rudolf Zubek, dlouholetý superior českotěšínských jezuitů.
Pocházel z Morávky, kde se narodil
13. dubna 1925. Do
Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 26. září
1945. Za totality
byl v letech 1950 až
1953 v PTP. Na kněze byl tajně vysvěcen 12. srpna 1951 v Bratislavě. Šest roků
(1955–1961) strávil v komunistických
vězeních. Po propuštění pracoval v dělnických profesích. Kněžskou službu mohl
vykonávat až od roku 1969. Po obnovení
veřejného působení Tovaryšstva Ježíšova se stal prvním superiorem v rezidenci
Český Těšín.
 Josef Pala
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Rodinné centrum Slunečnice
Pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené (setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti,
přednášky, hernu pro děti)
Každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod., farní dům u katedrály
sv. Václava v Olomouci (1. patro), Mlčochova 7
Kontakt: e-mail: rc.slunecnice@gmail.com, tel.: 587 405 250

Pěší pouť tatínků s dětmi
20. – 22. června – z Velehradu na Svatý Hostýn, poutí provází
P. Jiří Putala
Kontakt: Peter Markovič, e-mail: markovic@arcibol.cz, tel.:
587 405 293

Setkání žen v obtížných životních situacích
Pravidelná setkání pro ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy
10. června, farní dům u katedrály sv. Václava v Olomouci (1. patro), Mlčochova 7 – závěrečný táborák
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, e-mail:
reznickova@arcibol.cz

Malá pouť za velké věci
Pouť za víru v našich rodinách od katedrály sv. Václava
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku (8 km – 2 hod. chůze)
14. září, možnost se připojit ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách a nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, e-mail:
reznickova@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
Téma: Život a modlitba v rodině v síle Božího slova, provází
P. Josef Červenka
13. –15. června, Svatý Hostýn
Připraven souběžný program pro rodiče i děti
Kontakt: Mgr. Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz, tel.:
587 405 292

Týdenní pobyt pro osamělé matky
s dětmi v termálních lázních Velké Losiny
Velké Losiny, 20. – 26. července
Určen pro všechny matky, které vychovávají své děti samy
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail:
reznickova@arcibol.cz

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty na Velehradě
Velehrad, 11. – 18. srpna
Program individuální i společný (výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných
zajímavostí v okolí)
Kontakt: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.:
587 405 252

Škola partnerství
Určen mladým ve věku zhruba od 18 let do 30 let (partner
není podmínkou)
Šest víkendů (16 tematických bloků přednášek, skupinová práce, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními)
První víkend: 4 . – 6. října
Kontakt: Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.:
587 405 250
CENTRUM LAICKÝCH AKTIVIT

Moravskoslezská slezská akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: farní kostel, 14.30 hod.
22. června
PhDr. Roman Zaoral: Středověcí poutníci na cestě do Říma
Region Olomouc
14. června
Vídeňské nové město – Heiligenkreuz – jednodenní exkurze
s odborným průvodcem

Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Duch Svatý z nás činí živé společenství církve
7. června, od 14.30 do 17 hod. (pro zájemce o následný modlitební večer do 19.15 hod.)
Společný vstup do slavení Letnic ve chvále, svědectví a přímluvné modlitby , přednáší P. Vojtěch Koukal

Příprava snoubenců na manželství
První setkání letní přípravy v pátek 27. června od 17 do 19.30
hod. (další 11. 7., 25. 7. a 8. 8.), Biskupské nám. 2, Olomouc, sál
kurie arcibiskupství
Přípravu uzavře víkend 22. – 24. srpna v Dubu nad Moravou,
podzimní příprava začne 3. října
Kontakt: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.:
587 405 252

Duchovní obnova
Ať chválí jeho jméno tancem (Ž 149,3)
19. – 22. června
Obnova pro ženy, které se již v minulosti účastnily výuky biblických tanců. Pozvání vstoupit do chvály Božího jména skrze
tanec, gesto, liturgii a slavení. Součástí je učení nových biblických tanců a výklad k nim, uvedení do liturgie komunity, adorace a sdílení.
Bližší informace: 783 16 Dolany 24, tel.: 731 626 132, e-mail:
dolanykom@seznam.cz, www.blahoslavenstvi.cz

kdy – kde – co
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (do 19. října) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
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Setkání vdov ve Štípě
Třetí setkání vdov se uskuteční ve čtvrtek 12. června ve Štípě.
Mši svatou v 10 hod. slouží v poutním kostele Narození Panny
Marie žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Odpolední přednášku na téma „Jak nacházet radost ze života“ bude mít doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., SJ.
Na setkání se přihlaste nejpozději do 20. května: e-mail:
apanakova@volny.cz, majka .macal@seznam.cz, tel.:
604 252 629, 739 202 770

Poutě u sv. Antonína v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Domácí pouť ke cti sv. Antonína – 13. června – mši svatou
v 17 hod. slouží P. Antonín Štefek, rektor Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci
Hlavní pouť ke cti sv. Antonína – 15. června – mši svatou
8 hod. slouží P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro katechezi;
v 9 hod. slouží P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty; hlavní
mši svatou 10.30 hod. slouží Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze; 14 hod. – adorace a svátostné požehnání; 14.30 hod. – hudební vystoupení v rámci Roku rodiny
„Chceme ti zpívat, aneb rodina si zpívá“
Pouť sv. Petra a Pavla - národní pouť Sekulárního řádu františkánského – 29. června ; mši svatou 9 hod. slouží P. Miroslav
Reif, farář z Ostrožské Lhoty; mši svatou v 10.30 hod. slouží
P. Jakub František Sadílek, OFM, vikář u Panny Marie Sněžné
v Praze; 13 hod. – s františkány o františkánství – sdílení, otázky, svědectví
Pouť nemocných – 13. července – mši svatou v 15 hod. slouží
P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Arcibiskupským palácem
bude znít duchovní hudba 17. století
Na koncertu z programu společných aktivit projektu Duchovní osa Moravy, který se uskuteční v sobotu 7. června v 18 hod.
v arcibiskupském paláci v Olomouci, vystoupí vokální skupina Illegal Consort Brno se žalmy zhudebněnými Hansem Leo
Hasslerem a Carlem Gesualdem da Venosa. Vstupenky (130 Kč)
je možné si rezervovat či zakoupit v předprodeji nebo přímo na
místě v turistickém centru arcibiskupského paláce.

Výstava k výročí první světové války
Sté výročí vypuknutí první světové války a její vliv na život obyvatel Přerova a okolí připomíná výstava s názvem Za císaře pána
a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové války, která bude do
konce října otevřena v Muzeu Komenského v Přerově.

Olomoucká vzpomínka
na Jana Pavla II. je už kompletní
Exercicie v Norbertinu
Exercicie v Norbertinu ve víceúčelovém centru sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce
Exercicie s P. Lvem Pavlem Eliášem OFMCap., se uskuteční ve
dnech 13. až 19. července
Téma: Na cestě proměny (člověk – důkaz Boží existence, hřích,
muž a žena, modlitba)
Program začíná v neděli 13. července v 17 hod. večeří a končí
v sobotu 19. července v 10.30 hod. Přihlášky do 2. července;
exercicie jsou určené pro všechny, bez omezení; bližší informace: e-mail: info@premonstratky.cz

Dvě nová zářivá světla na nebi
Vlastivědné muzeum a Muzejní galerie betlémů ve Švábenicích
u Vyškova pořádá každou neděli až do 29. června (od 14 do 17
hod.) velkou životopisnou výstavu o kanonizovaných papežích
Janu XXIII. a Janu Pavlu II. s názvem „Dvě nová zářivá světla
na nebi“. Zároveň je možnost prohlídky stále expozice Vlastivědného i Kostelního muzea a novou Muzejní galerii betlémů.
Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době konání výstav a nebo
po ohlášené domluvě se správcem muzea. Vstupné je dobrovolné.

Na výstavě Jan XXIII. / Jan Pavel II. – Dělníci na vinici Páně,
která je v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci, je také vystaven vzácný exponát,
škapulíř sv.
Jana Pavla II.
Sv. Jan Pavel
II. nosil škapulíř s vyobr a z ením
Panny Marie od svého
mládí. Měl
ho na sobě
i v okamžiku, když
byl na něho
13. května 1981 spáchán pokus o atentát. Nenechal si jej sundat
ani v nemocnici. Připomíná stálou ochranu Panny Marie a to,
že zbožnost k ní je základním pramenem křesťanského duchovního života. Škapulíř zapůjčili bratři karmelitáni z farnosti Santa Maria Regina Mundi v Římě.

10

OLDIN
6 / 2014

rok rodiny

Prázdninový týden
pro prarodiče s vnoučaty
Když vyslovím slovo „prázdniny“ a zabrousím do svého dětství, vybaví se mi
kromě společných dovolených s rodiči,
letních táborů, různých výletů a přespávání u kamarádek, také prázdniny u babičky. Ty ve mně zanechaly jedny z nejsilnějších dětských vzpomínek.
Nedělali jsme u babičky nic neobvyklého,
chodili jsme na koupaliště, na procházky,
hráli jsme si s bratranci a sestřenicemi na
hřišti nebo na louce, nebo jsme chodili na
houby. Přesto měly prázdniny u babičky své kouzlo a byla jsem smutná, když
končily. Prostě u babičky stačilo jen „být“
a „vidět“. Být v přítomnosti ženy, která
toho v životě mnoho prožila, a naslouchat
příběhům z jejího dětství. Vidět ji, jak se
modlí či jak nese ke křížku květiny. To vše
se do dušičky dítěte zapisuje jako do knihy
a když po letech v této knize listuje, vyvolává to v něm ty nejhezčí a nejbarevnější
vzpomínky a kdesi uvnitř cítí vděčnost.
I to je jeden z důvodů, proč Centrum pro
rodinný život v Olomouci již několik roků
nabízí prarodičům s vnoučaty letní týdenní pobyty.
Chceme těm, kteří jsou již dědečky a babičkami, vytvořit prostor, aby mohli prohlubovat vztah se svými vnoučaty, a to
nejen v domácím prostředí, ale také pro-

střednictvím společně stráveného letního týdne na zajímavém místě. Součástí pobytu
je i částečně připravený společný program, který je dobrovolný. Zahrnuje nejen různé
hry a soutěže, výtvarné aktivity či přednášky pro prarodiče, ale součástí je i duchovní
program. Výhodou pobytu je společenství, které účastníci vytvoří a které vede k ještě
většímu obohacení
jak seniorů, tak dětí.
Paní Alena Rubáčková, babička dvou
vnuků a jedna z bývalých účastnic pobytu, nám odpověděla na dvě otázky.
Její odpovědi mohou
být inspirativní pro
všechny prarodiče,
kteří by se se svými vnoučaty chtěli
podobného pobytu
zúčastnit.
Proč jste se rozhodla
na pobyt prarodičů
s vnoučaty jet?
Chtěla jsem vnukům nabídnout pobyt se mnou a také ve společnosti dětí, které jsou
z věřících rodin, které chodí do kostela. Předpokládám u nich určité modely chování
a zájmy.
Co vám pobyt přinesl, v čem vás obohatil?
Pobyt mě ujistil o tom, že mladé lektorky dokáží dětem nabídnout pěkně připravený
program a že my, starší, jsme schopni s sebou přinést svoje nervozity, nálady, ale občas
se také snažíme o něco víc projevit přátelství a vlídnost (podle vzoru našich dětí).
Pokud chcete se svými vnoučaty strávit jeden zážitkový prázdninový týden, na který
budete dlouho vzpomínat, přidejte se k nám. Letos jej strávíme na Velehradě od 11. do
18. srpna. Více na www.rodinnyzivot.cz		
 Lucie Cmarová

Hlasy a ohlasy
Arcibiskup z Pitína
Narodil se v chudé rodině v Pitíně u Uherského Brodu 14. května 1888, studoval
v české koleji
Nepomucenum
v Římě, kde dosáhl dvojího doktorátu (filozofie
a teologie) a kde
byl také 15. června 1914 vysvěcen
na kněze. Dne
23. března 1948
se náš rodák
prof. PhDr. ThDr. Josef Karel Matocha
stal olomouckým arcibiskupem.
V neděli 11. května sloužil za něho mši
svatou v našem kostele sv. Stanislava
nynější olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner, který na závěr mše svaté požehnal novou pamětní desku arcibiskupa
Matochy umístěnou na čestném místě
kostela. Jeho pohled z ní je upřen do lavic, na pitínské farníky, a vyzařuje z něho
pokoj, láska a usmíření.
 Miroslav Kužela
Pitín

Studenti Stojanova gymnázia se setkali s německými vrstevníky
Již třetím rokem spolupracuje Stojanovo gymnázium Velehrad s německým gymnáziem v Dillenburgu. Společné projekty se týkaly témat: Političtí vězni v době komunismu;
Odpor proti nacismu v Německu; Odsun sudetských Němců.
Ve dnech 26. dubna až 1. května se naše třináctičlenná skupina, skládající se ze studentů a učitelů Stojanova gymnázia na Velehradě, zúčastnila česko-německého setkání
v bavorském Hohenbergu. Projekt eTwinning, v jehož rámci se tato akce uskutečnila,
vznikl z iniciativy Evropské unie a umožnil nám jedinečnou spolupráci s gymnáziem
z německého Dillenburgu. Celoroční příprava, ve které jsme komunikovali s našimi
německými protějšky pomocí internetu, nám umožnila bližší náhled na pro obě strany
kontroverzní téma – odsun sudetských Němců po druhé světové válce.
Tato událost se stala centrálním bodem celého setkání a už během přípravy jsme si s německou stranou mohli vzájemně vyměnit naše pocity a názory na dané téma, velice nám
pomohl i krátký autobiografický román Červenobílé křemínky od Anneliesy Schwarzové, z první ruky popisující úzkost a strach obyvatel Sudet při odsunu. Takto obohaceni
nejen o nové znalosti, ale i o postřehy a myšlenky našich německých partnerů, jsme se
vydali za česko-německé hranice na dlouho očekávané setkání.
Po osobním seznámení nás čekal bohatý program, který zahrnoval návštěvy přírodních i kulturních památek z obou stran hranic, ale také muzejní prohlídky, filmy a diskuze na téma našeho projektu. S našimi německými kolegy jsme brzy našli společnou
řeč a ani jazyková bariéra nebyla překážkou, jejich vstřícností a nadšením jsme byli až
překvapeni a kontakt jsme nepřestali udržovat ani po závěrečném dni a rozloučení.
Těchto několik dní pro nás bylo obohacujícím zážitkem jak z kulturního, tak i z osobního hlediska. Především nás toto setkání přesvědčilo, jak důležitá je komunikace mezi
národy a rozvíjení vzájemného porozumění. Účast v tomto projektu tak můžeme jenom
doporučit a sami doufáme, že budeme mít v budoucnu možnost se opět něčeho podobného zúčastnit.		
 Martin Fornůsek
student 3. ročníku Stojanova gymnázia Velehrad
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C en tru m pro mláde ž
Animátorský kurz
Před třemi lety mě oslovila jedna kamarádka, která tehdy právě dokončila animátorský kurz, jestli bych se taky nechtěla přihlásit. Já jsem s obdivem sledovala její
nadšení z práce pro druhé. Líbilo se mi, že dělá hodně pro mladé v její farnosti
i děkanátu a občas jsem jí pomáhala. Tak se stalo, že jsem se rozhodla přihlásit.
Tehdy jsem příliš netušila, co mě tam
čeká, ale poznávala jsem čím dál víc
lidí, kteří kurzem prošli a jejich radost
ze služby Bohu, a mladým jsem s nimi
toužila sdílet. První víkend byl pro mě
jedním velkým překvapením. Na Přístav
do Rajnochovic dorazilo víc než šedesát
animátorů, lidí, kteří vzali vážně svoje
křesťanské povolání a mají zájem sloužit
v rámci církve Bohu i druhým lidem. Na
faře vládla pohodová atmosféra a nebylo
těžké se spřátelit s ostatními. Byl připraven bohatý program a tehdy jsem lépe
pochopila, co mě na kurzu čeká. Zjistila
jsem, že není úplně snadné jej úspěšně
zvládnout, protože je třeba poctivě jezdit
na víkendy a také studovat témata probíraná na přednáškách. Kurz trvá dva
roky a skládá se z deseti víkendů a jednoho prázdninového týdne. V té době jsem
měla spoustu koníčků a také jsem mívala
o víkendech sportovní závody. Animátorský kurz byl pro mě pouze druhořadou
záležitostí. Z toho důvodu jsem si nedokázala představit, jak bych mu mohla
věnovat tolik času. Proto jsem se už po
druhém víkendu rozhodla odhlásit.
Pán si mě tam i tak nepřestal volat a myšlenka absolvování kurzu mě po celý rok
provázela, takže mi nezbylo než se po roce
přihlásit znovu. Tentokrát jsem k přihlášce přidala předsevzetí, že kurz dokončím
a animátorské víkendy budu preferovat

před ostatními akcemi. Poprosila jsem
Boha, aby mi pomohl splnit, pro co jsem
se rozhodla a stalo se tak. Stačilo totiž pár
víkendů a Přístav se pro mě stal místem,
kam jsem se ráda vracela. Vznikala tam
mezi námi pevná přátelství a také rostlo
naše přátelství s Pánem Ježíšem. Jeho
blízkost jsem na Přístavu začala poprvé
více vnímat, pomalu se mi otevíraly oči
a pochopila jsem, že mu nejsem lhostejná,
ale znamenám v jeho srdci víc, než si dokážu představit. Tohle je to nejcennější,
co jsem si z kurzu odnesla. Vědomí Boží
lásky. Dodalo mi sílu a odvahu rozhodovat se pro Boha.
Během prvního ročníku kurzu jsem začala chodit s nevěřícím klukem. Měla jsem
ho hodně ráda a byla jsem ochotná pro
náš vztah udělat cokoli. Přestala jsem se
modlit a zdálo se mi, že by bylo nejjednodušší se na víru vykašlat. Pak jsem ale
přijela na Přístav a uvědomila jsem si,
že jestli chci být opravdově šťastná, tak
musím začít hledat lásku nejdřív v Kristu
a na něm stavět svůj život. Kdybych tehdy nebyla obklopena lidmi zakotvenými
ve víře, nedokázala bych se s ním rozejít.
I tak to nebylo lehké, ale dnes jsem za to
rozhodnutí ráda a jsem odhodlaná nespokojit se s ničím menším než se vztahem,
který je vedený, proměňovaný a posilovaný Bohem – zdrojem pravé lásky.
Díky animátorskému kurzu jsem také
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lépe poznala sebe, své dary a schopnosti
a začala jsem je více rozvíjet. Na víkendech nechybělo velké množství přednášek, vzdělávání v otázkách víry a učení
církve, v práci s dětmi a mládeží a mnoho
dalších témat. Přednášky mě obohatili
a vnímám je zpětně jako velmi důležitý
bod programu. Dozvěděla jsem se díky
nim mnoho podstatných věcí, které by mi
ve škole nikdo neřekl.
V průběhu víkendů jsme hráli spoustu
nejrůznějších her. Mnohé z nich mě inspirovaly a použila jsem je na táborech
a děkanátních akcích. Také jsme společně pracovali, sportovali, tvořili, zpívali
a hodně jsme se u toho všeho nasmáli…
Přemýšlím nad tím, jak by vypadal můj
dnešní život, kdybych do kurzu nešla.
Možná by Bůh byl pouze jedním z mých
mnoha koníčků, na který bych si občas
našla čas. Asi bych se stále hnala za vítězstvím ve sportovních soutěžích pro pomíjející pocit uznání a slávy a vůbec bych
netušila, že láska, kterou hledám, mě stále obklopuje, a že Bůh není vzdálen, ale
je tady, v mém životě a já se o něho mohu
s důvěrou opřít.
Začátkem května jsem kurz úspěšně
ukončila. Pevně věřím, že všechny zkušenosti a vědomosti, které jsem díky němu
získala, využiji naplno všude, kam si mě
Pán zavolá. Chtěla bych povzbudit každého, kdo přemýšlí nad absolvováním
animátorského kurzu: ,,Jdi tam! Jdi tam
s odhodláním! Jdi tam s odvahou! Jdi tam
s odevzdaností a důvěrou v Boha, který
ví nejlépe, proč si tě zavolal a sám povede
tvé kroky!“
 animátorka Marie

kněžský seminář
Pouť za nová duchovní povolání
Pravidelná pouť bohoslovců kněžského semináře, kteří se každoročně vypravují
na Svatý Hostýn, aby zde před tváří naší nebeské Matky prosili o nová povolání ke
kněžskému nebo řeholnímu životu, proběhla i letos v první květnovou neděli.
Už v sobotu odpoledne jedenáct vytrvalců navzdory nepřízni počasí vyrazilo na téměř
padesát kilometrů dlouhou cestu z Olomouce na Svatý Hostýn pěšky. V neděli dopoledne už společně s ostatními bohoslovci vykonali
pobožnost Cest y světla.
Slav nostní mši svatou,
které se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie kromě
bohoslovců účastnili i další poutníci z různých částí
Moravy a Čech, celebroval
rektor kněžského semináře
P. Antonín Štefek. Homilie
spirituála kněžského semináře P. Jana Szkandery

navazovala na evangelijní text o emauzských poutnících připadající na tento
den. Zamyslel se v ní nad radostí z víry, ke
které nás vybízí zmrtvýchvstalý Kristus:
„Víra se žije. Víra není krásnou teorií, ale
životem. Pokud nežijeme to, co hlásáme,
brzy budeme hlásat to, co žijeme. A budeme žít dobře tehdy, když budeme mít svůj
pohled upřený na věčnost, na nebe, o kterém nás Kristus svým zmrtvýchvstáním
přesvědčuje.“ Po obědě seminaristé
zamířili do Zlína na Jižní Svahy, kde navštívili místní salesiánský klub mládeže,
pastorační centrum a zdejší kostel Panny
Marie Pomocnice křesťanů. V moderně
koncipovaném kostele také proběhla májová pobožnost s krátkou adorací a svátostným požehnáním, která byla završením poutě před návratem do Olomouce.
 Miroslav Kulifaj
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Hospic očima paní uklízečky
Vcházím do budovy Hospice na Svatém
Kopečku u Olomouce. Hned v prostorném a útulném zádveří mě čeká nástěnka
o jeho budování. Fotky a poznámky. Tento hospic už funguje od roku 2002.
Na recepci se ptám po panu řediteli
a usměvavá paní recepční mě posílá o patro výš. „Támhle na konci chodby doprava
a tam je výtah.“ Výtah je prostorný kvůli
postelím, které se v něm vozí. Zatím jsem
nezavadil ani o jeden schod. Bezbariérovost je tu asi nutná.
Stojím přede dveřmi ředitelny. A pak,
za nějakou dobu, se s plným zápisníkem vracím touž cestou zpět. Zamyšlen a s obavami, jak poznámky přepí-

šu do čtivého článku. Nevím, jestli to
někdo bude chtít číst. Docela odborné
věci. Ani jsem všechno nepochopil,
ale prý toho najdu také dost na stránkách: http://hospickopecek.charita.cz
včetně konta pro dary.
Málem v zamyšlení převrhnu vozík paní
uklízečky. „Jé, nezlobte se. Já jsem takový zpravodaj a mám tady psát o hospici.
Tomhle,“ koktám.
„A … a … a jak vám se vůbec tenhle hospic libí?“ snažím se ji uklidnit (znáte uklízečky …).
„Tady je to nádherně vybavené,“ odpovídá paní uklízečka. „Nedostanu hadrem,“
říkám si s úlevou a už už kývu hlavou na
rozloučenou. „Tedy potřebovali by našetřit na lepší polohovací postele. Ty už se
dnes nabízejí lepší, ale jinak je to tu výborné,“ pokračuje uklízečka a mně je najednou hloupé se jen tak rozloučit. Máchá
mop, vytírá světlou chodbu a dál u toho
povídá. Zdá se mi, že tak trochu pro sebe:
„Nedá se to srovnat s eldéenkami a podobnými zařízeními. A coby bývalá zdravotnice to můžu potvrdit. Už jsem viděla
ledacos.“ Přikyvuji. Už z ředitelny vím,
že v hospici léčí hlavně bolest, a to u těch
pacientů, kde už medicína nezvládne žádnou další léčbu.
„A perfektní péče,“ nedá se vyrušovat
paní s mopem. „Personál je tu pořád na
nohách a je tu kvůli pacientům. Tak třeba

Charita
to máte ty snídaně: ve špitále, to je sedmá hodina, a jestli jste v noci bolestí spal
nebo ne, všichni musí vstávat, protože to
je nemocniční řád. Tady ne. Jestli někdo
potřebuje spát déle, tak prostě dostane
snídani v devět a nikdo s tím nemá problém. Všichni jsou tu kvůli nemocným,
ne opačně. Včetně doktorů! A to už vůbec
není běžné. Pacient tu má svou důstojnost.“ Další výměna mopu a další metry
chodby.
„Podívejte, já uklízela kanceláře, supermarket, dělala jsem různé brigády. Všude
jste jen otrok. Až tady mě vzali mezi sebe.
Přijali mě do kolektivu. Je to lidmi. Pořádek tu musí být perfektní a proč by taky
nebyl, ale všichni jsou tu slušní. A s některými těžkými pacienty toho mají až
až. Ale zvládají to.“
Mám v zápisníku
cosi podobného od
ředitele. Tedy trochu
jinak. „A napište tam
o modlitbě,“ zdůrazňoval ředitel. „Nějak
tam zapracujte důležitost duchovního
základu tohoto díla
a něco v tom smyslu,
že bez Božího požehnání marné lidské
namáhání. Zdůrazněte, že je tu poměrně mnoho lidí, kteří opouštějí tento svět,
a za něž je třeba se modlit. Současně také
za personál, který to potřebuje snad ještě
více.“ Slíbil jsem mu, že napíšu a k modlitbám se přidáme i doma.
Paní uklízečka pokračuje v úklidu i povídání: „A uklízím tehdy, když mi to holky
dovolí, když u toho pacienta nic nepotřebují udělat. Jsou vstřícní ke mně jako
k těm lidem v pokojích. A já jim taky nezavazím a nic si tady neprosazuju.“ Holky jsou sestřičky a ošetřovatelky, zjišťuji
později.
Paní uklízečka přichází ke dveřím jednoho z pokojů. Zachytím její neoddiskutovatelný pohled: STOP – už ani krok!
Zaklepe, chvilku počká, zmáčkne kliku
a s mopem pak vchází. Do pokoje nenahlížím. To se nedělá. Polohlasně zdraví.
Odpověď ale neslyším. „Holky říkají, že
tady zdravit nemusím, že paní mě neslyší,“ vytrhává mě po chvíli ze zamyšlení
paní uklízečka, už opět na chodbě, a pokračuje: „Ale co víte, jestli neslyší. To, že
neodpoví, nemusí znamenat, že neslyší.
A navíc jsem pozorovala, že většina holek
tu paní taky zdraví.“ Nevím co na to říct.
Zdá se mi to docela férové, že i paní uklízečce nejsou pocity pacientů fuk.
„Povídáte si na pokojích?“ ptám se na
oplátku já.
„S některými pacienty jo,“ odpovídá a rovná věci na vozíku. „Ale hodně

pacientů tu má pořád někoho. Příbuzné,
přátele, dobrovolníky, co sem chodí.“
Povytaženým obočím vyjadřuji obdiv.
„A můžou tu zůstat třeba i přes noc. Je
tam přistýlka,“ zdůrazňuje paní uklízečka. „Tak, tohle je poslední pokoj. Ještě
kapli a pietní místnost,“ dodává.
Trochu drze se vtírám do už známého
výtahu. Sjíždíme do přízemí. Vybavení
kaple je z dílny Otmara Olivy. Je to nádherné místo pro modlitbu. Doporučuji
navštívit. Recepční vás pustí. Jen ten mop
mi tam teď připadá nedůstojný, ale to je
přece nesmysl. Tohle je hospicová kaple
a čisto musí být i tady.
Nějak mi na mysl přišla otázka, která mi
trochu rozbušila srdce. Nevím, jestli paní
mohu vůbec položit takovou otázku.
„Myslíte si, že byste tu chtěla, třeba jako
jednou, taky zemřít?“ kuňkám už ve výtahu. „Jo. Tady klidně,“ odpovídá bez
rozmyšlení. „Tady bych mohla umřít, ale
to si nikdo nenaplánuje. Tak to v životě
nechodí.“ Vystupuji z výtahu, loučím se
a děkuji.
Přicházím na recepci. „Tak co? Našel
jste?“ Ptá se mě recepční. „Myslím, že
víc, než jsem si představoval,“ přitakávám a do kasičky na recepci přidávám
aspoň drobný dar. Možná malinkatý příspěvek na ty nové postele anebo rukavice pro paní uklízečku. S díky se loučím.
Začíná ve mně hlodat myšlenka, jestli
by bylo příliš nedůstojné napsat článek
o tom, jak vidí Hospic na Svatém Kopečku tamní paní uklízečka. Myslíte, že to
bude ke čtení?
 Marek Navrátil
Rozesílání velikonočních
arcibiskupových myšlenek
mělo ohlas
V neděli 8. června na slavnost Seslání
Ducha Svatého úspěšně skončí aktivita VAM+JAN 2014 – každodenní rozesílání velikonočních myšlenek otce
arcibiskupa Jana formou SMS zpráv.
Tyto myšlenky, tematicky věnované
rodinám, každý den ráno nabízely
v tomto Roce rodiny povzbuzení pro
denní život s Bohem. K odebírání SMSek se zaregistrovalo více než 1900 zájemců. Všem těm, kteří se k odebírání
myšlenek připojili, děkujeme za jejich
zájem, poděkování patří také otci arcibiskupovi a těm, kteří technicky zajišťovali fungování této služby. Budeme
rádi za jakoukoliv zpětnou reakci od
vás všech, kteří jste myšlenky během
velikonoční doby dostávali.
Své reakce můžete posílat na tyto
kontakty: Centrum pro rodinný život
Arcibiskupství olomouckého, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, e-mail:
rodina@arcibol.cz

Kristýn Služe bník
S Kristýnem služebníkem zákazníci pomáhají dětem i potřebným
Málokdo z nás dnes zná jednoho ze spolupatronů olomoucké arcidiecéze, jehož
část ostatků je uložena v presbytáři katedrály. Řeč je o svatém Kristýnovi, který se
kolem roku 1000 připojil ke kamaldulským bratřím Benediktovi a Janovi pocházejícím z blízkosti severoitalské Ravenny, kteří přišli na výzvu knížete Boleslava
Chrabrého hlásat evangelium na území Polska. Kristýn se stal kuchařem a sluhou
těchto bratří. Při loupežném přepadení malého kláštera roku 1003 nebyl ušetřen
ani on a společně s bratry zahynul. Svatý Kristýn, jehož srdečnou a laskavou službu přijali italští misionáři, dal jméno i společnosti, která vznikla v rámci Arcibiskupství olomouckého a o níž bude řeč v dnešním článku. S informacemi o této společnosti se podělil její jednatel P. Petr Gatnar.
Kdy se poprvé zrodila myšlenka sloužit
v olomoucké arcidiecézi prostřednictvím sjednávání výhod při nákupech
komodit?
Na počátku byla dobrá zkušenost se společností T-Mobile – tzv. církevní síť, která
vznikla na arcibiskupství roku 2004. Síť
se postupně rozrůstala takovým způsobem, že jsme se stali a stále jsme jedním
z nejdůležitějších zákazníků společnosti
T-Mobile. Spolupráce přinášela výhodné
ceny za služby a vytvořila základ pro podporu řady aktivit církve na celém území
České republiky. T-Mobile se postupně
zapojil jako významný sponzor do pořádání Dnů lidí dobré vůle na Velehradě,
do Svatováclavské národní poutě či do
Tříkrálové sbírky. Díky prostředkům plynoucím z této sítě jsme mohli podpořit
vydání některých knih, jako např. překlad
vybraných promluv papeže Jana Pavla II.
pod titulem Největší láska nebo Eucharistie a kněžství a mnoho dalších. Právě tato
dobře fungující spolupráce nás inspirovala k založení společnosti Kristýn služebník, která má hledat a nabídnout věřícím
i další služby.
Měl jste před samotným vytvořením
společnosti Kristýn služebník ještě jiné
inspirační zdroje či zkušenosti?
Jistou pobídkou pro nás byla společnost
WGKD fungující v Německu (Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland mbH), v níž se pro podporu
církve a jejích aktivit spojily katolické diecéze, Charita, konference vyšších řeholních představených a evangelické sbory.
Společně vytvořily platformu pro nákup
širokého spektra nejrůznějších komodit.
Tato společnost se během deseti let stala
významným partnerem řady německých
firem a formou rabatu financuje množství
aktivit církví a Charit v Německu.
Kdy a jakým způsobem samotná společnost Kristýn služebník vznikla?
Společnost Kristýn služebník byla založena v prosinci 2010 po dohodě s otcem
arcibiskupem Janem. Jejím 100% vlastníkem je Arcibiskupství olomoucké. Na
začátku bylo důležité zajistit pro Kristýna
financování, náplň a zaměstnat první zaměstnance. Přiznám se, že jsem na začát-

ku měl jisté pochybnosti, ale věřil jsem,
že se nakonec podaří společnost nastartovat. Díky profesionálnímu a obětavému přístupu našich pracovnic se podařilo
během necelých čtyř let získat důvěru
mnoha lidí a společnost se nejen rozrostla o další pracovníky,
ale do nabídky společnosti přibyly i další
komodity.
Které to jsou? Slouží
jako v předchozím
případě farnostem
i jednotlivým věřícím?
K telekomunikačním
službám se př idaly další dvě důležité
oblasti, a sice nabídka pojištění a nákup
e ne r g i í (elek t ř i na
a zemní plyn). V oblasti pojištění spolupracujeme s pojišťovnou Kooperativa.
Mezi priority patřilo
pojištění všech farností, některých Charit
a řady důležitých objektů. Podobně jsme
přistoupili i k nabídce energií, které nám
během let 2012 až 2014 zprostředkovávají firmy E.ON a Vemex energie. Přestože
přednostně jmenuji službu pro farnosti,
nabídky jsou otevřeny také pro věřící.
Kromě výhodných cen však chci vyzdvihnout i hodnotu, kterou je spojení naší
arcidiecéze prostřednictvím společného
nákupu. Naší prioritou je, aby služby, které nabízíme, byly kvalitní a naši zákazníci
aby byli spokojeni. Své služby rádi nabízíme i vám.
Má tato služba přínos ještě pro někoho
jiného než pro zákazníky?
Ano, část finančních prostředků získaných nejčastěji formou reklamy nebo
provize se totiž vrací zpět do církve prostřednictvím naší společnosti. V dnešní
době je samozřejmostí, že společnosti,
které se zabývají zprostředkováváním
obchodu a služeb, žijí převážně z provize.
Například makléřské společnosti, které
nabízejí pojištění, žijí pouze z provize,
takže Kristýn služebník, který nabízí
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mimo jiné i pojištění, tuto provizi získává
pro církev. Rád bych zdůraznil, že vyjma
nezbytného provozu si Kristýn služebník
tyto peníze neponechává, putují dál na
vybrané projekty. Všichni ti, kteří využijí
našich služeb, tedy nejen ušetří, ale současně pomáhají na řadě míst.
Koho tedy díky vám můžeme podpořit?
Prozatím jsme se zaměřili především na
církevní školy, některé charitní projekty
a pastorační projekty zaměřené na katechezi a mládež. Některé naše školy jsme
vybavili nábytkem, počítači a elektronikou. Naše podpora se ale neomezuje jenom na naši arcidiecézi, stejně tak jsme
podpořili TV Noe nebo Cestu 121. Jsme

Kristýn služebník – pracovní tým
rádi, že můžeme pomáhat právě díky
ochotě našich zákazníků.
Jakým způsobem se dozvíme více o vašich službách?
Kancelář naší společnosti sídlí v arcibiskupském paláci ve 2. patře. Denně zde
můžete navštívit naše pracovnice, které
mají jednotlivé služby na starosti: Marii Štěrbovou (pojištění), Janu Šedivou
(telekomunikační služby), Marii Koutnou (energie pro domácnosti) a Jaroslavu Kašpárkovou (energie pro farnosti). Informace včetně telefonních čísel
získáte na našich webových stránkách
(www.kristynsluzebnik.cz). Součástí
všech našich služeb je vypracování nezávazné nabídky; pokud se stanete našimi
zákazníky, pak Kristýn poskytuje řadu
nadstandardních servisních služeb. Rád
bych pozval všechny ty, kteří zavítají při
letošní pouti svatých Cyrila a Metoděje
na Velehrad, aby neváhali navštívit také
stánek s prezentací naší společnosti.
 Jaroslava Kašpárková
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Velikonoční pásmo ve farnosti
sv. Mořice v Olomouci
Podle deníku Independent proběhl průzkum mezi dětmi od 8 do 15 let. Agentura
YouGov po nich chtěla, aby přiřazovaly
různé biblické příběhy k odpovídajícím
svátkům. Téměř třetina netušila, že hlavní křesťanskou zvěstí Velikonoc je vzkříšení Ježíše z mrtvých… Zjištění podle deníku jenom potvrzují výsledky dřívějšího
šetření Biblické společnosti. Z výzkumů
plyne, že 43 % dětí ve sledované věkové
skupině nikdy neslyšelo o Ježíšově ukřižování.
Vzhledem k tomu, že farnost sv. Mořice v Olomouci má již letitou zkušenost
s vánočním pásmem pro děti ZŠ, podporována výzvou papeže Františka se ve
spolupráci s Centrem pro školy rozhodla
nabídnout školám v Olomouci a okolí též
pásmo velikonoční. V prvních dnech Svatého týdne se v dopoledních hodinách na
všech částech programu vystřídalo asi
570 dětí z 1. stupně základních škol.
Úvodní prezentace dětem přiblížila velikonoční příběh Ježíše Krista a ukázala
místa, která byla dějištěm skutečných
historických událostí. Děti byly vedeny
k pochopení, že Velikonoce nejsou jen
svátkem vítání jara nebo oslavou nové-

ho života v přírodě, ale především jsou
připomínkou skutečností, které mají pro
lidstvo nedozírný význam. V další části
programu děti shlédly loutkové divadlo
pod vedením paní Werdichové s dětmi
z Církevní školy sv. Voršily, které zdůraznilo hloubku žité víry a zaznělo při
něm mnoho písní z velikonoční liturgie.
V závěru si potom děti mohly v kostele
sv. Mořice zblízka prohlédnout dědictví
našich předků: deskový oltář z dílny Mistra rajhradského oltáře a plastiku Sousoší
Olivetské hory z 15. století, jednu z nejvýznamnějších památek pozdně gotického
sochařství v českých zemích.
Příjemným překvapením byl pro nás velký zájem, který školy o tento program
měly, a množství zvídavých dotazů dětí,
což mimo jiné dokazovalo jejich touhu
poznat velikonoční události blíže.
Pokud byste chtěli podobný program
připravit i ve vaší farnosti, rádi se
s vámi podělíme o zkušenosti i vytvořené materiály, a to na adrese: Helena
Polcrová, Centrum pro školy, e-mail:
polcrova@arcibol.cz, tel.: 587 405 255.
 sestra Siarda Trochtová

Centrum pro školy
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Proces výchovy si můžeme představit jako proces uměleckého tvoření. Dá se dělat
umění jen na vnějškový efekt, jistě se shodneme na potřebné míře talentu a vrozených
dispozic, na zápalu a vášni, s níž tvoříme, zda do umění vkládáme srdce, to se pozná
hned. Naše studenty vedeme k tomu, aby byli skutečnými tvůrci vlastního života.
Každá dlouhodobá tvořivá práce potřebuje plán, systém, zajištění podmínek. Skutečně
systematický rozvoj osobnosti studenta v rámci vzdělávání na církevní škole
– tato vize byla hybnou silou práce na
komplexním programu rozvoje osobnosti žáka, která začala v roce 1998.
Cílem projektu osobnostního růstu
studentů je komplexní a systematický
rozvoj emoční, sociální a spirituální
inteligence. Programy jsou sestaveny
tak, aby studentům umožňovali cílené
a systematické poznávání sebe sama,
objevení svých silných stránek i slabin
a hledání svého místa ve společnosti.
Projekt zahrnuje pro každou třídu pravidelné pobytové kurzy, jednodenní docházkové
semináře a duchovní obnovy. Studenti septimy prochází navíc ještě kurzem sociálních
kompetencí, kdy během čtrnácti dní absolvují sociální praxi. Neoddělitelnou složkou
projektu Doopravdy je i formace salesiánských animátorů. Další možností dobrovolnické služby je zapojení studentů do pravidelných charitativních sbírek a také do jednorázových projektů. V současné době se například chystá 15 studentů kvinty na dobrovolnickou práci při Katolických dnech v Regensburgu.
Zásadním prvkem projektu je služba kněží salesiánů na gymnáziu. Jsou přítomni všem
kurzům, vedou duchovní obnovy, vyučují s dalšími kolegy předmět Křesťanská a etická výchova. Jsou tam, kde jsou mladí. Díky salesiánům máme k dispozici turistické
základny v nádherné přírodě Jeseníků – Stará Voda a Annaberg, kde se konají kurzy
klíčových kompetencí, sportovní kurzy, duchovní obnovy, školení zaměstnanců, animátorské formační víkendy a mnohé další akce.
Zajímavé je, jak hodnotí kurzy sami absolventi. Studentka prvního ročníku vysoké školy a absolventka Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově říká: „Kurzy byly super, na
nižším gymplu jsem si moc neuvědomovala, jestli mně to něco dává nebo ne, ale když se
na to podívám s odstupem času, tak si myslím, že to bylo fajn, protože jsme se tam měli
větší možnost poznat ve třídě a taky se bavit víc o tématech, která bychom asi běžně ve
výuce nerozebírali. V tercii a v kvartě byl kurz Mně se líbí a Láska a zamilovanost – zrovna období, kdy jsme už takové otázky řešili.“
Doopravdy není jen název projektu rozvoje klíčových kompetencí, je to životní styl,
o který usilujeme – snaha žít, vychovávat (se), formovat (se) a růst se netýká jen studentů, ale i pedagogů a zaměstnanců školy. Žít doopravdy znamená chovat se podle toho,
čemu druhé učím a k čemu vychovávám. Žít doopravdy znamená převzít odpovědnost
za svůj život. Žít doopravdy znamená žít tady a teď a denně se pouštět do tvrdé práce na
„kameni“, protože jsem si vědom, že uvnitř je ukrytý poklad, i když na to někdy zapomínáme. Je skvělé mít někoho, kdo nám to připomíná. I absolventi gymnázia se shodují,
že skutečný přínos kurzů si účastníci uvědomují až zpětně.
Je to tvrdá práce. Ale stojí za to! Doopravdy.
 Tereza Slezáková
AG z Kroměříže na svatořečení dvou papežů v Římě
Skupina šestnácti lidí z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se 23. dubna vypravila
na svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. do Říma. Plni sil a natěšení na nové zážitky
jsme v Brně nasedli do autobusu. Do Říma jsme značně rozlámaní dorazili ve čtvrtek
odpoledne a zahájili jsme naši pouť modlitbou v kostele Santa Maria Maggiore. Prošli
jsme se po Španělských schodech a metrem se dopravili do farnosti sv. Ludvíka, kde
nás po mši svaté vyzvedly naše hostitelské rodiny. Po vřelém přivítání naše obavy z neznalosti jazyka a prostředí ihned opadly.
V pátek jsme navštívili vstávající liduprázdný Vatikán, prohlédli jsme si Svatopetrskou
baziliku a vystoupali na samotnou kopuli, kde se před námi ukázal Řím v celé své nádheře a monumentálnosti. Oběd jsme si za zvědavých pohledů mnoha turistů a Římanů
uvařili na plynových vařičích na Circo Massimo a posilněni jsme vyrazili na procházku
městem. Prohlédli jsme si mnoho památek včetně baziliky sv. Pavla za hradbami, prošli
se pomerančovým sadem a zakončili večerním pohledem na Koloseum.
Se sbalenými zavazadly jsme v sobotu ráno vyrazili opět do centra a navštívili jsme
chrám sv. Jana v Lateránu. Dopoledne jsme již rozbalili tábor na Svatopetrském

C entrum pro školy
náměstí a s nadějí, že nás policisté večer nevyženou, jsme si užívali naší pozice přímo
v prvních řadách. Zjistili jsme, že je jednoduché stát se slavnými, stačí k tomu být ve
správnou chvíli na správném místě. Během dne nás totiž vyhledalo mnoho kameramanů a fotografů z různých zemí. Navečer jsme museli odejít z náměstí na konec ulice
Via della Conciliazione za zátarasy, kde se postupně hromadily tisíce lidí. V davu lidí se
nikdo nemohl ani pohnout, ani jít na toaletu. Nervozita stoupala a lidé protrhli zátarasy
dříve, než je policie otevřela a dav nekontrolovatelně běžel ke Svatopetrskému náměstí.
Naše skupina se nechtěně rozdělila, a tak jsme se museli probojovat davem zpět k ostatním, kteří na nás čekali na bočním prostranství, kde jsme nakonec strávili noc.
V den svatořečení se postupně plnilo i okolí Vatikánu a my opět ustoupili davu a mši
svatou jsme sledovali na obrazovce jednoho z mnoha římských náměstí, Piazza
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Navona. Navečer jsme zahájili družení
s Italskými rodinami a s plnými břichy
výtečného italského jídla, které nám připravili, jsme Italům odpustili slabost pro
špatnou organizaci.
V pondělí po rozloučení s rodinami jsme
odešli ještě jednou na náměstí svatého
Petra slavit děkovnou mši svatou.
 Justina Trličíková a Věra Trněná
studentky AG Kroměříž

Centrum pro kate che zi
Jak potěšit zpovědníka
(Aleš Opatrný)
Tento pátý svazek z řady Katecheze do kapsy už v nadpisu prozrazuje, že starost o kvalitní zpověď zdaleka není jen záležitostí penitenta. A jak je široké čtenářské a posluchačské obci známý samotný autor, je zřejmé, že nepůjde ani o návod k lepší artikulaci
u mřížky, ani o stylizaci smysluplných souvětí plných našich hříchů.
Svátost smíření má za sebou už dlouhá staletí praxe. Není proto divu, že je třeba čas od
času srozumitelně současníkům vymezit její duchovní smysl a pro ně srozumitelným
jazykem pojmenovat staronové situace, které souvisejí se všemi účastníky svátosti smíření, objasnit pojmy, které zvláště mladší generaci zakotvené v moderní kultuře nejsou
zcela pochopitelné.
Kniha je pro dnešního spěchajícího člověka prodírajícího se neustále záplavou informací k nějakému cíli už od pohledu čtivá, protože jednotlivé kapitolky většinou nepřesahují formát A6. Také jejich názvy prozrazují, že nám je předkládá nejen zkušený
kněz a zpovědník, ale i desetiletími duchovního doprovázení prověřený odborník, který svým současníkům rozumí a umí vytáhnout na světlo nejen skrývané rebelie naší
uražené ješitnosti, ale také jednoduše zformulovat naše komplikované otázky či vnitřní
problémy. Přitom klade největší důraz nikoliv na naše hříchy, ale na velikost Boží dobroty a působení jeho milosti. Proto se více věnuje tématu odpuštění, působení svátostí,
nezapomíná ani na praktickou stránku jednotlivých úkonů.
Návody ke zpytování svědomí v poslední třetině knížečky jsou uvedeny úvahami, které
mají hříšníka povzbudit, aby nevnímal zpověď jako ponoření do bahna vlastní špíny,
ale jako návrat na cestu k prožití vlastní velikosti a krásy. Je zde přiloženo i několik zpovědních zrcadel.
Uvedená brožurka je vhodná ke katechezím pro starší mládež nebo dospělé na téma
svátosti smíření, do společenství, lze ji dobře využít k systematizaci nauky o svátosti
pro konvertity, a také pro dlouhodobě praktikující katolíky, kterým stereotyp rituálu už
dlouho nedal prostor k zamyšlení, oč tu vlastně jde.
 Eva Blešová
DVD Kdo je papež František?
Již rok se prostřednictvím televizních přenosů, každodenních homilií a četných knížek setkáváme s papežem Františkem. Nakladatelství Paulínky nabízí španělský dokumentární film, který se snaží představit život a působení kardinála Bergoglia před
tím, než usedl na papežský stolec. Na začátku tento dokument
představuje ve zkratce celý jeho život, na konci nabízí sestřih
ukázek jeho promluv a aktivit coby arcibiskupa arcidiecéze
Buenos Aires. Tento sestřih představuje jakési „puzzle“, které
vykresluje osobnost arcibiskupa a kardinála Bergoglia. Je zde
ukázaný, jak jsme již zvyklí, ve své obyčejnosti, ale současně
také jako odvážný pastýř. V jeho promluvách se objevují témata:
Modlitba, Eucharistie, Panna Maria, Svědectví křesťanského
života a Misijní charakter víry. Prostřední část dokumentu nastiňuje odstoupení papeže Benedikta XVI. a zabývá se volbou
nového papeže. Celý dokument je pak prolnut komentáři teologů, jezuitů a křesťanských reportérů.
Snímek trvá 44 minut a je možné jej využít v hodinách náboženství při seznámení
s osobou papeže Františka či probírání tématu volba papeže. K bližšímu seznámení se
s papežem Františkem doporučujeme jeho každodenní homilie, které pravidelně vychází online na: www.radiovaticana.cz		
 Martina Orlovská

Proč nové přihlášky
do náboženství?
Koncem dubna rozeslalo katechetické
centrum kněžím a katechetům informace
o nově vytvořených formulářích přihlášek do náboženství uveřejněných na webu
centra. Mnohého napadne myšlenka: Proč
další papírování? Je však zřejmé, že stávající nabídka výuky náboženství doposud
oslovuje v řadě farností jen praktikující
skupinky věřících. To není úplně ideální
stav vzhledem k tomu, že náboženství
jako nepovinný předmět má být nabídnut
všem žákům, včetně těch, kteří do kostela
nechodí. Naprostá většina rodičů se však
bohužel nikdy nedostala do kontaktu ani
s knězem či katechetou, ani s žádným textem, kterým by mohli nabídku vzdělávání
svého potomka ve věcech víry odpovědně
zvážit a přijat, či odmítnout. Přihláška do
náboženství může být tedy i informačním
materiálem, z něhož se někteří rodiče poprvé dozví, že se tento předmět na škole
vyučuje. Neméně důležitým aspektem je
naše respektování vnitroškolních směrnic a pokynů, v jejichž rámci je vytvořen
rozvrh předmětů pro všechny třídy již na
konci srpna. Tento systém je dosavadním
přihlašováním do náboženství až na začátku září stále narušován. Možná bude
při dosavadním zaběhlém zvyku přihlašování občas někde chybět dobrá vůle ke
změně. Ale když se podíváme, kolik dětí
po poledním zvonění vybíhá ze škol, nemělo by nám svědomí dovolit se alespoň
nepokusit maličko něco ve společnosti
proměnit. Více informacím k přihláškám
do náboženství najdete na:
www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/
dokumenty/
 Eva Blešová
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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červen 2014
1. 6. neděle
10.45 hod. • Polešovice – biřmování • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • biskup Josef
6. 6. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá a Te Deum – pro studenty TK • arcibiskup
Jan
7. 6. sobota
10.00 hod. • Zlín – Panny Marie Pomocnice křesťanů
– biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Polešovice-Ořechov – žehnání obecního znaku a praporu a sochy sv. Jana Nepomuckého • arcibiskup
Jan
10.30 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – 250. výročí posvěcení kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
15.00 hod. • Zašová – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
8. 6. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha
Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – biřmování
• biskup Josef
9. 6. pondělí
18.00 hod. • Kroměříž – předávání maturitních vysvědčení maturantům Arcibiskupského gymnázia a mše svatá
• biskup Josef
10. 6. úterý
9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení
• arcibiskup Jan a biskup Josef
14. 6. sobota
10.00 hod. • Velká nad Veličkou – biřmování • biskup
Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – IV. pouť zdravotníků • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Klobouky) • arcibiskup Jan
15. 6. neděle
10.00 hod. • Suchdol-Jednov – biřmování • arcibiskup
Jan
10.30 hod. • Blatnice pod Svatým Antonínkem – hlavní
pouť ke cti sv. Antonína • generální vikář Mons. Josef
Nuzík
10.30 hod. • Svatý Kopeček – pouť Modliteb za nejmenší
• biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• arcibiskup Jan
17. 6. úterý
9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České
biskupské konference • arcibiskup Jan
18. 6. středa
10.00 hod. • Veselí nad Moravou – účast na děkanátní
konferenci kněží • biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – dominikáni • mše svatá a Te Deum
pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci k ukončení akademického roku
• biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – mše svatá a setkání s maďarskými
kněžími • arcibiskup Jan

úmysly apoštolátu
modlitby
červen 2014
Úmysl všeobecný
A by ne z amě st naní
ob d r ž el i p o dp or u
a práci, kterou potřebují k důstojnému
životu.
Úmysl evangelijní
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
Úmysl národní
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu
i práci.
červenec 2014
Úmysl všeobecný
Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi
národy a k růstu lidskosti.
Úmysl evangelijní
Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.
Úmysl národní
Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři,
se obrátili k lásce.

19. 6. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – slavnost Těla a Krve
Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef
21. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup
Josef
10.00 hod. • Vlachovice – biřmování • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Kroměříž – žehnání praporu ostrostřelců
• generální vikář Mons. Josef Nuzík
22. 6. neděle
10.30 hod. • Nivnice – biřmování • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Cholina-Loučka • mše svatá a sjezd rodáků
• biskup Josef
27. 6. pátek
9.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – mše svatá pro
absolventy Caritas-VOŠs • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Velehrad – Stojanovo gymnázium – mše svatá na závěr školního roku • biskup Josef
28. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup
Jan
17.00 hod. • Velká Bystřice – mše svatá pro festival
duchovní hudby • biskup Josef
29. 6. neděle
10.00 hod. • Vřesovice – mše svatá a žehnání nové fary
• arcibiskup Jan
30. 6. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – dóm – výročí posvěcení katedrály a 100. výročí narození P. Josefa Olejníka • arcibiskup
Uzavřeno k 21. 5. 2014
Změna programu vyhrazena

