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Dopis národního ředitele
Papežských misijních děl k Misijní neděli
Milí přátelé misií,
když se začteme do našich starých misijních časopisů,
zjistíme, jak důležité místo měla podpora zámořských
misií a s tím spojená světová Misijní neděle...
(strana 4)

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
k závěru Roku rodiny
Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně
zamyslet nad důležitými otázkami rodiny...
(strana 2)

Rok rodiny vyvrcholil
na Svatém Hostýně
poutí rodin
Nebývale velký počet věřících
se v sobotu 30. srpna zúčastnil poutě, která kromě bohoslužby nabídla pěší putování,
přednášky, zábavný program
pro děti i koncert. Tato pouť se
počtem svých účastníků zařadila mezi největší na Svatém
Hostýně v letošním roce.
(strana 11)

10

2

OLDIN • 10 / 2014

Končí rok rodiny

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
k závěru Roku rodiny
(čtený při bohoslužbách v neděli 5. října 2014)

Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili
společně zamyslet nad důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali
na některé podněty, že jste se taky pokusili
o konkrétní kroky k pozvednutí vaší křesťanské rodiny. To je povzbuzením i pro
mě. Když vidím, že se o pozvednutí rodiny
snažíme společně, věřím, že se nám společně podaří přispět k ozdravení rodin, na
nichž je závislá budoucnost církve i společnosti.
Ukázali jsme si, že manželství není jen
nějaká obyčejná věc, ale že je to společná
cesta ke svatosti, ke společnému štěstí bez
konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro
Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí z Boží
blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk neposlechl
Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako
by ho nepotřeboval. Sám se začal hrát na
Boha, který rozhoduje o dobru a zlu.
Život bez Boha se stal životem bez lásky
a bez naděje. Přijaté Boží milosrdenství
však přináší odpuštění a novou naději.
Život se zmrtvýchvstalým Kristem dává
účast na vítězství, jak jsme zakusili v době
velikonoční. Pak jsme poznali, že kdo má
Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává
přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Svátost
manželství je svátostí lásky. Jako manželé
máte vlastní stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti.
Život otevřený Boží lásce je náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je nádherný a přináší uzdravení světa.
Někdy se lidé ptají: nestačí nám lidská láska ke společnému štěstí i bez svatby? Lidé,
kteří se nechtějí zavázat manželským
slibem, jako by říkali: Budu s tebou tak
dlouho, dokud se mi budeš líbit a dokud
mě budeš bavit dělat mě šťastným. Pak

tě jako nepotřebného opustím, protože mi
nejde o tebe, ale o mě. O Boží požehnání
k manželství nestojím, protože spoléhám
jen na sebe. Dokud se takoví lidé neobrátí
znovu k Bohu, nemají právo na odpuštění
ve zpovědi a na svatém přijímání. Vám,
kteří jste se kdysi vydali takovou cestou,
nabízím Boží pomoc a požehnání vašemu
společnému životu skrze svátost manželství, kterou můžete přijmout i dodatečně.
Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkých hříchem vraždy nevinného člověka,
který se ještě nenarodil. Je třeba však připomenout, že nezáleží na způsobu potratu, že použití dnes státem schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako
chirurgický potrat. Každý lékař, který pilulku předepíše, žena, která ji použije, ale
i všichni, kteří ji k tomu nutí, jsou stejně
jako při chirurgickém potratu vyloučeni
z přijímání svátostí, dokud nedosáhnou
zrušení trestu. Těm z vás, které stihl tento trest, a chcete se smířit s Bohem, může
poradit každý zpovědník.
Někteří si myslí, že se ubrání potratům
tak, že budou používat antikoncepci. Nechápou, že je to v podstatě útok na Boží
dílo, proti Božímu plánu. Žena je stvořená
Bohem a v jejím těle fungují Boží zákony.
Sám Stvořitel určuje, že se žena v určité
chvíli může stát matkou… Jan Pavel II.
říká, že je to hřích proti prvnímu přikázání Božímu, to znamená přímo proti Bohu.
Antikoncepce je ještě těžší hřích než potrat.
(Wanda Póltawská, Netleskejte, čtěte, in
Res Claritatis Monitor ročník XI., č. 10)
Velkou bolestí je pro manžely situace, kdy
nemohou mít děti. Oplodnění ve zkumavce však není správným řešením, protože
tak se člověk pyšně staví na místo Boha
Stvořitele a navíc některé lidské plody nechá plánovaně uhynout. Dnes už existuje
skutečná léčba neplodnosti. V každém
církevním centru pro rodinu
dostanete kontakt na odborníky, kteří léčí manželskou
neplodnost, ale i na ty, kteří učí přirozeným metodám
regulace porodnosti.
Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou
žen. Takové manželství není
možné nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. Někteří
se snaží změnit pohlaví. To
ve skutečnosti nejde, protoPouti rodin na Svatém Hostýně se zúčastnil arcibiskup že pohlaví neurčují jen poJan Graubner.
Snímek Ivo Buráň hlavní orgány, ale mužskostí

nebo ženskostí je poznamenána každá
buňka v těle. Kdybychom toto chtěli měnit, museli bychom se podruhé narodit.
Drazí bratři a sestry,
vím, že tato témata se nemusí každému
líbit a každý se mnou nemusí souhlasit.
Přesto je mou povinností to všem jasně
říci, jinak bych nesl vinu za neznalost některých z vás já sám. Kdybych vám zamlčel tak důležité pravdy, byl bych špatným
biskupem. Pravdu musíme říkat, i když
není příjemná. Toužíme přece po věčné
spáse. Manželství vidíme jako společnou
cestu ke svatosti. Na cestě svatosti čeká
každého boj s Božím nepřítelem i s vlastní
slabostí. Jestli jsem v prvním listě k Roku
rodiny vyzval, abychom se v každé rodině pokusili udělat aspoň malý krůček na
cestě ke společné modlitbě, dnes vás prosím, abyste poctivě přemýšleli před Boží
tváří o těch zmíněných tématech, která se
vás týkají. Začněte hledat cestu k pochopení a přijetí Božího pozvání na cestu ke
svatosti, která se týká celého člověka a celého života, nejen našich zbožných citů.
Mějte odvahu vyhledat dobrou duchovní
radu a dělat postupné krůčky k nalezení
harmonie vlastního života s Božím plánem. Změna bude tím těžší, čím víc nás
ovlivňuje společnost, která se hrdě nazývá
ateistickou, tedy odmítající Boha, či nepočítající s Bohem. Do této společnosti nás
Bůh poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní byli světlem a solí.
Nejprve musíme důvěřovat Bohu víc než
vlastním názorům přejatým ze světa. Pak
můžeme být nástrojem Božího působení,
praktickým příkladem člověka žijícího
s Bohem v krásném a šťastném přátelství.
Nic se nebojme. Mučedníci, kteří vydávali svědectví Kristu vlastní krví v dějinách
i v současnosti, to měli těžší.
Modleme se za sebe navzájem, abychom
uměli slyšet Boží volání a taky se Bohem
nechali vést. Modleme se zvláště za ty, pro
které je poslechnutí Boha mimořádně těžké. Modleme se za synodu biskupů o rodině, kterou dnes zahajuje papež František.
Já tam zastupuji české biskupy a denně se
za vás modlím. Čím více se vás k modlitbě
přidá, tím více vyprosíme. Pán Ježíš přece slíbil: Jestliže se shodnou na zemi dva
z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.
(Mt 18,19)
Všem vyprošuje světlo a sílu Božího ducha a všem ze srdce žehná
 arcibiskup Jan
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L i s t z k a l e n dá ř e
Říjen 2014
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
19. říjen – Misijní neděle
 (jpa)
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Arcibiskup Jan Graubner se obrací ke všem farnostem olomoucké arcidiecéze
a svým listem datovaným 11. září 2014 je vyzývá k modlitbě za pronásledované
křesťany. Tento dopis se četl v kostelech olomoucké arcidiecéze při bohoslužbách
v neděli 14. září 2014.
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Drazí bratři a sestry,
stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na Ukrajině, Blízkém
či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním především křesťané. Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho je
každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesťanů. Dnešní pronásledování má
více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovali jsou
dnes komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský. Tak
zvané arabské jaro oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické skupiny.
S bolestí musíme přiznat, že na utrpení těchto křesťanů máme svůj podíl i my, protože jim neposkytujeme dostatečnou podporu. Proto vás upřímně prosím o intenzivní
modlitby za mír a ukončení pronásledování křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby
účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit
naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my
nemáme jistý současný mír a blahobyt.
Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro
spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc trpícím. Pro naši zemi od nich
požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Šestou neděli velikonoční prožíváme už několik let jako den modliteb za pronásledované křesťany. Prosím, abyste se maximálně zapojili do dne postu, který vyhlásí vaše
farnost, a do prosebných adoračních pobožností, které budete konat pravidelně až do
zlepšení světové situace.
Věřím, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kteří budou v jeho jménu společně prosit za jednu věc, na které se shodli. Předem děkuji všem, kteří se zapojí, a všem
ze srdce žehnám.		
 Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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Misijní neděle – 19. října

Dopis národního ředitele
Papežských misijních děl k Misijní neděli
Milí přátelé misií,
když se začteme do našich starých
misijních časopisů, zjistíme, jak důležité
místo měla podpora zámořských misií
a s tím spojená světová Misijní neděle.
Tak například v roce 1937 píše z Afriky
jeden misionář: „Stará žena, vzdálená od
misií 100 km, poslala svého synka o Misijní neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její
poklad, více neměla. Jaká to obdivuhodná
obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své
chatrči skrývá tento jediný svůj peníz,
ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím,
jak svěřuje svůj poklad synovi a ten jde
do nejbližší misijní stanice celých 100 km.
Těžko rozřešit otázku, čí oběť je větší;
matčina, že obětovala všechny své peníze,
nebo synova, že urazil tak dlouhou cestu?
Takovou horlivostí musejí se povzbudit
i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již
tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, obětovali své bolesti a přinášeli to, co
na misie našetřili.
Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity,
společenství a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle,
jejíž výtěžek se skrze Papežská misijní
díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či

Na přelomu června a července hostila olomoucká arcidiecéze návštěvu afrických
bohoslovců.		
Snímek PMD
opravovat celkem 28 kostelů, klášterů,
biskupství, far a misijních domů. Kromě
toho financujeme vrtání studní a nákup
audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49
projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.
Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům
sirotků, nemocných, hladových či jinak
strádajících dětí ve 23 diecézích a 9 zemích. Výtěžkem z misijních akcí a darů

Africké bohoslovce přijal v Olomouci arcibiskup Jan Graubner.

Snímek PMD

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov
PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu
na celém světě. Peníze, sesbírané pro misie na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají
národní kanceláři PMD a nesmí se použít na jiné účely.

hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí, např. v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane 32 371
dětí v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS, budeme se podílet na zajištění nádrže na vodu,
na stavbě mateřské školky a školních tříd,
lékařské péči, chodu dětského domova
a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi důležitá je naše podpora studia přibližně 300
bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše
dary na Dílo svatého Petra apoštola.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu
papežských misií v loňském roce, během
kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je
to potřebné, vidíme, když si uvědomíme,
že denně na světě umírá přibližně 24 000
lidí hladem anebo hladem způsobenými chorobami. Papež František spojuje
misie s radostí a připomíná, že když se
dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na
prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké
ženy, jež neváhala věnovat na misie své
živobytí. Zažijme radost chudých rybářů
ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme naše
úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás
cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, nebojme
se být k Pánu štědří.
 P. Jiří Šlégr
národní ředitel
Papežských misijních děl v ČR
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Nabídka PMD pro Misijní neděli
Misijní Most Modlitby
Misijní Most Modlitby – sobota 18. října ve 21 hod. – Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře,
chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být
předem požehnány v kostele.
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání
svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD
(Misijní štrúdlování, Misijní koláč, Misijní jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky
v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do
Misijního klubka.

Misijní neděle na Radiu Proglas a v Českém rozhlase 2
V pátek 17. října od 16 hod. bude misiím věnován pořad Všimli jsme si. V sobotním
růženci 18. října od 20.30 hod. budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za
jeden kontinent. V sobotu 18. října ve 21 hod. se moderátor pomodlí modlitbu za misie
z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve chválách v sobotu
18. října večer, v neděli 19. října ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 19. října v časech 5.30, 11.57 a 17.55 hod. V neděli
19. října bude v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Po mši svaté v neděli 19. října zazní v 10 hod. poselství papeže Františka k Misijní neděli. Prosba za misie zazní také v neděli 19. října v polední modlitbě Anděl Páně
a v Modlitbě rodin v 18 hod. ČR 2 uvede v neděli 19. října v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích, hlavní celebrant: P. Jiří Šlégr.

Více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn, tel./fax:
499 433 058, 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz,

Vyberte si z nových
misijních materiálů

DVD Ugandské Velikonoce – radost velikonočních tajemství představuje série
5 videozáběrů a 5 slideshow zachycených
při nedávné misijní cestě do Ugandy.
Délka: 15 minut, slideshow: 18 minut.
DVD Oázy Perlového ostrova – život sirotků na Srí Lance – filmová koláž příběhů
ze sirotčinců podporovaných dárci
z ČR, svědectví
živé víry představených i sirotků,
délka: 25 minut +
bonusy.
CD Zambijské chvály – zaposlouchejte se do rytmu africké
hudby a chvalte Pána spolu se sborem zambijských bohoslovců „Schola cantorum“
při semináři sv. Dominika v Lusace. Délka: 34 minut.
Misijní zápalky – poslouží k modlitbě,
připomenou důležitost světových misií
i to, že právě na tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho dne.
Prosíme ty, kdo se chystají do misijních
akcí zapojit, aby informovali kancelář
PMD. Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme.

Bible a my
Celostátní soutěž Bible a my
Do listopadu 2014 proběhne na školách letos již 22. ročník celostátní
soutěže Bible a my (BaM) vyhlašovaný Základní školou M. Kudeříkové
ve Strážnici a schválenou MŠMT jako doplněk výuky dějepisu. Tato soutěž má i své vlastní webové stránky (www.bibleamy.cz).
Navzdory atmosféře společnosti, která se v oficiální rovině staví ke křesťanství spíše nepřátelsky, se díky vytrvalosti
a obětavosti tvůrců celého projektu a nyní
i desítek dalších obětavých kněží a katechetů rok od roku zvolna zvyšuje počet
zapojených škol. Cílem soutěže není jen
ocenit vítěze jako nejlepší mladé znalce
Bible a základů dějin křesťanství u nás, ale
především udržet a šířit v prostředí škol
vědomí o kulturním a duchovním přínosu
této Knihy knih pro naši i celoevropskou
společnost. Neméně důležitým cílem je
i samotná četba Písma svatého; žáci, kteří

chtějí uspět, si Bibli často půjčují, protože ji řada z nich doma nemá. Soutěž má
tři úrovně – starší žáci prvního stupně,
druhý stupeň a střední školy v rovině
kol základních na jednotlivých školách,
okresních kol a poté ústředního kola. Někde zadává úkoly vyučující pouze dětem
v náboženství, protože vidí, že nejlepších
výsledků dosahují samozřejmě účastníci
z církevních škol. Mnohem důležitější je
ovšem průběh na státních školách, kde
soutěž najde ochotné pedagogy v řadách
učitelů. Zde se při hodnocení jednotlivých
soutěžních otázek otevírá přístup k důle-

žitým informacím a nezaujatému pohledu
na křesťanství a náboženství všem žákům
ve třídě, možná v jejich životě naprosto
ojedinělý. Chce to velkou odvahu a statečnost iniciátorů soutěže, kterou musí projevit ve vztahu k vedení školy i při hledání
dalších spolupracovníků. Vyprošujme
Boží požehnání a ducha odvahy každému, kdo vstupuje s Božím slovem do míst
Bohu vzdálených.
 Eva Blešová
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A k t ua l i t y
Nový děkan olomoucké
teologické fakulty
se ujal úřadu

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslav Miller předal
11. září 2014 jmenovací dekret novému
děkanovi Cyrilometodějské teologické
fakulty prof. Ing. Mgr. Petru Tavelovi,
Ph.D., OP, který se ujal funkce 14. září.
Podmínkou pro jmenování byl také
souhlas vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu.
„Přeji ti, ať máš z fakulty jenom radost
a fakulta ať má radost z pana děkana,“ řekl
při předávání dekretu Petru Tavelovi rektor.
Spolu s novým
děkanem dorazila
na rektorát i odstupující děkanka
RNDr. Ivana Vlková, Th.D., které
po osmi letech
skončilo funkční
období. „V sobotu 13. září dopoledne ještě
budu na imatrikulaci studentů dálkových
oborů a v pondělí mě čeká předávací protokol s panem děkanem. Do budoucna
zůstávám na katedře biblických věd. Budu
učit, ale také se věnovat bádání,“ řekla Ivana Vlková.
První krok, který Petr Tavel ve funkci učiní, bude dočasné jmenování současných
proděkanů a ustanovení doc. Damiána
Němce svým oficiálním zástupcem.
Petra Tavela si zvolil za děkana akademický senát fakulty letos 19. března. Byl jediným kandidátem a ruku pro něho zvedlo
osm z 11 senátorů.
„Mám velkou výhodu v tom, že zde není
třeba dělat žádná nepopulární opatření.
Spíše budeme přemýšlet o tom, k čemu
chceme fakultu dovést v příštích letech,
jaké místo máme jako teologická fakulta
ve společnosti, v církvi, v Olomouci,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení. Jeho
funkční období je vymezeno lety 2014 až
2018.
Olomoucká teologická fakulta má dvojí
statut, je současně státní univerzitou a zároveň má smlouvu s vatikánskou Kongregací pro katolickou výchovu. Ta vyjadřuje,
že proti osobě navrženého děkana nemá
námitek. Není to jen formální akt. O souhlas žádá arcibiskup a navrženého kandidáta kongregace pečlivě prověřuje včetně
referencí.
V novodobé historii fakulty je Peter Tavel
jejím šestým děkanem.
 (ado)

Píseň podle textu ranní modlitby sv. Jana xxiii.
MŮJ PROBUZENÝ ŽIVOT, JEŽÍŠI, TOBĚ PATŘÍ
Známá ranní modlitba svatého papeže Jana XXIII. z Hymnáře denní modlitby církve
(Hymny a básnické modlitby, str. 86) vydané nakladatelstvím Zvon a schválené ČBK
v roce 1993, byla zhudebněna Marií Maňákovou a je dostupná v hymnické úpravě
a v harmonizovaném doprovodu v příloze Acta curie – říjen 2014 a na webových stránkách (od října 2014): www.katedralaolomouc.cz v sekci Hudba v katedrále – písně ke
stažení.		
 Mons. Josef Hrdlička
předseda arcidiecézní hudební subkomise

Zodpovědná služba lektora

Předávání Božího slova ústy laika – lektora při liturgii bylo hlavním tématem vzdělávacího kurzu určeného pro všechny, kteří čtou texty Písma svatého při slavení
mše svaté. Kurzu se v průběhu let 2011 až 2014 se zúčastnilo více než tisíc lektorů
Božího slova z celé arcidiecéze.
Úvodní přednáška světícího biskupa olomouckého Mons. Josefa Hrdličky byla pro lektory ohněm zapalujícím, ale zároveň očisťujícím jejich srdce pro tuto zodpovědnou
službu. Měla za cíl přiblížit účastníkům duchovní rozměr lektorské služby. Úzce to souvisí s rozvíjením a prohlubováním víry, duchovního života i ochoty k této službě, která
umožňuje i věřícím stát se prostředníky Božího slova. Písmo svaté na celé řadě míst
nabízí silné inspirace týkající se tohoto poslání. Doc. Petr Chalupa zase poskytl jasný
přehled Bible a toho, jak se v ní orientovat, a dotkl se i různých jejích překladů. MgA.
Martina Pavlíková se poté ujala praktické části, ve které si lektoři udělali představu, čeho
si mají při předčítání Božího slova v českém jazyce všímat, aby jejich interpretace biblických textů byla pro posluchače jasná a srozumitelná.
Všechny tři části vzdělávacího kurzu mají stejný základní kámen, na kterém jsou stavěny, a to živý vztah ke Kristu Ježíši. Tento vztah k Pánu našeho života je nutno neustále
budovat a rozvíjet, bez tohoto „kamene“ Boží slovo nelze předčítat. Bezednou studnicí
pro budování živého vztahu s Pánem Ježíšem je každodenní čtení Božího slova a snaha
se jím řídit v našem životě. Další motivací může být také nově vyšlá apoštolská exhortace papeže Františka „Evangelii gaudium - Radost evangelia“.
A protože každé organizování takovéhoto rozsáhlého kurzu vyžaduje hodně úsilí, vytrvalosti a vůle, sluší se poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k jeho uskutečnění. Díky
samozřejmě také všem lektorům, kteří měli zájem a investovali svůj čas a síly, aby absolvovali celý kurz.
A na závěr pozvání pro všechny aktivní lektory farností olomoucké arcidiecéze: v sobotu 25. října se uskuteční 12. setkání lektorů Božího slova v Olomouci. Začátek
v 9.45 hod. ve velkém sále kurie na Biskupském nám. 2. Hlavním programem letošního setkání bude prohlídka arcibiskupského paláce doplněná slovem a hudbou; ve
slavnostním sále zazní kromě Božího slova také texty Jana Čepa. Texty budou doplněny hudební improvizací. Na kurii bude jako vždy po poledni malé občerstvení
s možností předat si aktuální zkušenosti lektorské služby ve farnostech. Celé setkání
bude stejně jako předešlé roky zakončeno slavením mše svaté v kapli sv. Anny na
Václavském náměstí v Olomouci.		
 Martina Pavlíková

Památky papežů ve Všeobecném římském kalendáři

Sv. Jan XXIII.

Na základě četných žádostí z celého světa rozhodl papež František, aby byly liturgické památky
papežů sv. Jana XXIII. a sv. Jana
Pavla II. zařazeny do Všeobecného římského kalendáře, a to
v den 11. října (Jan XXIII. – zahájení II. vatikánského koncilu)
a 22. října (Jan Pavel II. – den,
kdy se ujal pontifikátu). Obě
vzpomínky jsou stanoveny jako
nezávazná památka.
 (čbk)

Sv. Jan Pavel II.

zpravodajství

Olomoucké arcibiskupství už hospodaří
na prvních hektarech restitučních lesů

Zpět do vlastnictví olomouckého arcibiskupství byly v uplynulých dnech vráceny
první lesní pozemky, o něž instituce požádala v rámci procesu majetkového narovnání, označovaného také jako „církevní restituce“. Na zhruba 1300 hektarech,
zejména na Kroměřížsku, teď arcibiskupství začíná prostřednictvím své firmy
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., (ALSOL) hospodařit.
„Zahájili jsme hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, z nichž převážnou část, asi 1200 hektarů, tvoří lesy v okolí Kroměříže a 60 hektarů
u Traplic na Uherskohradišťsku. Společnost dále hospodaří na cca 120 hektarech lesů
na katastru obce Chvalčov v okrese Kroměříž, které patří Arcibiskupskému kněžskému
semináři Olomouc,“ shrnul současný stav jednatel ALSOL P. Jiří Kopřiva. Zároveň upozornil, že se jedná jen o nepatrný zlomek předpokládané výměry možných restitučních
pozemků. Olomoucké arcibiskupství totiž v řádném termínu požádalo o zhruba 40 tisíc
hektarů lesní a 5 tisíc hektarů zemědělské půdy, a dosud navrácený majetek tak představuje asi tři procenta všech vznesených požadavků.
Pro vykonávání činností spojených s hospodařením v lesích chce společnost ALSOL
využívat zejména živnostníky, případně menší regionální firmy. „Jedním z našich hlavních cílů je nabídnout výdělek
místním lidem. Především
v oblastech s vysokou nezaměstnaností chápeme tento
sociální aspekt jako velmi
důležitý,“ vysvětlil P. Kopřiva.
Dalším důvodem je snaha v co
nejvyšší míře využívat služeb
těch lidí, kteří v daném místě
pracovali už dříve. „Znalost
místních poměrů bývá totiž
v lesnictví velmi důležitá, proto chceme na různé pracovní
pozice využít maximum těch,
kteří v regionu nyní pracují,“
uvedl P. Kopřiva.
Pro prodej dřevní hmoty a dalších produktů hodlá společnost využít vlastní obchodní
oddělení. „Při objemech dříví, které bychom z restituovaných lesů měli vytěžit, budeme
obchodovat s velkými zpracovateli, ale zároveň chceme podpořit i zpracovatele regionální. Troufám si říct, že na rozdíl od některých jiných subjektů to nezůstane pouze na
úrovni proklamační fráze,“ přislíbil jednatel společnosti.
Stejně tak se podle něho nemusí bát ti, kdo do nyní již církevních lesů byli zvyklí chodit
na houby nebo jen tak na procházku. „Změnou vlastnictví se pro běžné návštěvníky lesů
nic nezmění. Ze zákona má každý občan právo vstupovat do lesů a sbírat tam pro vlastní
potřebu lesní plody a suchou, na zemi ležící klest,“ řekl P. Kopřiva a doplnil: „Přitom si
ale každý musí počínat tak, aby nepoškozoval a nenarušoval lesní prostředí, a zároveň
musí respektovat pokyny vlastníka.“
Kontroly dosud převzatého majetku vyvolávají podle P. Kopřivy v pracovnících společnosti rozporuplné dojmy. Nesetkávají se sice s případy poškození lesa nadměrnou
těžbou, jak se to děje na jiných místech ČR, ve velmi špatném stavu jsou ovšem zejména
budovy. „Lesy České republiky se po dohodě s arcibiskupstvím omezily jen na provádění
takových těžeb, jejichž neprovedením by mohly vzniknout následné škody – zejména se
jedná o zpracování kůrovcových a jiných nahodilých těžeb. Kvůli pomalému postupu
povinných osob jsou ovšem v některých lokalitách majetky přetěženy například kvůli
kalamitám či vývratům. Zisk z tohoto dřeva tak připadne státu a nám zůstane jen povinnost tyto plochy zalesnit,“ posteskl si jednatel ALSOL a dodal, že podobným problémem
je i nedodržení lhůt pro zalesnění vytěžených pozemků. „Ve většině případů sice zákon
porušen není, protože tato prodloužení schválil příslušný státní orgán, pro nového vlastníka to ale znamená zvýšení nutných nákladů na zalesnění a také nulový zisk,“ vysvětlil
P. Kopřiva.
Ještě větší starosti přinášejí společnosti hospodářské budovy a hájenky, které spolu s lesními pozemky přebírá. „Jejich stav je různý. Jen několik málo budov je téměř bezproblémových a dá se hned využívat, u většiny musíme počítat s nemalými investicemi do
generálních oprav a adaptací, nutných pro jejich další využití. A některé z předávaných
budov jsou bohužel i v takovém stavu, že opravy budou neekonomické a budovy se budou muset odstranit,“ uvedl P. Kopřiva.		
 Jiří Gračka
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Zemřel P. Jan Szczurko
Ve věku 86 let zemřel 27. srpna 2014
v Lipníku nad Bečvou tamní dlouholetý
duchovní správce P. Jan Szczurko.
Pocházel z Bohuňovic, kde se narodil se
23. června 1928.
Na kněze byl vysvěcen 25. června
1961 v Litoměřicích.
Působil jako kaplan ve Frenštátě
pod Radhoštěm
(1961–1965), potom jako administrátor v Bílově
(1965–1972), pak byl administrátorem
v Lipníku nad Bečvou (1972–1990); poslední čtyři léta aktivní služby byl také
místoděkanem hranického děkanátu.
V Lipníku nad Bečvou prožíval i první
důchodová léta až do roku 1994, kdy byl
znovu ustanoven farářem v Oseku nad
Bečvou a exkurendo administrátorem
v Dolním Újezdě. Od roku 2004 žil na odpočinku jako emeritní farář v Lipníku nad
Bečvou, kde je také pohřben na místním
hřbitově.
 (jpa)

Zemřel P. Bohumil Měchura
Ve věku 91 let zemřel 4. září 2014 v kyjovské nemocnici P. Bohumil Měchura,
dlouholetý farář v Horním Městě u Rýmařova.
P. Bohumil Měchura se narodil 6. prosince 1922 v Mistříně. Kněžské svěcení přijal
5. července 1947
v Olomouci a svou
kněžskou službu
započal v Náměšti na Hané jako
kaplan. Od roku
1951 působil jako
administrátor
v Horním Městě,
R e š o v ě , Tv r d k o vě, Dobřečově
a Stříbrných Horách. Od roku 1983 ještě
spravoval poutní místo Ruda u Rýmařova.
Téměř 60 let byl v náročných podmínkách
severního pohraničí dobrým pastýřem.
Svým přístupem a vlídnou povahou se
stal osobností celého kraje a přispěl k povznesení mariánského poutního místa
v Rudě u Rýmařova. V letech 1993 až 2002
vykonával službu děkana bruntálského.
Na podzim roku 2010 se ze zdravotních
důvodů vrátil do svého rodiště.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo
11. září 2014 v kostele Navštívení Panny
Marie v Mistříně, poté byl pohřben na
místním hřbitově.
 (ps)
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kdy – kde – co

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO školy

Rodinné centrum Slunečnice

Seminář Druhý život Mistra Jana Husa

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

Škola partnerství
Kurz se věnuje problematice mezilidských vztahů, především
vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16
let (věk se však pohybuje od 17 do 33 let), partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek,
skupinové práce, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Začíná se víkendem 3. až 5. října.
Kontakt: Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.:
587 405 250

Duchovní víkend pro seniory
Koná se na Svatém Hostýně od 24. do 26. října na Velehradě.
Jejich součástí jsou přednášky, společné modlitby, rozjímání,
adorace, udělení svátostí. Cena víkendu od 770 do 1060 Kč.
Kontakt: Marie Budínová, tel.: 608 407 141

Druhá společná pouť vdov a vdovců
Uskuteční se v katedrále sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek
16. října; mši svatou v 10 hod. slouží olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, odpoledne návštěva (zdarma) arcibiskupského paláce a komentovaná prohlídka katedrály.
Kontakt: Alenka Panáková, tel.: 604 252 629, e-mail: apanakova@volny.cz, Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail:
reznickova@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
Koná se o víkendu 3. až 5. října na Svatém Hostýně. Bude ji provázet P. Martin Sklenář, který se s rodiči podělí o inspirace na
téma: Jak doprovázet děti na cestě víry. Je připraven souběžný
program pro rodiče i děti.
Kontakt: Mgr. Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz, tel.:
587 405 292

Setkání žen v obtížných životních situacích
Setkání pro ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy se
koná ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci v úterý 14. října
od 16 hod. s Mgr. P. Petrem Bulvasem na téma: Jací jsou mladí
dnes?
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi
Vypravte se za doprovodu zkušených speleologů prozkoumat
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka
je určena pro otce a děti od 8 let. Akce je naplánována od 17. do
19. října.
Bližší informace: Peter Markovic, tel.: 587 405 293, e-mail:
markovic@arcibol.cz

Přednáška doc. Jaroslava Šebka, člena ekumenické komise pro
Husovo jubileum 2015, se uskuteční se na Velehradě v Sále kardinála T. Špidlíka v sobotu 4. října od 9 do 15 hod. Cílem semináře je ukázat konkrétní příklady novodobých interpretací života Mistra Jana Husa a husovského odkazu, tedy tzv. „druhého
života“, který je významný pro jeho vnímání českou společností
až do současnosti. Seminář je určen pedagogům, pastoračním
pracovníkům, kněžím, ale i laikům z řad široké veřejnosti. Vstup
zdarma, poplatek za osvědčení pro pedagogy činí 200 Kč.
Kontakt: Helena Polcrová, e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.:
608 837 086

Poselství křesťanských Vánoc

Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit do služby lektorů programu „Vstupy do škol s náboženskou tématikou“, na úvodní seminář s názvem Poselství křesťanských Vánoc. Tento program je
první ze série vánočních programů a přibližuje dětem základní
poselství Vánoc. Lektoři se na semináři dozvědí více o možnostech spolupráce se školami. Seminář se uskuteční v sobotu
8. listopadu od 9.30 do 13 hod. v budově kurie, Biskupské nám. 2,
Olomouc. Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. Seminář je zdarma a malé občerstvení bude
zajištěno.

Kurzy Alfa

Informační setkání o kurzech Alfa v olomoucké arcidiecézi se
koná v sobotu 22. listopadu v domě Komunity Blahoslavenství
v Dolanech u Olomouce.
Bližší informace: Viera Žalúdeková, tel. 732 435 398, e-mail:
akce@blahoslavenstvi.cz

Příprava snoubenců na manželství

Nabízíme kurz určený zvláště párům, které se rozhodly uzavřít
církevní sňatek. Skládá se ze čtyř večerních setkání a z víkendového pobytu. Témata, kterými se na přípravě zabýváme: Komunikace a řešení konfliktů v manželství, Manželství a sexualita
(+ plánování rodičovství), Vztahy k rodičům, sourozencům
a přátelům v manželství, Víra a vztah k Bohu v manželství, Psychologické rozdíly mezi mužem a ženou, Aby se láska neztratila,
Sdílené cíle a hodnoty, Finance v manželství.
První setkání podzimní přípravy proběhne v pátek 3. října od
17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci.
Bližší informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail:
cmarova@arcibol.cz

Duchovní cvičení pro manžele

Duchovní cvičení pro manžele na téma Jak prohloubit manželskou jednotu (s možností hlídání dětí) se konají ve dnech 24. až
27. října v Poutním domě na Hoře Matky Boží v Králíkách. Exercitátorem bude provinciál redemptoristů P. Josef Michalčík.
Bližší informace: e-mail: info@poutnidum.cz, tel.: 605 912 840,
www.poutnidum.cz

Malá pouť za velké věci

Pravidelná pouť za víru v našich rodinách se uskuteční 12. října a povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587405251,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

OLDIN • 10 / 2014

kdy – kde – co

9

bude vás zajímat
Podzim v arcibiskupském paláci v Olomouci

•  Přednáška PhDr. Simony Jemelkové: Stavebně historický vývoj
arcibiskupského paláce v Olomouci – 1. října, 17 hod. – slavnostní dvorana, Wurmova 9, vstupné dobrovolné
•  Do konce října je otevřena výstava Mincovnictví kardinála Dietrichsteina, která je součástí prohlídkového okruhu.

Přednáška na Svatém Kopečku u Olomouce

Matice svatokopecká pořádá v neděli 19. října v 16.15 hod. ve
Francouzském sále svatokopecké fary přednášku prof. dr.hab.
RNDr. Jana Andrese, DSc., na téma Akademické týdny na Svatém Kopečku.

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.

Rodina Neposkvrněné Svatému otci

Rodina Neposkvrněné oznamuje, že i v letošním roce připravuje
k Vánocům duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí pro Svatého otce Františka. Obětované dny zašlete na adresu: Bohumila
Vystrčilová, 687 54 Bánov 224

Dušičková pouť na Svatém Hostýně

Podzimní pouti na Svatém Hostýně

•  Růžencová pouť – neděle 5. října
•  Dušičková pouť – v sobotu 11. října (po mši svaté světelný
průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 12. října
•  Šestnáctá svatohubertská – sobota 18. října

Přenesení ostatků biskupa Josefa Nathana
Ve dnech 7. a 8. listopadu se uskuteční přenesení ostatků bývalého olomouckého světícího biskupa Josefa Martina Nathana
z Opavy do Branic v Polsku.
Bližší informace: Dr. Jan
Larisch, tel.: 732 838 899

Pozvání na žehnání
kostela
Svatého Ducha
ve Starém Městě

Mezi klíčem a mečem

Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba je instalována v prostorách krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
do 12. října.

V neděli 5. října proběhne od
16 hod. pontifikální mše svatá s žehnáním dokončovaného kostela Svatého Ducha ve
Starém Městě u Uherského
Hradiště. Tento nový chrám
navržený slovinským architektem I. Goropevšekem uvede do předběžného užívání
českobudějovický pomocný
biskup Mons. Pavel Posád
(www.stavimekostel.cz).

Vlastivědné muzeum ve Švábenicích nabízí
výstavu o Mikoláši Alšovi

Až do 2. listopadu je ve Švábenicích u Vyškova otevřena velká
výstava s názvem Mikoláš Aleš – malířská tvorba. Výstava nabízí dva tisíce obrázků rozdělených do cyklů: Náboženské motivy
v díle Mikoláše Alše; Alšův Špalíček národních písní a říkadel;
Kalendář Mikoláše Alše; Nástěnné malby a české dějiny v díle
Mikoláše Alše. Otevřeno vždy v neděli od 14 do 17 hod.; vstupné
dobrovolné. Zároveň je možnost prohlídky stálé expozice Vlastivědného i Kostelního muzea a novou Muzejní galerii betlémů.
Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době konání výstav nebo
po předchozí domluvě se správcem muzea (tel.: 732 446 286).

Oslavy v poutním
místě Štípa u Zlína

Závěr poutní sezony v Provodově u Zlína

Po dobu poutní sezony, která zde končí v neděli 26. října, budou
slouženy v neděli dvě mše svaté: v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.
Dušičková pouť, která zde uzavírá poutní sezonu, se koná v neděli 26. října, mše svatá je v 15.30 hod. a po ní následuje světelný
průvod na místní hřbitov.

Celostátní setkání animátorů seniorů

Koná se 24. října v Hradci Králové, Nové Adalbertinum
Akce je určena lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory (na
diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.).
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké, Diecézní
centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.:
495 063 661, 737 215 328, 734 435 368, e-mail: animatori@bihk.cz,
web: www.animatori.cz (online přihláška), uzávěrka doručení
přihlášek: 21. října

Snímek Ivo Buráň

Milostná soška
Panny Marie Štípské

Ve dnech 3. až 5. října proběhnou v poutním místě Štípa
u Zlína oslavy 250 let od přenesení milostné sošky Panny
Marie Štípské s Ježíškem z původního kostelíka do nynějšího kostela Narození Panny
Marie.
Mši svatou v sobotu 4. října
v 17 hod. se slavnostním přenesením sošky slouží P. Evžen
Martinec, opat augustiniánského kláštera na Starém
Brně.
Bližší informace:
www.stipa.cz
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B i s k u p s k á s y n o da o  r o d i n ě
V říjnu proběhne mimořádné zasedání biskupské synody o rodině. Českou biskupskou konferenci bude zastupovat olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. Poprosili jsme ho o několik slov pro Nové město.
Téma rodiny nevybral papež František
náhodně. Že je skutečně aktuální, ukázal i dotazník, na který u nás odpovědělo
mnoho lidí. Odpovědi zpracovala jednotlivá diecézní centra pro rodinu a Národní centrum pro rodinu pak vypracovalo
společnou odpověď s doplněním svých
pozorování. Dnes už máme v rukou Instrumentum laboris, dokument vypracovaný sekretariátem synody v Římě, který
je podkladem pro III. mimořádné všeobecné shromáždění. Nese název Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace. Zajímavé je srovnání českých
a světových pohledů. Především je vidět
světovost církve, která v nejrůznějších
podmínkách různých světadílů a kultur
má v mnohém odlišné výzvy a potřeby.
Uvědomuji si, jak se musíme naučit rozšiřovat náš místní pohled. Současně je
vidět, že mnohé naše problémy netrápí
jen nás, ale v globalizovaném světě je naše
situace podobná mnoha krajinám.
Skupina určitých problémů spojuje země
s vysokou životní úrovní, která přináší nejen blahobyt a velké možnosti, ale
i významnou změnu na stupnici hodnot.
Charakterizuje nás kromě jiného: vysoké
pracovní nasazení, upřednostnění hodnot
hmotných před duchovními, akcent na
osobní svobodu a osobní cíle před společnými, včetně rozšířené relativizace,
osvojení si kultury skartování, provizoria,
všechno a hned, na jedno použití, jak často připomíná papež František. To všechno
spolu se sdělovacími prostředky a negativním vlivem okolí oslabuje rodinu, která
nemá čas na budování vzájemných vztahů, rozvinutí skutečné lásky a charakterové upevnění svých členů, kteří ji vytvářejí
a jsou jejím základem.
V dokumentu se zmiňuje řada snah, projektů a úsilí, z nichž některé mohou jistě
pomoci i v dalších zemích. Zatím jde jen
o sběr problémů, požadavků, zkušeností
a pozorování. Nejde o žádné rozhodnutí,
ale i tak tu vidím některé inspirace pro
naši pastoraci rodin. U nás jsme sice na
začátku a je před námi veliká cesta, ale
nemusíme se před ostatními stydět. Dělá
se u nás řada hezkých věcí a doufám, že
právě synoda bude pro nás velkým povzbuzením.
O Letnicích jsem dostal zajímavý dopis
manželů, kteří po letech manželství spolu
přijímali svátost biřmování. Jejich manželství bylo v krizi. Jejich přátelé, kteří se
taky teprve připravovali k biřmování, je

pozvali do skupinky manželů. Společná
příprava jim pomohla. Zjistili, že manželská krize zmizela sama, když společně
začali usilovat o duchovní život. Zdá se
mi, že srovnání jejich zkušenosti se zpracováním dotazníků ukazuje, že základem
mnoha manželských krizí je právě krize
duchovní, či nerozvinutí duchovního života obecně, ale zvláště života ze svátosti
manželství. Mnoho krásných svědectví
by mohli vyprávět ti, kteří se jako manželé vydali na společnou cestu ke svatosti.
I podklad pro jednání synody ukazuje na
pozitivní zkušenosti manželů zapojených
do různých církevních hnutí, sdružení
a spiritualit. Vidím v tom silnou výzvu pro
tyto lidi, aby si více uvědomovali poklad,
kterého se jim dostalo, a rostla v nich touha dělit se o něj s druhými, přizvat další
ke své zkušenosti a do svého společenství.
Tak mohou mít podíl na růstu šťastných
rodin a ozdravění společnosti.
Téma synody je velmi široké a jednotliví
členové mají jen malý prostor pro svůj
příspěvek. Já bych rád podtrhl potřebu
duchovního života manželů, na který je
ovšem třeba se připravit duchovním životem dávno před svatbou. Když mluvím
o duchovním životě, musím dodat, že
nejde jen o projevy zbožnosti, ale o rozvinutí praktického života s Bohem, a to
nejen v rozměru individuálním, ale i ve
společném životě manželů. Jistě je třeba
pomáhat všem, kterým to nevyšlo a snaží
se začínat znovu. Musíme však najít odvahu zvednout laťku a zbavit se náboženského minimalismu, být citliví k slabým
a zraněným, ale zvláště novou generaci
nadchnout pro vysoký ideál, abychom neřešili jen důsledky manželských a rodinných havárií, ale předcházeli jim dobrou
formací. Jinak jsme jako letci, kteří se drží
při zemi a havarují jen proto, že nenabrali potřebnou výšku. Lidé musí objevit, že
jsou milováni samotným Bohem, a pak
budou schopní dávat lásku dál. Kdo se necítí milovaný, nemiluje, jen o lásku žebrá,
nebo ji ukrádá, ale nedokáže být šťastný,
protože druhé nedělá šťastnými. Kdo udělá objev Boží lásky, musí se ještě naučit na
ni odpovídat a procvičit si její předávání,
vyrůst v rychlém rozlišování a snadném
odmítání všeho, co lásku ničí. Každý sportovec, hudebník, řidič či letec potřebuje
dlouhé cvičení, aby se stal mistrem svého
oboru. Umění milovat a budovat šťastnou
rodinu považuji za velké umění a při tom
vidím, jak většina lidí to zkouší naprosto

Pouti rodin na Svatém Hostýně se zúčastnil
arcibiskup Jan Graubner.
Snímek Ivo Buráň
amatérsky. Jen někteří mají výhodu společenství a silné spirituality i trvalého doprovázení v některých hnutích.
Šťastná rodina potřebuje hodně péče a lidské snahy. Jak ale ukazuje zkušenost, lidské síly na to nestačí. Boží však ano. Když
se rodina naučí žít s Bohem, hovořit s ním
v modlitbě, naslouchat jeho slovu a uvádět ho do života, stává se svědkem obdivuhodných Božích skutků. Když se snaží
být společně v Kristově jménu a jeho lásce, zakouší jeho přítomnost. Kde je Bůh,
tam je kousek ráje. Rodina, která zakouší
ráj, je šťastná i přes různé nedostatky či
bolesti. Když se lidé v rodině naučí vidět
jeden v druhém Krista a tak s ním jednat,
když se snaží společně líbit Bohu, ale taky
přiznávat chyby, prosit o odpuštění a dělat
pokání, když manželé prožívají společné
svaté přijímání jako vrchol svého sjednocení v Kristu, neznamená to, že se vyhnou
křížům a zkouškám, ale objeví cenu lásky,
která se neleká ani oběti. Nechají-li v sobě
milovat Boha, mají lásku, která podle sv.
Pavla všechno omlouvá, všemu věří, nikdy
nezoufá, všechno vydrží a nikdy nepřestává. Pak zvládnou i krize a dalším generacím ukážou model hodný následování.
Většina mladých touží po krásném a věrném manželství, ale mnozí z toho mají
strach, nebo to opravdu pokazí, protože
jim nikdo neukázal, že šťastné manželství
je možné a jakou cestou je třeba k takovému cíli jít.
Církev musí najít cestu, jak začlenit rodiny
do života farních společenství schopných
inspirovat a podržet, jak lépe připravovat
mládež na manželství a jak dlouhodobě
duchovně doprovázet manžele na jejich
společné cestě ke svatosti. V tom vidím jeden z úkolů pro mimořádnou biskupskou
synodu o rodině. Děkuji všem, kteří se
o to snaží, kteří k tomu pomáhají druhým,
kteří se za to modlí.
 arcibiskup Jan Graubner
Převzato z časopisu Nové město
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Rok rodiny vyvrcholil
na Svatém Hostýně poutí rodin
Nebývale velký počet věřících se v sobotu 30. srpna zúčastnil poutě, která kromě bohoslužby nabídla pěší putování, přednášky, zábavný program pro děti i koncert. Tato pouť se počtem svých účastníků zařadila
mezi největší na Svatém Hostýně v letošním roce.
Celodenní program začal brzy ráno, kdy se
zejména učitelé vydali na pěší pouť z Bystřice pod Hostýnem. Na vrcholu Svatého
Hostýna se k nim přidali i další poutníci.
V 10.15 hod. začala mše svatá, kterou na
venkovním podiu celebroval olomoucký
arcibiskup Jan Graubner a spolu s dalšími
30 kněžími. Celý prostor mezi venkovním
oltářem a bazilikou byl zaplněn stovkami
rodin s malými i většími dětmi. Otec arcibiskup přítomným připomněl, že ve stejné
době se další tisíce lidí scházejí ve Žďáru
nad Sázavou na Národní pouti rodin a že
obě setkání jsou vyvrcholením probíhajícího Roku rodiny.
Po bohoslužbě, kterou svým zpěvem doprovodila skupina Paprsky, si poutníci
mohli vybrat z široké programové nabídky. Rodičům byla určena přednáška

Františky Böhmové o vděčnosti, pro děti
zase děkanátní rodinná centra připravila
množství her a soutěží, ale také skákací
hrad či cukrovou vatu. Zároveň bylo možné zhlédnout loutkové představení v podání divadla Dana Taraby.
Pedagogům byla po mši svaté nabídnuta
účast na přednášce arcibiskupa Graubnera. Protože v nadcházejícím školním roce
bude hlavní duchovní událostí eucharistický kongres, jeho přednáška se zaměřila
na eucharistii v životě učitele. O působení
eucharistie ve svém osobním i profesním
životě pak pedagogové mohli rozjímat při
modlitbě Cesty světla.
Následovalo svátostné požehnání v bazilice. Poutníci během něj mohli vhazovat
lístky se svými prosbami a úmysly, ale
třeba jen s iniciálami a datem svatby, do

Snímek Ivo Buráň

džbánu před oltářem a prosit tak Boha
o požehnání.
Na závěr celodenního programu se uskutečnil koncert Paprsků.
Setkání, jehož smyslem je poděkovat
Bohu za ochranu v době prázdnin a vyprosit milosti pro začínající školní rok, má
na Svatém Hostýně dlouholetou tradici.
O poslední prázdninové sobotě ho zde
společně pořádají arcidiecézní Centra pro
rodinný život a pro školy, duchovní správa
na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská.
 Ivo Buráň a Josef Záboj

Průplav – celoroční plavba ve společenství
Ve školním roce 2013/2014 Centrum pro rodinný život v Olomouci zahájilo nový program pro mladé. Protože jsme si dali za cíl pomoci mladým
lidem „proplout“ otázkami, které se ve svém věku kladou, dostal tento
program originální název „Průplav“. O tom, jak jsme společně proplouvali mořem názorů, či vztahů a co nás na této odvážné plavbě potkalo,
se dozvíte v následujícím příspěvku.
Na společnou plavbu jsme vypluli druhou
sobotu na začátku loňského října. V klášteře dominikánů se sešlo asi 20 mladých
ve věku 14 až 18 let. Po celodenním setkání, na kterém jsme si zahráli několik her,
vyslechli krátké svědectví kněze či zhlédli
film, jsme se rozešli domů. Hned následující středu jsme ale pokračovali v plavbě
a věnovali jsme jí téměř všechny středeční
večery školního roku. Pomyslnou loď řídil
tým 10 plavčíků s čelem s kapitánem otcem Jindřichem. Tým se staral o pohodlí
posádky a pomáhal jí proplouvat mořem
názorů, lidí a vztahů, ale také množstvím
práce na sobě, která byla pro plavbu velmi
důležitá. Kromě týmu plavčíků jsme do
naší lodi jednou za dva týdny pozvali zajímavé hosty, kteří nás provedli různými
tématy. Mluvili jsme například o sebepřijetí, žebříčku životních hodnot, vztazích
k rodičům či o komunikaci. Nevynechali
jsme také otázky týkající se ochrany ži-

votního prostředí nebo bezdomovectví.
Protože jsme si uvědomovali, že proplout
množstvím témat není jednoduché a že
musíme občas také zastavit a zorientovat
se, abychom neztratili z očí cíl, obětovali
jsme každé druhé setkání našemu duchovnímu růstu a rozvoji vztahu s Bohem.
Plavba byla obohacující nejen pro námořníky, ale také pro plavčíky. Asi polovině
námořníků se povedlo šťastně dosáhnout
cíle, někteří během cesty z lodi vystoupili.
Nicméně, první ročník plavby považujeme za úspěšný a těšíme se, že letos opět
vyplujeme.
Pokud máte ve svém okolí mladé a nadějné námořníky, kteří by se chtěli k naší
posádce přidat, neváhejte se na nás obrá-

tit. Učiňte tak i v případě, že byste sebrali
odvahu a rozhodli se, že se sami stanete
plavčíky a budete řídit svou vlastní loď.
Rádi vám předáme naše dosavadní zkušenosti a pomůžeme vám tak bezpečně
začít vaši plavbu.
Pokud jste se dosud nepřesvědčili, že má
plavba po moři smysl, přečtěte si její hodnocení samotnými námořníky.
Které činnosti tě na Průplavu nejvíce
obohatily?
Přednášky. Získal jsem odpovědi na otázky
života.
Diskuze ve skupinkách. Byla to legrace
a dobře jsme se o tématu pobavili.
Přednášky. Dozvěděl jsem se spoustu věcí,
které jsem nevěděl.
Modlitby. Donutilo mě to občas se pomodlit.
Diskuze ve skupinkách. Mohli jsme si podebatovat o různých věcech v intimnějším
prostředí.
Přednášky. Obohatily mě o nové znalosti,
poznatky a náměty k přemýšlení.
 Lucie Cmarová

Více informací najdete na stránkách www.rodinnyzivot.cz
Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: 733 755 955, e-mail: cmarova@arcibol.cz
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Centrum pro katechezi

K at e ch e z e d o s p ě lý ch
V minulém čísle OLDINu jsme
začali stručné pojednání o katechezi dospělých. V dnešním
čísle budeme v tomto tématu
pokračovat a zase si trochu více
objasníme, k čemu katecheze
dospělých slouží. K tomu opět
přidáváme svědectví, tentokrát
o katechezích dospělých v biblické skupince ve farnosti Klenovice na Hané.
Katecheze dospělých zastává dvě základní funkce. První je iniciační, kdy nás uvádí do křesťanského života, do slavení liturgie, připravuje ke slavení svátostí. V této fázi katecheze především vysvětluje např. dění při mši svaté a zároveň se snaží katechizovaným pomoci, aby každou mši svatou (ne jenom ty slavnostní) dokázali co nejlépe prožívat, a to ne jenom gesty, ale také vnitřně a s duchovním
užitkem. Druhá funkce je permanentní vzdělávání ve víře. V tomto smyslu hraje katecheze důležitou roli v průběhu celého života.
Víra totiž není něco, co bychom se v dětství naučili a už to umíme, ale víra je náš život, naše prožívání vztahu s Bohem, které je často
ovlivňováno tím, co prožíváme v rodině, v zaměstnání či jinde. Katecheze pak prohlubuje naše znalosti o víře, uvádí do souvislostí, učí
nás propojovat prožívání víry s prožíváním všedního dne, jeho radostmi i bolestmi. A takto nás katecheze provází na cestě života. Zde
především musí mít katecheta na paměti, že katecheze dospělých má odpovídat na každou etapu života, na vnitřní potřeby křesťanské
víry, že se zde nemůže jednat o nějaké opakování či doplnění z náboženství. Katecheze pak není nějaká nepříjemná nutnost, ale je to
radostné povzbuzení.
V Klenovicích na Hané začala s katechezemi pro dospělé již před několika lety katechetka Mgr. Jana Nesvadbíková a my jsme rádi, že
byla ochotna se s námi podělit o své zkušenosti.
• Jak jste se dostala ke katechetické
službě?
To bylo zajímavé. Když mi bylo šestnáct,
onemocněl u nás varhaník a pan farář mě
oslovil s prosbou, zda bych nechtěla hrávat já. Sice jsem do té doby na nic nehrála
ani jsem neuměla noty, ale řekla jsem si,
že to zkusím. V roce 1990 pak přišel nový
kněz, který řekl, že by bylo dobré, abych
se začala věnovat také dětem. A tak jsem
se přihlásila na první katechetický kurz
konaný po roce 1989 a hned potom jsem
se hlásila i na studium na bohoslovecké
fakultě. Současně jsem celou tu dobu vypomáhala s učením náboženství a učím
vlastně až dodneška.
• Vy jste však nezůstala jenom u výuky náboženství a začala jste se věnovat
také katechezi dospělých. Ve farnosti
jste mívali biblickou skupinku. Jak probíhala vaše setkávání?
Ano, ve farnosti jsme se scházeli pravidelně několik let na biblické katecheze, kde
jsme postupně probírali jednotlivé biblické knihy, a to jak po stránce obsahové, tak
i uváděním do geografických či historických reálií. Přípravy byly sice časově náročné, ale bylo důležité, aby si lidé alespoň
trochu dokázali představit, v jakém kontextu doby bylo Boží slovo zaznamenáno.
Součástí našich setkání byla vždy také
společná modlitba.
Kromě biblických témat jsem vždycky
měla přichystáno buď něco z dění v církvi,
nebo informace o nějakém aktuálním li-

turgickém svátku, upozorňovala jsem také
na pastýřské listy otce arcibiskupa, nad jejichž tématy jsme se pak spolu zamýšleli.
Myslím si, že také toto je velmi důležité,
protože když se tyto listy jenom přečtou
při nedělní mši svaté, hodně z toho se nám
brzy „vykouří“ z hlavy. Když je však spolu
znovu probíráme, lépe si ukotvíme dané
myšlenky. Je podstatné, aby si lidé uvědomili, že tu je nějaký pastýř, který se stará
o arcidiecézi a zároveň si všímá, co se v ní
děje, a chce lidem také něco sdělit.
• Kdo se účastnil těchto vašich setkání?
Skupinku jsme mívali v Klenovicích na
faře, ale jezdívali sem i lidé i z jiných farností, scházelo se nás asi deset. Já jsem si
celou svoji přípravu vždy napsala a pak

jsem ji nakopírovanou rozdávala všem
účastníkům. I když jsem si původně myslela, že to lidé doma někde založí, postupně jsem si všímala, že ty materiály skutečně doma čtou a nejen to: Dokonce je
půjčovali i svým známým a příbuzným.
Jednou mi také jedna nevěřící paní z vesnice říkala, že jí kdosi půjčil texty z našich
katechezí a že zjistila, že to dělám já a že
jí to velmi zaujalo. Ve farnosti máme také
důchodkyně, které sice na setkání nechodí, ale jedna farnice jim naše materiály
půjčuje a ony si to pak čtou doma.
• Jak dlouho trvalo jedno setkání?
Já jsem každé setkání měla připravené na
hodinu, ale vždycky se to protáhlo na dvě
hodiny. Ti, kteří na něj přicházeli, to totiž brali také jako společné setkání, kde si
chtěli také popovídat, na něco se zeptat,
něco k tématu říci.
• Co byste vzkázala katechetům, kteří
by se chtěli také začít věnovat katechezi
dospělých a nevědí, jak na to?
Katechetům, hlavně těm mladším, bych
vzkázala, aby se toho rozhodně nebáli,
protože je to nesmírně důležité. Nejlépe
je začít úplně od jednoduchých věcí, třeba podle YOUCATu, najít si k tomu něco
z Bible a udělat z toho kratinkou katechezi. Stačí 15 až 20 minut. Jednu věc rozebrat a podat takovým způsobem, aby to
posluchači pochopili a aby je to motivovalo dál na sobě pracovat.
Rozhovor připravila Martina Orlovská

Katolická asociace nemocničních kaplanů
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N e m o c n i č n í k a pl a n i
V Olomouci proběhl kurz poradenství pro pozůstalé
Poslední týden v červnu pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Arcidiecézní charitou Olomouc
vzdělávací kurz „Základy poradenství pro pozůstalé“ v rozsahu 32 hodin výuky v Olomouci. Lektorkou kurzu byla PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D., průkopnice péče
o pozůstalé v České republice. Pod jejím odborným vedením se 15 účastníků, z nichž
bylo deset nemocničních kaplanů a jeden dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví, seznamovalo s možnostmi pomoci a podpory pozůstalým.

Zahájení kurzu „Nemocniční kaplan“
V kapli sv. Anny u olomouckého dómu byla 13. září slavena mše svatá u příležitosti
zahájení kurzu celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“, které se účastnili přijatí
uchazeči a někteří vyučující.
Nový studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci je realizován ve spolupráci s lékařskou fakultou, Fakultní nemocnicí Olomouc a Hospicem na Svatém Kopečku u Olomouce. Jeho garantem a manažerem je
proděkan a vedoucí katedry církevního práva P. doc. Damián Němec. Kurz si klade za
cíl umožnit 31 studentům získat odbornou způsobilost pro pastoraci nemocných v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.
Výuka, rozložená do zimního a letního semestru, zahrnuje dvacet šest povinných předmětů z oborů medicíny a teologie a dva bloky odborné praxe po padesáti hodinách. Na
závěr studia se kurzisté podrobí ústní a písemné zkoušce z medicínské a teologické části.
Program celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ byl vytvořen členy Rady pro
zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů
v České republice ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národním centrem
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Uskutečnění na CMTF UP v Olomouci představuje pak pilotní ověření jeho obsahu, hodinové dotace u jednotlivých
předmětů a přístupů k pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách.

Nemocniční kaplani absolvovali kvalifikační zkoušky
pro vykonávání profese
„Poradce pro pozůstalé“
Ve dnech 12. srpna a 28. srpna proběhly
kvalifikační zkoušky „Poradce pro pozůstalé“ před tříčlennou komisí ve složení
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenkové, Ph.D.,
Hana Bíbová a Mgr. Drahomír Ševčík, v souladu s ustanoveními zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně
platného hodnotícího standardu profesní
kvalifikace. Osvědčení o získání profesní kvalifikace získalo osm nemocničních
kaplanek z olomoucké arcidiecéze.
Všechny poradkyně pro pozůstalé jsou
kompetentní samostatně a systematicky,
citlivě a s respektem doprovázet klienty
v průběhu umírání a smrti jim blízké osoby, zármutku a truchlení, a to prostřednictvím poradenského vztahu.

Konference hospitality
Vizovice 2014

Večer pro lékaře a zdravotníky: MUZUNGU BÁJÍÍÍ
aneb Poskytování zdravotní péče v Ugandě
Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Moravskoslezskou křesťanskou akademií pořádá v Olomouci 16. října setkání pro lékaře a zdravotníky.
Na setkání jsou zváni pracovníci ve zdravotnictví. V katedrále sv. Václava bude
v 17 hod. adorace a po ní v 18 hod. mše svatá, kterou bude sloužit olomoucký generální
vikář Mons. Josef Nuzík.
V 19 hod. pak v sále Mozartea Arcidiecézního muzea budou o své dobrovolnické praxi
v organizaci Shalom for Uganda hovořit Mgr. Jana Březinová, nemocniční kaplanka ve
Fakultní nemocnici Olomouc, a MUDr. Tereza Truhlářová, lékařka v Nemocnici Kyjov.

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích ve spolupráci s Milosrdnými bratry
a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravuje na 14. října odbornou
konferenci pro pracovníky ve zdravotnictví na téma „Péče o člověka ve zdravotních
službách“ s podtitulem „Tělem k duši“.
Program začne mší svatou v 11 hod. ve
farním kostele sv. Vavřince ve Vizovicích,
poté bude pokračovat v místní orlovně od
13 hod. registrací účastníků a od 13.30
hod. přednáškami odborníků. S příspěvky
vystoupí: prof. MUDr. Marta Munzarová,
CSc., Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková,
Martin Richard Macek a P. Mgr. Ing. Jan
Zachoval, CSc.
Konference je akreditována u České asociace sester a nabízí zisk 4 kreditů.
Je možné se přihlásit do 7. října – e-mail: krajcova@nmbvizovice.cz, tel.: 577 005 827.
Konferenční poplatek ve výši Kč 150 Kč
bude vybírán při registraci.
Stejná konference proběhne 13. listopadu
v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně.
Stránku připravila Marta Hošťálková
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Z vašich dopisů

H l a s y a o hl a s y
Kroměřížské církevní školy
zahájily nový školní rok

Nový školní rok 2014/2015 zahájily v pondělí 1. září společně slavnostní mší svatou
v kostele sv. Mořice obě kroměřížské církevní školy, Církevní základní škola a Arcibiskupské gymnázium (AG). Hlavním
celebrantem byl otec arcibiskup Jan, který
přivítal všechny žáky, studenty, učitele,
rodiče a absolventy a ve své promluvě je
vyzval k dobrému plnění svých povinností
a k větší spolupráci s Duchem Svatým při
studiu. Při mši svaté byl také představen
nový jáhen Ing. Mgr. Josef Slezák, který
bude v tomto školním roce na AG působit. Na závěr otec arcibiskup popřál všem
studentům i vyučujícím hodně dobrých
výsledků a vytrvalost dokončit zdárně
tento školní rok.
V letošním roce nastoupilo na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži do primy
šestiletého studia 34 žáků a do prvního
ročníku čtyřletého studia 96 studentů.
Tito noví studenti měli možnost se více
poznat při seznamovacích pobytech na
Svatém Hostýně a v Rajnochovicích v táborovém středisku Archa. Součástí pobytů byly nejen seznamovací, ale také duchovní aktivity, mše svaté, poutě a první
třídní schůzka s rodiči.
 Ing. Marie Kvapilíková
a sestra Luisa Ščotková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

V kostele v Bílovicích se odhalují stopy historie

Mezi cenné skvosty v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Bílovicích patří hlavní oltář
sv. Jana Křtitele a boční oltáře sv. Andělů strážných a Panny Marie, které zdobí sochy
českých světců. V minulých letech proběhly průzkumy a výběrová řízení na nutné restaurování movitých památek, které jsou zapsány v rejstříku památek ochrany kulturního dědictví.
Prvním krokem v letošním roce byl výběr
restaurátorské dílny.
Ekonomická rada
farnosti se rozhodla
na základě referencí
pro MgA. Kateřinu
Čihákovou-Myškovou z Chlumce nad
Cidlinou. Vypracovala postup prací a smlouvu o dílo na boční oltář sv. Andělů strážných, který se nachází
v pravé boční kapli kostela. Oltář z 2. poloviny 19. století tvoří dřevěná architektura, na
které spočívají sochy anděla strážného, sv. Aloise a sv. Anežky České. Ve spodní části
je umístěn Boží hrob z počátku 20. století. Při demontáži celého oltáře letos v dubnu
se objevilo ve spodní části torzo barokní zděné menzy, zřejmě z konce 18. století. Obě
boční strany menzy nesou stopy barokní profilace. Menza slouží jako nosný fundament
pro dřevěnou architekturu oltáře. Nad menzou na stěně se objevily značně poškozené
původní malby světců z přelomu 18. a 19. století.
Zdivo menzy bylo zvlhlé, protože bylo zasypáno neprodyšnou a zvlhlou sutí a pískem.
Suť a písek byly odstraněny a zdivo menzy za dobu čtyř měsíců jeví známky vysýchání. Restaurátorka vyslovila požadavek, aby byla zachována výška menzy a celá plocha
zpevněna vyzděním středního zborceného dílu menzy. Tím se vytvoří kompaktní celek
menzy.
V úterý 12. srpna se uskutečnil kontrolní den v Chlumci nad Cidlinou v ateliéru paní
K. Myškové. Zúčastnili se jej zástupci ekonomické rady farnosti a dvě zástupkyně Státní památkové péče. Všichni zúčastnění shodně potvrdili, že práce postupují ve shodě
s restaurátorským záměrem. Po odstranění tří vrstev druhotných nátěrů se trpěliví restaurátoři dostali až k původnímu mramorování. Zcela vyniká nové zlacení v kombinaci
lesk a mat. Na základě postupu jednotlivých prací dle smlouvy o dílo mohla být v srpnu
provedena zálohová fakturace za provedené práce v hodnotě 311 000 Kč. Závěrečná fakturace bude až v měsíci listopadu po předání hotového díla v kostele v Bílovicích.
Smlouva o dílo byla uzavřena pro rok 2014 v celkové výši 622 150 Kč. Oprava se může
uskutečnit jen díky dotacím státních subjektů. Zastupitelé obce Bílovice odsouhlasili příspěvek 100 000 Kč na restaurování oltáře. Z Ministerstva kultury ČR z programu
„Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti“
jsme obdrželi 300 000 Kč. Po realizaci díla máme příslib z „Fondu kultury Zlínského kraje“ finanční dotaci 137 700 Kč. Zbylá část bude hrazena ze sbírek věřících.
Můžeme se těšit, že boční oltář vynikne ve své původní kráse. Tím dá farníkům impuls
pokračovat v opravě zbývajících movitých památek v kostele.
 P. Josef Říha
Bílovice

Z Loučky u Vizovic zazněly inspirativní impulsy

V Loučce u Vizovic, poprvé v České republice, se v neděli 14. září konalo literární odpoledne věnované vojenskému kaplanu, nositeli in memoriam nejvyššího amerického
vojenského vyznamenání a kandidáta blahořečení P. Emila Josefa Kapauna, který zemřel
23. května 1951 v Koreji.
Víme, že po statečném muži, P. Emilu Kapaunovi, Čechoameričanovi, jehož rodiče pocházeli z naší země, se v USA, Jižní Koreji, Německu, Japonsku jmenují školy, náměstí,
staví mu sochy, vychází knihy, DVD, konají se Dny Emila Kapauna, jsou publikovány
články atd. V naší zemi byl doslova objeven teprve vloni, kdy obdržel nejvyšší vojenské
vyznamenání in memoriam od prezidenta USA Baracka Obamy Medal of Honor („Medaili cti“). V současnosti probíhá ve Vatikánu proces jeho blahořečení.
Vzpomínková akce se uskutečnila za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
 Mgr. Josef Kořenek
Olomouc
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Letím na Haiti hledat jídlo pro školáky
Sklání se nad dvěma kufry a batohem. Přihazuje do nich jakési dopisy, osobní věci a spoustu jiných důležitých drobností.
Pamatuji se na své rozčarování, když jsem se před půlrokem
dozvěděl, že tahle štíhlá, jemná, až nesměle působící dívčina byla jako dobrovolnice na Haiti. „Tenhle věchýtek mezi
Haiťany?“ říkal jsem si tehdy nechápavě. Až ji někdy uvidíte,
dáte mi za pravdu. Kristýna Lungová je pracovnicí Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) a právě „balí“ na svou další
pracovní cestu do nejchudší země západní polokoule. Už
kolegyni Kristýnu trochu znám a přesto nevycházím z údivu
nad její odvahou.
„V dubnu sestřičky z misijní kongregace
sester St. Joseph of Apparation otevřely
novou školu v Gonaives (město o 300 tis.
obyvatelích) pro 700 dětí. Chodí tam ty
nejchudší a zdravotně postižené děti, které jsou schopny se vzdělávat. No a teď jim
z World Food Programme, což je organizace patřící pod OSN, odebrali dodávky
jídla pro školní jídelnu. Budou prý podporovat jen státní školy,“ vysvětluje mi trochu
rozčileně Kristýna. „Budu se sestřičkami
hledat zdroje, jak pro všechny školáky zabezpečit jedno teplé jídlo denně ve školní
jídelně. Pro mnoho z nich je to jediné jídlo, které během dne mají,“ dodává.

Původní škola sestřiček v Gonaives byla
nevyhovující. Stála v zátopové oblasti,
měla špatné hygienické podmínky a byla
nekvalitně postavená. Hned po zemětřesení v roce 2010 bylo jasné, že se musí
stavět nová a jinde. ACHO přispěla pětimilionovým darem a díky ní a díky dalším
donorům dnes v areálu patřícímu sestřičkám již stojí nová škola. A slouží. Na bezpečném místě, odolná proti zemětřesení,
kvalitně postavená, funkční a denně plná
dětí.
„Tento areál je tvořen i rehabilitačním centrem, kde mají pomůcky pro děti s tělesným postižením a dochází tam také lékaři
z OSN,“ doplňuje Kristýna Lungová a do
kufru přidává překlady dopisů pro děti.
„A ještě sem přicházejí nejchudší maminky s dětmi do tzv. nutričního centra, které
poskytuje pomoc a poradenství v oblasti
výživy dětí.“

Z této školy je Adopcí na dálku – Haiti podporováno 93 dětí a prvních deset
v letošním roce ukončilo zkoušky na konci šesté třídy. Státní školství je na Haiti
v žalostném stavu. Ředitelé státních škol
nedostávají od státu peníze na provoz.
Učitelé nemají plat, je jich málo a výuka je
nekvalitní. „Děti třeba několik hodin sedí
v lavicích a čekají, jestli vůbec přijde učitel,“ vysvětluje Kristýna s tím, že „misijní
nebo soukromé školy jsou na tom finančně trochu lépe a tak je kvalitní i výuka,
péče o učitele “.
ACHO školství nepomáhá jen v Gonaives. „Školu podporujeme také v Baie de
Henne. To je taková, u nás bychom
řekli obec z rozšířenou působností,
čítající 3 000 obyvatel, v jejímž okolí
žije dalších 10 000 lidí. Tam je základní
škola až do osmé třídy a každý rok se
otevírá další třída. Podporovaných dětí
z Adopce na dálku je zde 263,“ informuje Kristýna Lungová a pokračuje:
„Plánujeme ještě větší spolupráci při
stavbě druhého patra školy, protože
kapacitně již nestačí. Bude
to i odborná střední škola
s výukou řemesel. Pro dívky
například obor švadlena, pro
chlapce mechanik, automechanik, zemědělec, rybář. Vše
profese, které jsou využitelné
v okolí. Jde o to, aby žáci ze
škol neodcházeli bez praktických dovedností a navíc nemigrovali z této oblasti do větších
měst,“ vysvětluje humanitární
pracovnice dlouhodobý plán
na rozvoj komunity. Plán obsahující v budoucnosti také poskytování tzv.
mikrokreditů sloužících k založení vlastní
živnosti apod.
Hlavními zdroji financování pomoci
ACHO na Haiti je tzv. Adopce na dálku.
Cílem Adopce na dálku je umožnit dětem na Haiti získat bezplatně základní
vzdělání. Do Adopce jsou zařazeny děti
z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat. Za roční

příspěvek dárce ve výši 6 500 Kč je dítěti
hrazeno školné, školní pomůcky, povinná
uniforma, základní zdravotní péče a jedno jídlo denně. Nové adoptivní rodiče pro
nově zařazené děti ACHO přijímá stále.
Kromě Adopce ACHO plánuje i neadresnou formu dárcovství. „Půjde o dary na
obecnou podporu školní docházky a provoz škol. Adopce je na vzdělání konkrétního dítěte, ale nezbývá na samotnou školu
a bez ní, bez vybavení a učitelů, to nejde,“
říká Lungová, „například v Baie de Henne
ve školní jídelně vaří na dřevěném uhlí.“
Kristýnu čeká dlouhá cesta. Na Haiti letí
s dopisy pro děti v Adopci, včetně drobných dárečků od adoptivních rodičů. Kromě vyřešení problémů s jídlem pro žáky
bude zjišťovat další možnosti pomoci
Haiťanům.
„Trpělivě vyslechněte návrhy otce Paola
z Baie de Henne. V minulosti se nám to
osvědčilo,“ klade Kristýně na srdce P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO. Ten
Haiti také navštívil a svým svědectvím
pak pohnul k pomoci nejednoho dárce.

Snímky ACHO Olomouc

„Všechny tam pozdravujte. Myslím na ně,
na jejich těžký život. Vám Kristýno, přeji
šťastnou cestu.“
V pohodlí klávesnice přemítám, jestli
humanitární pracovník musí být urostlý,
svalnatý, zarostlý chlap. Od té doby, co
je naší kolegyní Kristýna Lungová, však
tahle naivní představa získala jinou podobu.
 Marek Navrátil
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z diáře
arcibiskupství
říJEN 2014

1. 10. středa
17.00 hod. • Zlín-Jižní Svahy – setkání ekonomických rad
farností • arcibiskup Jan

2. 10. čtvrtek
17.00 hod. • Olomouc – arcibiskupství – setkání ekonomických rad farností • arcibiskup Jan

3. 10. pátek
13.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá a pouť
Policie ČR • arcibiskup Jan

4. 10. sobota
10.00 hod. • Hoštejn – biřmování • biskup Josef
17.00 hod • Štípa – 250. výročí přenesení milostné sošky
Panny Marie Štípské • P. Evžen Martinec, opat
4. 10. sobota až 20. 10. pondělí
Řím (Itálie) – účast na synodě o rodině • arcibiskup Jan

5. 10. neděle
11.00 hod. • Chudobín – poutní mše svatá k sv. Františkovi
• generální vikář Mons. Josef Nuzík
11.00 hod. • Francova Lhota – biřmování • biskup Josef
16.00 hod. • Staré Město – mše svatá a žehnání kostela
Svatého Ducha • biskup Pavel Posád
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef

úmysly apoštolátu
modlitby
říjen 2014
Úmysl všeobecný
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím,
aby jim Pán daroval
pokoj a mír.
Úmysl evangelijní
Aby oslavy Světového
dne misií probudily
v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
Úmysl národní
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu
slovu a k pohotové službě bližním.
Listopad 2014
Úmysl všeobecný
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
Úmysl evangelijní
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy,
řeholníky a řeholnice.
Úmysl národní
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým
dnem svého života směřujeme vědomě.

7. 10. úterý
9.15 hod. • Olomouc – Arcidiecézní charita – mše svatá
pro pastorační asistenty rodinných center • biskup Josef

11. 10. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Uherské Hradiště) • generální vikář Mons. Josef Nuzík
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť a průvod na
hřbitov • biskup Josef
12. 10. neděle
10.00 hod. • Jalubí – 250. výročí posvěcení kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup Josef
16. 10. čtvrtek
10.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť vdov a vdovců
• biskup Josef

18. 10. sobota
10.00 hod. • Nedašov – biřmování • biskup Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XVI. svatohubertská pouť
• biskup Pavel Posád
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Hranice, Šternberk) • generální
vikář Mons. Josef Nuzík

19. 10. neděle
9.00 hod. • Vrahovice – biřmování • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (kněžský seminář) • biskup Josef

21. 10. úterý
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef

Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě

Snímek Leoš Hrdlička

24. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – biřmování • arcibiskup Jan

25. 10. sobota
8.00 hod. • Veselí nad Moravou – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. • Rajnochovice • biřmování • biskup Josef
11.00 hod. • Kyjov – biřmování • arcibiskup Jan
26. 10. neděle
10.15 hod. • Uherský Brod – biřmování • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Slavičín – biřmování • biskup Josef

Uzavřeno k 22. 9. 2014
Změna programu vyhrazena

