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Pozvání biskupů na Národní eucharistický
kongres a výzva k modlitbám za Synodu
o rodině
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první
Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách
naší země. Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová
a věčná“...
(strana 4)

Zemřel Josef Vlček – věrný
svědek víry
Krátce po svých 95. narozeninách zemřel 28. července 2015 v hospici na
Svatém Kopečku u Olomouce (kde byl
pouze několik dní) Josef Vlček, politický vězeň, nakladatel a vydavatel, Rytíř
řádu sv. Silvestra, předseda Matice
cyrilometodějské, šéfredaktor týdeníku Světlo, zakladatel Mariánského
kněžského hnutí v České republice,
člen Konfederace politických vězňů,
významný aktivista české katolické
církve.
(strana 11)

Centrum pro rodinný život v Olomouci
vydává svůj časopis s názvem Rodinný
život
Časopis Rodinný život vychází již přes dvacet
let. Od jeho začátku po současnost vyšlo více
než 120 čísel...
(strana 14)
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015

Informace k Národnímu eucharistickému
kongresu (NEK) v Brně
KONFERENCE O EUCHARISTII
Bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší svatou ve čtvrtek 15. října v 10.30
hod. a následně pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia.
Každá diecéze posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků.
Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.
KONCERT PODANÉ RUCE
Bude v pátek 16. října v 18 hod. na hlavním podiu na náměstí Svobody, při kterém
vystoupí zpěváci a známé osobnosti kulturního života. Program koncertu zajišťuje
zástupce vedoucího přípravné skupiny NEK P. Roman Kubín, biskupský vikář pro
pastoraci brněnské diecéze, a bude podrobně zveřejněn i na plakátech.
DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015
Uskuteční se v pátek 16. října odpoledne a večer v kostelích v centru Brna a poté
pak po ukončení NEK v sobotu 17. října odpoledne.
Podrobné doprovodné programy zajišťuje P. Roman Kubín s duchovními správci
vybraných brněnských farností a očekáváme jejich zveřejnění.
HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ
A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD
V sobotu 17. října budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.;
v době od 9 do 10 hod. bude na hlavním podiu předprogram Církevního gymnázia
ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Jana Davida. Písně, modlitby kněží, svědectví.
V 10.30 hod. bude společně s našimi biskupy a zahraničními hosty, kněžími a jáhny
celebrovat papežský legát. Bohoslužbu z náměstí Svobody bude přenášet ČT2.
Po mši svaté ve 12.30 hod. následuje eucharistický průvod, jehož čelo budou tvořit
kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní, tedy
ti, kteří v objednávce – vstupence patří do kategorii A, B, C.
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či komunity na
Snímky Jana Hajdová
webu: www.nek2015.cz, kde je také podrobné vysvětlení.
Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu pod katedrálou sv. Petra a Pavla přibližně
ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK a výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Z tohoto závěru NEK ze Zelného trhu bude rovněž přímý přenos.
Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na Zelném trhu.
Od 14 hod. budou doprovodné programy dle nabídky v centru Brna, převážně v kostelích.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Doprava zvláštními autobusy
Bude na výstup možné na nejbližším místě (asi 350 metrů od náměstí Svobody, a to u nového Janáčkova divadla s tím, že autobus pak
odjede parkovat na výstaviště a opět po dohodě s vedoucím skupiny přijede na místo k Janáčkovu divadlu. Je možné využít i jiných
míst, např. u autobusového nádraží.
Doprava vlakem
Hlavní nádraží je rovněž v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody.
Doprava vlastními auty
Není možné v centru Brna zajistit parkování,
pouze hlavní osoby z pozvaných hostů budou
parkovat před Novou radnicí.
Vstupenky na sobotu 17. října na mši svatou
na náměstí Svobody se objednávají na webu
(www.nek2015.cz). Během září budou k současným plakátům, které jsou již od dubna ve farnostech, poslány podrobné doprovodné programy
a informace. Na neděli 13. září je připraven společný pastýřský list k NEK českým a moravských
biskupů a k modlitbě za NEK, která se modlí ve
farnostech po celý rok, bude také společná novéna pro dny od 8. do 16. října jako duchovní příprava.
 P. Pavel Dokládal
vedoucí přípravné skupiny NEK 2015
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Září 2015
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České republice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, tradičně druhý víkend v září
14. 9. 1925 se narodil Mons. Antonín Pospíšil, dlouholetý farář v Jívové, žijící na odpočinku v Brně (90. narozeniny)
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících					
 (jpa)
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Přehled církevních škol v olomoucké arcidiecézi

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké

Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu v PROSTĚJOVĚ
Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
Stojanovo gymnázium VELEHRAD
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální OLOMOUC

Školy jiných zřizovatelů

Základní církevní škola svaté Voršily v OLOMOUCI
(Česká provincie Římské unie Řádu sv. Voršily)
Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH
(Česká kongregace sester dominikánek)
Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
(Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě)

Školská zařízení katolické církve

Teologický konvikt OLOMOUC
Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES
Ve školním roce 2015/2016 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 18 církevních škol
a dvě školská zařízení katolické církve.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.

Představují se františkáni........ 12 – 13
Centrum pro rodinný život
v Olomouci vydává svůj časopis
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za prvním Campem
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A K T UA L I T Y
Studijně formační kurz
o pastoraci mládeže

Kurz slouží k prohloubení odbornosti v diecézní pastoraci mládeže.
Je určen především kněžím a laikům
zapojeným do pastorace mládeže,
kaplanům zodpovědným za mládež
v děkanátu, animátorům děkanátů, zástupcům řeholí a hnutí, absolventům
diecézních kurzů pro animátory a těm,
kteří se na službu mladým připravují.
Kurz trvá dva roky. Během každého roku proběhnou celkem tři týdenní
formačně studijní pobyty a jeden týden
exercicií. První týden kurzu proběhne již
v říjnu 2015.
Důležitou součástí kurzu je společná
modlitba a diskuze ve skupinách. Účastníci se mohou setkávat i s biskupy. Je pamatováno také na čas odpočinku.
Veškeré informace najdete na webu
https://sfk.signaly.cz
Při vedení kurzu spolupracuje Sekce
pro mládež ČBK s domácími i zahraničními odborníky, s teologickými fakultami
a s Papežskou radou pro laiky. Po úspěšném zakončení kurzu dostávají absolventi
osvědčení o jeho absolvování od předsedy
ČBK.
Termíny pro rok 2015 a 2016
11. až 16. října 2015 – Vyhlídka (Blansko-Češkovice)
8. až listopadu 2015 – Erlebachova bouda
(Špindlerův Mlýn)
10. až 15. ledna 2016 – Svatý Hostýn
(exercicie)
17. až 22. dubna 2016 – Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn)
Přihlášky: e-mail: novak@cirkev.cz,
tel.: 220 181 753, Sekce pro mládež ČBK,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
 P. Jan Balík

Konto pro pomoc církve
uprchlíkům

Církev od nejstarších dob považovala
za svou povinnost pomáhat svým trpícím
a pronásledovaným bratřím. Dobrovolné
dary jako příspěvek na pomoc diecéze
pronásledovaným křesťanům, kteří budou přijati v naší zemi, je možné zaslat na
níže uvedené konto.
Dary z farností
číslo účtu: 377 688 503/0300
variabilní symbol: 911 710
specifický symbol: IČ farnosti
Dárci kromě farností (např. fyzické osoby, právnické osoby)
číslo účtu: 377 688 503/0300
variabilní symbol: 911 711
specifický symbol nebo avízo: jméno
osoby
 (ado)

Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres
a výzva k modlitbám za Synodu o rodině
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského
života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první
Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je
„Eucharistie – smlouva nová a věčná“. Nyní se na vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10.30 hod.
v Brně na náměstí Svobody a následným průvodem s Eucharistií.
Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit
a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách,
farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme, abychom
uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou Kristovou
velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi denně až do konce časů. Z Boží
vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha k člověku,
duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž zdarma sytíme svou duši pro
věčný život.
Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, rodinám, duchovním, řeholním komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. Chceme vás vybídnout
k osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě
hlubšímu vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova (srov. KKC, 789), které se
z Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném programu najdete na internetových stránkách (www.nek2015.cz).
Srdečně také děkujeme všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na
tento účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.
S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma „Povolání a poslání rodiny
v Církvi a současném světě“. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým
otcem Františkem vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto synodu. Modleme se společně za dary Ducha Svatého pro papeže i všechny synodní otce, aby závěry
synody na přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu
s člověkem.
Srdečně vám za to děkujeme a společně všem žehnáme.
V Kristu a Marii

Vaši čeští a moravští biskupové

Velehradské ocenění

Mezi pěti osobnostmi, jejichž přínos pro církev u nás ocenila při tradiční Národní pouti na Velehradě 5. července, byl také pedagog, varhaník, skladatel, sbormistr a dirigent František Macek, který obdržel Děkovné uznání České biskupské
konference pro rok 2015.
František Macek se narodil v roce 1945 v Hrabišíně u Šumperku. Absolvoval konzervatoř v oboru hry
na varhany a Janáčkovu akademii múzických umění
v Brně. V letech 1968 až 1979 působil jako varhaník
ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba v Gottwaldově-Zlíně. V roce 1991 nastoupil jako učitel hudby na
obnoveném Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži,
kde založil studentský sbor AVE, jehož sbormistrem
je dnes jeho syn Jakub. V roce 1999 ho arcibiskup
Jan Graubner ocenil medailí sv. Jana Sarkandera za
dlouholetou a věrnou službu varhaníka. Po smrti P.
Oldřicha Ulmana byl v roce 2006 jmenován jako jeho
nástupce v čele Katedrálního vzdělávacího střediska
liturgické hudby a zpěvu v Olomouci. V současné
době je členem subkomise pro liturgickou hudbu při
Arcibiskupství olomouckém, varhaníkem a regenschori v bazilice na Velehradě.
 Josef Pala
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Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 27. června 2015 v katedrále sv. Václava v Olomouci pět nových kněží pro olomouckou arcidiecézi, kteří
k 1. 7. 2015 nastupují na
svá první kněžská působiště.
P. Mgr. Pavel Macura
(1980) – kaplanem v Kyjově
P. Mgr. Zdeněk Mlčoch
(1987) – kaplanem v Přerově
P. Mgr. Vilém Pavlíček (1987) – kaplanem
v Šumperku
P. Mgr. Martin Rumíšek
(1989) – kaplanem v Zábřehu
P. Ing. Mgr. Josef Slezák (1975) – kaplanem v Kroměříži ve farnosti Panny Marie

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze

 (jpa)

V sobotu 11. července 2015 se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil tři nové
jáhny, kteří nastoupili
na svá jáhenská místa
v olomoucké arcidiecézi.
Jan Berka (1991) z farnosti Přerov – Předmostí
– jáhnem pro Arcibiskupský kněžský seminář
v Olomouci
Mgr. Jiří Luňák (1983)
z farnosti Polešovice –
jáhnem v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
B c . To m a s z Ž u r e k
(1985), z farnosti Szcepanów v Polsku – jáhnem v Uherském Brodu
 (jpa)
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Kurz Animátor
v Rajnochovicích

I v letošním roce otevíráme v Rajnochovicích Kurz Animátor. Tento kurz
pomáhá vzdělávat a formovat mladé ke
službě svým vrstevníkům v pastoraci
farností a děkanátů. O víkendech v Rajnochovicích chceme dát mladým lidem
potřebný základ ke službě v církvi.
Svatý Jan Pavel II. na jednom z nezapomenutelných setkání vyjádřil přání
„aby se mladí stali misionáři svých vrstevníků.“ Proto během kurzu postupně povedeme mladé k tomu, aby zažili
spolu opravdové společenství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si potřebné kompetence pro práci s dětmi
a mládeží.
Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporučení kněze, který
je zná a chce je zapojit do pastoračních
aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Kurz
je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce týdenní soustředění. Přihlášky je nutné poslat nejpozději
do 30. září.
 P. Petr Bulvas
biskupský delegát
pro pastoraci

FATYM nabízí

Ve věku 66 let zemřel 11. srpna 2015 P. Karel Dachovský, básník a autor životopisů
světců. Byl vlastníkem obnoveného nakladatelství Řád, kde vydával mj. životopisy světců, a šéfredaktorem stejnojmenného časopisu (navázal tím na časopis s literárně filozofickou náplní vydávaný až do roku 1948), který vedl dvacet let. Jako kněz působil v Praze.

FATYM Vranov nad Dyjí nabízí
k využití samolepky s obrázkem a dvojřádkovými veršovanými hesly. Tyto
samolepky jsou vhodné pro děti a mládež a mohou posloužit ke snadnějšímu
zapamatování myšlenky, která zůstane
v srdci. S takovýmito hesly máme již
řadu let bohaté zkušenosti a prostřednictvím nich se snažíme předávat základní náboženské a morální pravdy.
Samolepky je možno použít také při výuce náboženství, pro ministranty a dětská společenství, jako odměny a dárky, jsou i součástí velké evangelizační
hry Na hesla, kterou je možno s dětmi dlouhodobě hrát. (Více najdete na
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=evangelizacni-hra-s-hesly&cisloclanku=2015070111)
Samolepky mají rozměr 5x5 cm a nabízíme je ve 48 verzích, které jsou na dvou
arších A4. Příspěvek za 1 arch (tj. 24 samolepek) je 12 Kč. Také je možno objednat si samolepky jednotlivě, každou za
0,50 Kč, poštovné hradí příjemce. Objednávky: e-mail: marek@fatym.com, nebo
FATYM Vranov nad Dyjí, Náměstí 20,
671 03 Vranov nad Dyjí.

 (ps)

 P. Marek Dunda

I letos změny v obsazení farností

Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se
konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých římskokatolických farností.
K 1. červenci 2015 provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner přes padesát personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž některé význačnější uvádíme.
Mons. Mgr. Josef Nuzík (1966), generální vikář, jmenován generálním vikářem na další
období
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), biskupský delegát pro stálou formaci kněží, jmenován biskupským delegátem pro stálou formaci kněží na další období
P. Mgr. Michal Pořízek (1971), spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, jmenován farářem ve Vyškově a zároveň také děkanem děkanátu Vyškov
P. Mgr. Ladislav Švirák (1972), dómský farář u sv. Václava v Olomouci, jmenován děkanem děkanátu Olomouc
P. Mgr. Aleš Vrzala (1977), farář ve Velkých Opatovicích, jmenován farářem v Prostějově ve farnosti sv. Petra a Pavla a zároveň děkanem děkanátu Prostějov
 (jpa)

Zemřel P. Karel Dachovský,
básník a vydavatel duchovní literatury
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Nový web „b.cirkev.cz“ –
ideální pomocník nejen na
cesty v digitálním věku

Letošní velehradské slavnosti nebyly jen místem modlitby, putování,
setkávání a poznávání, ale i vhodným
prostorem pro prezentaci nových aktivit. Jednou z nich bylo představení
zbrusu nové web aplikace: b.cirkev.cz,
kterou lze vyzkoušet v testovacím provozu již dnes.
Nová on-line aplikace Katolické bohoslužby v počítačích a mobilních zařízeních bohosluzby.cirkev.cz (b.cirkev.cz) se
může stát užitečným zdrojem informací
nejen pro tyto prázdninové dny.
Vznikl tak pomocník při hledání bohoslužeb dle různých kritérií či kontaktů
na jednom místě a využila se dnes poměrně běžná technologie nejen pro vnitřní
potřebu církve, ale i pro nejširší veřejnost.
Nová aplikace je:
Výjimečná. V této nové aplikaci jsou
zahrnuty všechny diecéze a farnosti; je garantována pravidelná a dlouhodobá aktualizace informací.
Praktická. Informace, které dávají na
webové stránky jednotlivé farnosti či biskupství, nejsou často pro běžného laika
snadno dostupné.
Stabilní. Aplikace je nedílnou součástí oficiálního webu katolické církve
(www.cirkev.cz).
Mobilní. Je vytvořeno i upravené
zobrazení pro mobilní zařízení (mobil,
tablet). Velkou výhodou je, že umožňuje
zobrazení vlastní současné polohy, a tak
lze hledat i bohoslužby v okolí, např. ve
vzdálenosti do 10 km od místa, kde se člověk nachází.

Na adrese: bohosluzby.cirkev.cz (zkráceně b.cirkev.cz) najdete aplikaci, kde
můžete intuitivně hledat bohoslužby podle různých kritérií (název kostela, místa, konkrétní hodin, dne v týdnu či data).
Vyhledaný kostel si zobrazíte v mapě,
k dispozici máte na jednom místě nejen
přehled bohoslužeb (se zvýrazněním nejbližších a zobrazením podrobností), ale
i dostupné kontakty a adresu farnosti,
která může být i v jiné obci.
 (čbk)

ZPRAVODAJSTVÍ

Radvanice uctily památku svého významného rodáka

Loni v listopadu uplynulo sto let od narození Mons. ThDr. Leopolda Dýmala, dlouholetého dómského faráře v Olomouci, ale také politického vězně, kterého
nezlomil minulý komunistický režim ani vězením ani pronásledováním. Pocházel
z Radvanic na Přerovsku, kde mu
obec nechala zhotovit pamětní
desku na místní kapli. Požehnání desky předcházela mše svatá
v místním kostele, kterou zde sloužil nynější dómský farář v Olomouci P. Ladislav Švirák.
Na slavnosti nechyběli ani příbuzní doktora Dýmala. „Byl to velmi
srdečný člověk, moc jsme si ho vážili, protože by se rozdal pro druhé,“
vzpomínal na svého strýce, který zemřel před dvaceti lety, jeho synovec
čtyřiasedmdesátiletý František Pospíšil.
„Všichni, kdo ho trochu znali, říkali, že to byl výborný člověk, poctivý a skromný.
Koneckonců jeho životním heslem bylo: „Blaženější je dávat, než dostávat.“ – doplnila
místní kronikářka Marta Ocelková.		
 Pavel Skála

Stavební obnova a restaurování kulturních památek
a památek místního významu
za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2015
Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje:

1. Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí – 300 000 Kč
		Kostel sv. Jakuba Většího, Krásno
nad Bečvou
2. Římskokatolická farnost Štítná
nad Vláří – 300 000 Kč
		Hlavní dřevěný oltář v kostele sv. Josefa, Štítná nad Vláří
3. Římskokatolická farnost Uherský Brod – 300 000 Kč
		Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Uherský Brod
4. Římskokatolická farnost Litenčice – 250 000 Kč
		Fara č. p. 71, Litenčice
5. Římskokatolická farnost Bílovice – 290 000 Kč
		Boční oltář Panny Marie v kostele Narození sv. Jana, Bílovice
6. Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž – 200 000 Kč
		Oltář Čtrnácti svatých pomocníků v kostele Panny Marie, Kroměříž
7. Římskokatolická farnost Střílky – 200 000 Kč
		Varhany se skříní v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Střílky
8. Římskokatolická farnost Pohořelice – 266 000 Kč
		Kostel sv. Jiljí, Pohořelice
9. Římskokatolická farnost Štípa – 200 000 Kč
		Kostel Narození Panny Marie, Štípa
10. Římskokatolická farnost Bílavsko – 120 000 Kč
		Kostel sv. Bartoloměje, Bílavsko
11. Římskokatolická farnost Kostelany nad Moravou – 60 000 Kč
		Kamenný kříž z roku 1885, Kostelany nad Moravou
12. Římskokatolická farnost Fryšták – 184 000 Kč
		Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
13. Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín – 187 000 Kč
		Kaple sv. Martina, Zlín-Příluky
14. Římskokatolická farnost Vsetín – 190 600 Kč
		Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vsetín
15. Římskokatolická farnost Ludslavice – 52 500 Kč
		Dřevěná socha Křest Krista, Ludslavice
16. Římskokatolická farnost Slavičín – 162 300 Kč
		Kaple Panny Marie Pomocné, Bohuslavice nad Vláří
 Radka Opočenská
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Zemřel P. Jan Krist

Na svátek Panny Marie Nanebevzaté 15. srpna 2015 zemřel v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze P. Jan Krist, dlouholetý farář v Trnavě u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci. Bylo mu 95 let.
Narodil se 24. dubna 1920 v Miloticích u Kyjova. Po maturitní zkoušce, kterou složil na gymnáziu v Kyjově v roce
1938, vystudoval Pedagogickou akademii
v Brně. Jako učitel působil v Miloticích
a ve Ždánicích, odkud byl poslán na nucené práce do Rakouska. Po návratu do
osvobozené vlasti vstoupil do kněžského
semináře v Olomouci. Kněžské svěcení
přijal 11. prosince 1949 v Olomouci. Od
začátku září 1950 do konce prosince 1953
pracoval ve vojenských táborech PTP.
Následně pět měsíců byl bez státního souhlasu k výkonu kněžské služby.
K 1. 6. 1954 nastoupil jako kooperátor
do Gottwaldova-Zlína, odkud přešel 1. 10.
1963 jako administrátor farnosti Trnava.
Postupně se stal místoděkanem gottwaldovského děkanátu (1971–1973), pak
děkanem (1973–1985). K 1. 1. 1975 byl
jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci,
od 18. 1. 1994 se stal kanovníkem emeritním. Byl členem Kněžské rady olomoucké
arcidiecéze (1990–1998) a členem Sboru
konzultorů (1990–1993). K 1. 7. 2005 odešel do důchodu a žil na faře v Trnavě jako
emeritní farář (2005–2011) a pak až do
své smrti jako kněz – důchodce.
Málokterý kněz prožil svůj kněžský
život v jedné farnosti jako zesnulý otec

Jan v Trnavě, kde byl ze začátku téměř
nenáviděn a po letech se stal „miláčkem“
farnosti – pro svůj vzorný kněžský život
a nezlomnou víru v Ježíše Krista a v jeho
Církev. Jeho začátky zde však byly velmi
těžké, protože byly zatíženy tvrdou dobou
násilné ateizace. Na stáří už moc nechtěl
na tuto dobu moc vzpomínat. Jen občas
se k událostem před půlstoletím vracel
a bylo dobré, že byly alespoň trochu zmapovány v publikaci o trnavské farnosti.
Jsou to vzácné útržky z jednoho pohnutého kněžského života. Je dobré připomenout mladé generaci pro ni dnes již nic
neříkající pojmy jako církevní tajemník,
Okresní národní výbor, Pomocné technické prapory (PTP), Státní bezpečnost,
které v padesátých letech minulého století
hýbaly společností, a to nejen tou církevní…
„Můj předchůdce, P. Erich Pepřík, byl
církevním tajemníkům trnem v oku. Trvali
na jeho odvolání. S tím se však nehodlali
smířit trnavští farníci. A do této situace
jsem byl jmenován já jako nový duchovní
správce. Trnavané ve mně viděli vetřelce,
kterého dosadil komunistický režim – proti nim. Když jsem do Trnavy přijel, abych
zde v neděli sloužil mši svatou, P. Pepřík
mně nedovolil jít k oltáři se slovy: „Já bych
ublížil farnosti.“ Odpověděl jsem mu na

Zemřel Bohuslav Smejkal

Ve věku 91 let zemřel 30. července 2015 ve svém bytě v Samotiškách u Olomouce Bohuslav Smejkal, významná kulturní osobnost olomouckého regionu.
Poslední roz- metropoli. Za války si prošel nucenými
loučení se zesnu- pracemi. Po jejím skončení si za své povolým se uskuteč- lání zvolil knihovnictví a zůstal mu věrný
nilo v sobotu 8. po celý život. Postupně pracoval ve třech
srpna v 15 hod. knihovnách, z toho 35 let ve Vědecké
v bazilice Navští- knihovně v Olomouci. I po odchodu do
vení Panny Marie důchodu se vrátil ke své profesi a v letech
na Svatém Kopeč- 1987 až 1998 se plně zapojil do zpracování
ku u Olomouce, a pořádání knihovního fondu Arcibiskupodkud byly poté ství olomouckého. Měl na starosti také
ostatky zesnulého prohlídkovou činnost v arcibiskupském
převezeny na Ústřední hřbitov v Olomou- paláci. Jeho práce v knihovnictví byla něci, kde byly uloženy do rodinného hrobu. kolikrát oceněna čestnými uznáními rady
Mši svatou, které se zúčastnily tři stovky Severomoravského KNV, Spolek českých
lidí, celebroval olomoucký pomocný bis- bibliofilů ho jmenoval v roce 1989 svým
kup Mons. Josef Hrdlička a spolu s dalšími čestným členem a město Olomouc ocenišesti kněžími, mezi nimiž byl také bývalý lo jeho kulturně osvětovou práci Cenou
svatokopecký duchovní správce P. Jakub města za rok 1998. Byl také nositelem
Berka, který se se zesnulým rozloučil na pamětní medaile Univerzity Palackého.
hřbitově. Za dlouholetou práci pro Matici Obětavou práci arcibiskupského knihovsvatokopeckou poděkoval zesnulému Jan níka ocenil olomoucký arcibiskup Mons.
Nedělník, který poukázal na nezastupitel- Jan Graubner u příležitosti jeho osmdené místo pana Smejkala při obnově Mati- sátin udělením medaile svatého Vojtěcha
ce v roce 1991.
„jako projev uznání a vděčnosti za práBohuslav Smejkal se narodil 11. květ- ci pro církev, v níž osvědčil velikou šíři
na 1924 v Holici, dnes městské části Olo- znalostí historie a kultury“ a vloni u přímouce. V letech 1935 až 1943 studoval ležitosti jeho 90. narozenin mu předal
na Státním reálném gymnáziu v hanácké stříbrnou medaili sv. Cyrila a Metoděje.
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to: „Mohl jsi
mně aspoň zatelefonovat a já
jsem sem nemusel zbytečně
jezdit.“ A tak
jsem se vrátil
zpátky na své
kaplanské místo v tehdejším
Gott waldově .
Lidé však v Trnavě protestovali více způsoby, dokonce se snažili vyvolat i stávku.
Musela zasáhnout i Veřejná bezpečnost
(policie). Několik lidí včetně P. Pepříka
odvezla. I když mi byl jejich statečný odboj sympatický (oni však mé sympatie
neznali), vůbec se mi za těchto okolností do Trnavy nechtělo, prosil jsem o jiné
místo. Brzy nato přijel do Gottwaldova
za mnou na faru kapitulní vikář P. Josef
Glogar s kanovníkem P. Josefem Vranou
a za přítomnosti soudruha Karla Kodovského z Okresu (z Okresního národního výboru) mně oznámili, že do Trnavy
musím nastoupit. Na mé námitky mně
připomněli slib poslušnosti. A tak jsem
nakonec do Trnavy přece nastoupil. A už
je to přes padesát let... Postupně jsem se
pak s novými farníky sbližoval, oni záhy
pochopili, že já za nic nemohu, a pak už
mi počáteční hořkost vynahrazovali jen
a jen úctou a láskou. A to až do dnešních
dní. Já moravský Slovák jsem zcela srostl
s tímto valašským lidem. Zde chci být i pochovaný. Na trnavském hřbitově mám už
i svůj hrob...“
 Josef Pala
Bohuslav Smejkal byl až do konce svého
života stále literárně aktivní.
Od svých 16 let, kdy publikoval své
prvotiny v olomouckém Našinci, psal do
mnoha regionálních i celostátních periodik a sborníků (např. Lidová demokracie, Katolický týdeník, Hanácké noviny,
Hanácký a středomoravský den, MF
Dnes, Olomoucké listy, Střední Morava,
OLDIN, Listy svatohostýnské, Vlastivědný věstník moravský, Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní aj.). Jeho bibliografie čítá pět set položek, mezi nimi
je desítka samostatných publikací. Nejznámějšími jeho pracemi jsou publikace
věnované dvěma významným hanáckým
poutním místům – Svatému Kopečku
u Olomouce a Cholině. Řadu článků věnoval náboženskému životu v olomoucké
arcidiecézi.
Listuji posledními dvěma ročníky
OLDINu a nestačím se divit, jak velký literární záběr měl ve svých devadesátinách
nejstarší dopisovatel našeho arcidiecézního zpravodaje. V každém druhém čísle
byl uveřejněn jeho příspěvek – recenze
nových publikací, vzpomínky na dva významné kněze olomoucké arcidiecéze
(medailonky k 100. výročí narození P. Josefa Olejníka a Mons. Leopolda Dýmala)
nebo rozsáhlý příspěvek o Cholini.
 Josef Pala
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Závěr poutní sezony v Provodově u Zlína

Po dobu poutní sezony, která zde končí v neděli 25. 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 25. října, mše svatá je v 15.30 hod. a po ní následuje světelný
průvod na místní hřbitov.

Duchovní obnova u premonstrátek

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce zvou na
duchovní obnovu na téma „Sv. Pavel a sv. Norbert – svědci Božího milosrdenství“, která má přímou souvislost s Rokem zasvěceného života i jubilejním rokem obrácení v premonstrátském
řádu a přípravou na mimořádné jubileum milosrdenství. Uskuteční se celkem dvakrát, ve dnech 12. a 13. září a 26. a 27. září.
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu, ukončen bude v neděli ve 13 hod. Duchovní obnovou provází sestra Siarda Trochtová.
Přihlášky: e-mail: info@premonstratky.cz

Duchovní obnova v duchu sv. Františka

Koná se v Brně ve dnech 6. až 8. listopadu a je určena dívkách
a svobodným ženám bez závazku od 15 do 37 let.
Bližší informace: sestra M. Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno,
e-mail: pokojadobro@frantiskanky.cz, tel.: 605 256 132

Astronomové v oblacích

Kurz sociálního učení církve

Moravskoslezská křesťanská akademie pořádá Kurz sociálního
učení církve, který se uskuteční v sobotu 24. října a v sobotu 14.
listopadu od 9 do 13 hod. v budově Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci. Kurz nabídne různé pohledy na aktuální
sociální otázky v kontextu sociální nauky církve. Je určen pro
širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, Charitě, politiky,
studenty a akademické pracovníky. Je přáním organizátorů, aby
kurz inicioval další diskuzi a vedl k zamýšlení se nad sociální
situací v ČR, k otevření, dnes tak diskutovaných témat jakými
jsou: sociální dávky, sociální bydlení, sociální stát aj.
Přihlášky přijímá: Mgr. Martina Orságová, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, pošt. schr. 193, 771 01 Olomouc, e-mail:
mska@mska.biz; orsagova@arcibol.cz

Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel

Koná se na Svatém Hostýně od 18. do 20. září a povede ji jezuitský kněz P. Josef Čunek. Poutní mše pro jezuitské spolupracovníky a přátele z celé republiky se bude konat 20. září v 11.30 hod.
ve svatohostýnské bazilice. V 15 hod. křížová cesta, po ní od 16
hod. celý společný víkend uzavře setkání a debata s jezuity.
Duchovní obnova a pouť na Svatém Hostýně pokračuje v tradici setkávání jezuitských přátel a spolupracovníků z celé České
republiky, kterou zahájila loňská pouť do Prahy, uskutečněná
u příležitosti 200. výročí obnovení jezuitského řádu.
Přihlášky: do 9. září: na e-mail: matice@hostyn.cz, nebo na tel.:
573 381 693

Kurz MiniFor (Ministrantská formace)

V září začíná nový kurz pro ministranty nad 15 let. Přihlášky
posílejte do 15. 9. 2015.
Ke stažení je najdete na: www.ministranti.info/minifor
Program kurzu připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích:
teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby
při liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.). Velký důraz je
kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto součástí kurzu je vždy společná mše svatá, adorace a jiné. Víkendy
jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy
v pátek večeří a končí v neděli obědem.

Tak zní název přednášky RNDr. Jiřího Grygara, která se uskuteční v sobotu 5. září v 16.30 hod. v Domě kultury v Kyjově.

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

KDY – KDE – CO
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Podzimní pouti na Svatém Hostýně

Malá pouť za velké věci

Dvacátá třetí muklovská pouť – sobota 5. září
Pouť členů Matice svatohostýnské – neděle 6. září
Národní pouť Sekulárního františkánského řádu – pátek 18.
a sobota 19. září
Růžencová pouť – neděle 4. října
Dušičková pouť – v sobotu 10. října (po mši svaté světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 11. října
Sedmnáctá svatohubertská – sobota 17. října

Mše svaté na Svatém Hostýně
(do 18. října 2015)

ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
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.

Adorace na Svatém Hostýně

Pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Josefa
na Svatém Hostýně se konají vždy na první pátek v měsíci a každou sobotu (do 17. října 2015) v době od 10.30 do 12.45 hod.

Nabídky kalendářů na rok 2016
z Nakladatelství Paulínky
Evangelium na každý den 2016

Každodenní průvodce pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie
církve. Evangelijní úryvek příslušného dne
je doprovázen krátkým komentářem, tentokrát od Silvana Faustiho. Evangelium dne
je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace
o slavnosti, svátku či památce daného dne.
99 Kč

Kapesní diář na rok 2016

Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz
na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu.
Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky
u každého dne.
Brož., plastové desky v barvě modré a bordó, 144 str., 88 Kč

Velký diář na rok 2016

Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy
se zlatou ražbou. Letos je na každý den vybrána myšlenka od
papeže Františka.
Pevná vazba, 408 str., 200 Kč

Liturgický kalendář 2016

Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních diářů či vašich Biblí. Každá stránka obsahuje jeden týden.
Dny jsou barevně odlišeny podle liturgického období. Obsahuje
modlitby na přímluvy evangelistů a vysvětlení jejich symbolů
a také popis metody lectio divina. Nechybí ani další informace,
na které jste zvyklí z předešlých diářů.
Brož., 64 str., 48 Kč
Kontaktní informace: Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.
cz, e-mail: objednavky@paulinky.cz, tel.: 224 818 757
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Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách,
která se uskuteční v neděli 13. září. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, tel.: 587 405 251,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání se uskuteční v úterý 15. září od 16 hod. s Mgr. Danielem Soukupem, PhD. na téma: Dům věčnosti - olomoučtí Židé
ve 20. století.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce
na Svatý Hostýn

Putování zahájíme v pátek 18. září večer a do cíle hodláme dorazit v neděli 20. září odpoledne. K dispozici bude doprovodné vozidlo. Noclehy jsou zajištěny na faře ve Velké Bystřici a v Centru
pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. Poutí provází P. Marián
Masařík, O.Carm.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail:
markovic@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
na Svatém Hostýně

Koná se ve dnech 2. až 4. října a povede ji ThDr. Jan Balík. Je
připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv
pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše
svatá, Cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru
s knězem.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, Mgr. Josef Záboj,
tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Škola partnerství

Kurz je určen pro mladé páry a věnuje se vztahům mezi mužem
a ženou. Jeho program je rozdělen do šesti na sebe navazujících
víkendových setkání. Zahrnuje 16 bloků přednášek, práci ve
skupinách, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky
i duchovními. Víkendy budou probíhat v Rajnochovicích (především na Arše). Začíná se víkendem 2. až 4. října.
Přihlašovací formulář: www.rodinnyzivot.cz, www.mladez.ado.cz

SMS služba – 731 731 800 – Chceme se spolu
s vámi modlit za vaše úmysly

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách
i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá P. Petrem Bulvasem.
Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel.: 731 731 800
(tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání
prosby na e-mailovou adresu: rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány).
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015

E U C H A R I S T I C K Ý KO N G R E S
Formy eucharistické úcty mimo mši
po Druhém vatikánském koncilu
Slavení mešní oběti je vpravdě počátkem a cílem projevů úcty, která se
této svátosti prokazuje i mimo mši. Vždyť svátostné způsoby jsou uchovávány po mši především proto, aby věřící, kteří se nemohou účastnit
mše, zvláště nemocní a věkem pokročilí, mohli se spojit svátostným přijímáním s Kristem a jeho obětí, která je přinášena ve mši. Uchovávání
eucharistických způsob pro přijímání vedlo ke zvyku uctívat tuto svátost. (…) Vždyť některé jeho veřejné a společné formy stanovila dokonce
sama církev. (…) Udělování viatika je hlavní a původní účel uchovávání
eucharistie. Druhotným účelem je podávání přijímání mimo mši a klanění se našemu Pánu Ježíši Kristu přítomnému v eucharistii. Právě slavení
mešní oběti je zdroj a cíl úcty, která je vzdávána eucharistii mimo mši.
Sv. Jan Pavel II. ve svém listu Mane
nobiscum Domine vyzývá k eucharistické
úctě. Aby tajemství eucharistie bylo především dobře slaveno (...), mše svatá byla
postavena do středu křesťanského života (...), má být sloužena důstojně, podle
stanovených norem, s účastí lidu. Zvláště
je třeba pěstovat jak při slavení mše svaté, tak při uctívání eucharistie mimo mši
svatou, živé vědomí skutečné přítomnosti
Krista.
V textu vydaném Kongregací pro
bohoslužbu Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši se připomíná, že má
být podporována eucharistická zbožnost, a biskupové mají právo s ohledem
na místní podmínky upravovat jednotlivé
formy kultu a zvážit, které prvky z tradice národů se mají ponechat nebo připustit, pokud jsou ovšem slučitelné s duchem
liturgie.

Výstav eucharistie

Eucharistie má být vystavena v ciboriu nebo v monstranci, v kostelích kde je
uchovávána, je doporučeno konat, pokud
je to možné slavnostní výstav každoročně, za předpokladu náležité účasti věřících. Během výstavu se nesmí ve stejném
prostoru kostela nebo kaple slavit mše.
Nedovoluje se konat výstav pouze pro
udělení požehnání, tomu má tedy předcházet alespoň krátká adorace. Pokud se
výstav koná po mši, je vhodné použít pro
adoraci hostii, která byla proměněna při
mši, která bezprostředně předcházela.

Snímky Jana Hajdová

Eucharistické průvody

Eucharistické průvody jsou dědictvím
slavnosti Těla Kristova. I dnes je doporučeno konat je právě v době slavení slavnosti Těla a Krve Páně. Tento průvod se
má konat podle platného práva, když to

okolnosti dovolují, poněvadž je jasným
znamením víry a adorace. Kde se však
průvod o slavnosti Těla a Krve Páně konat
nemůže, má být nahrazen jinou veřejnou
bohoslužbou pro celé město nebo pro jeho
hlavní části v katedrále nebo na jiných
vhodných místech.
Diecéznímu biskupovi náleží posoudit, jak dalece jsou tyto průvody za dnešních poměrů vhodné, kdy, kde a jak mají
být uspořádány, aby jejich průběh byl důstojný a bez újmy na úctě náležející eucharistii. Tam, kde se může procesí konat, je
vhodné pozvat i okolní farnosti.
Procesí má předcházet mše, při níž je
konsekrována hostie, která bude při průvodu nesena v monstranci. Svíce, kadidlo
a baldachýn, pod nímž jde kněz s eucharistií, se mají použít podle místních zvyklostí. Průvod se má ubírat od jednoho
kostela ke druhému. Po průvodu se udělí
svátostné požehnání buď v kostele, nebo
na jiném vhodném místě.
 Jitka Jonová
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Zemřel Josef Vlček – věrný svědek víry
Krátce po svých 95. narozeninách zemřel 28. července 2015 v hospici na
Svatém Kopečku u Olomouce (kde byl pouze několik dní) Josef Vlček,
politický vězeň, nakladatel a vydavatel, Rytíř řádu sv. Silvestra, předseda Matice cyrilometodějské, šéfredaktor týdeníku Světlo, zakladatel
Mariánského kněžského hnutí v České republice, člen Konfederace politických vězňů, významný aktivista české katolické církve.
Poslední rozloučení se zesnulým se
uskutečnilo při mši svaté v pátek 31.
července v olomoucké katedrále a poté
byly jeho ostatky uloženy do rodinného
hrobu na Ústředním hřbitově v Olomouci.
Pohřební obřady vykonal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se svým světícím biskupem Mons.
Josefem Hrdličkou, který měl promluvu za přítomnosti dalších 35 kněží. Na
závěr se se zesnulým rozloučili: jeho
bývalý spoluvězeň docent Dr. Rudolf
Smahel, za Konfederaci politických
vězňů Leo Žídek, za Mariánské kněžské hnutí v ČR P. Mgr. Jiří Polášek a za
Matici cyrilometodějskou Mgr. Daniel
Dehner.
Josef Vlček pocházel z Kaňovic u Frýdku, kde se narodil 6. června 1920. Studoval na gymnáziu u salesiánů ve Fryštáku,
studia dokončil na klasickém gymnáziu
v Ostravě. Chtěl být knězem. Nastoupil
na Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu v Olomouci. Válka však jeho sny
i plány změnila. Nacisté uzavřeli vysoké
školy. A tak začal pracovat v církvi jako
laik. Jako katecheta a zároveň i matriční
úředník v Mariánských Horách v Ostravě. Tam také prožil celou válku. Udělal si
abiturientský kurz na obchodní akademii
a nastoupil do dřevařského velkoobchodu.
Po skončení války se rozhodl, že bude
cele pracovat pro církev. V té době již
nový komunistický režim, který se postupně dostával k moci, začal připravovat tzv. jednotný školský systém, jehož
součástí mělo být také zrušení církevních
škol. Proti tomu ostře vystupovala katolická církev. Velké zásluhy na tom, že
protiakce proti tomuto novému systému
se více rozvinuly a byly koordinovány po
celé zemi, měl právě Josef Vlček, který se
stal v roce 1946 generálním tajemníkem
Matice cyrilometodějské. Matice vydala a distribuovala jen v roce 1946 na 200
tisíc letáků, organizovala petice a schůze.
Nejvyšší představitelé katolické církve,
zejména pražský arcibiskup ThDr. Josef
Beran spolu s olomouckým arcibiskupem
ThDr. PhDr. Josefem Karlem Matochou
mu zcela důvěřovali a „dali mu zelenou“

k prosazování práv katolické církve v oblasti školství. V roce 1947 byl jmenován
tajemníkem Ústředí svobodných škol.
Po únorovém komunistickém puči ještě
v květnu 1948 se zúčastnil jednání o církevních otázkách. Byl poradcem litoměřického biskupa ThDr. Štěpána Trochty.
Jednání se protáhla až do června. Nakonec
však k ničemu nevedla. Došlo k ostrému
rozkolu mezi církví a státem. Arcibiskup
Josef Beran byl internován ve svém bytě
a následně začalo zatýkání nepohodlných
církevních osobností, justiční vraždy, mučení a snaha vytlačit církev ze společnosti. Mezi zatčenými byl i Josef Vlček (v té
době již ženatý). V srpnu 1951 v případu
„Valena a spol“ (podle údajného vedoucího skupiny JUDr. Františka Valeny), jenž
byl prvním procesem proti katolickým
laikům v Československu, byl nejprve za
údajnou velezradu a špionáž stranickým
vedením odsouzen k trestu smrti a po
přerušení procesu byl změněn návrh rozsudku z trestu smrti na "pouhých" 21 roků
vězení, a takto odsouzen k práci v nejtěžších podmínkách věznic Ruzyně a Leopoldov a uranovými doly na Příbramsku.
Tam prošel tábory Vojna a Bytíz.
Na první měsíce věznění vzpomínal
s těžkým srdcem: „Celé dny, týdny, měsíce jsem trávil na samotce, obklopen jen
holými zdmi a vlastními myšlenkami.
V nejtěžších chvílích mně pomáhala víra
v Boha a sebekontrola. Pomáhaly mně
modlitby. Já jsem znal zpaměti celou mši.
Účastnil jsem se duchovně mše svaté sloužené někde na světě. Nebo jsem dělal přednášky, třeba o našem církevním školství.
Německy třeba. Nebo jsem si stavil barák
podle nejnovějších výzkumů jen z popela.
Prostě abych se zabavil. A zase modlitba.
Růženec byla největší modlitba, která mě
držela, a tichá účast na mši svaté někde
na světě. Víra v Boha, to mě drželo. Tam
spousta lidí zešílela...“
Po deseti letech při amnestii v roce
1960 byl propuštěn a mohl se konečně setkat s manželkou a dcerou, které byly po
dobu jeho věznění vystavovány nemalému psychickému útlaku.
V době Pražského jara 1968 se stal
diecézním tajemníkem Díla koncilové obnovy v Olomouci, po jeho zákazu

Snímek Pavel Nášel

pastoračním referentem Arcibiskupství
olomouckého. Po dvou letech musel být
propuštěn, bylo mu určeno dělnické místo. V době husákovské normalizace začal
s ilegálním šířením náboženské literatury.
Komunistická státní bezpečnost mu dokázala šíření 32 titulů a byl za to odsouzen
k 20 měsícům vězení v Plzni-Borech. Zde
se setkal např. s pozdějším českým prezidentem Václavem Havlem nebo s nynějším pražským arcibiskupem kardinálem
Dominikem Dukou. Po uplynutí poloviny
trestu byl propuštěn. Vydávání a šíření samizdatů se však nevzdal, tuto činnost však
prováděl s větší opatrností a horlivostí.
Po listopadových událostech roku
1989 se bez velkého rozmýšlení rozhoduje naplnit své celoživotní poslání v nových podmínkách. S pomocí pražského
arcibiskupa kardinála Františka Tomáška
obnovuje vydavatelskou činnost Matice
cyrilometodějské, která byla po jeho zatčení v roce 1950 zlikvidována. Od roku
1990 vydala Matice cyrilometodějská skoro 900 titulů. Z jeho iniciativy vychází již
23 let v nákladu 10 tisíc výtisků týdeník
Světlo. Časopis je zaměřen na mariánskou
úctu a pravidelně zveřejňuje týdenní papežskou katechezi. V 90. letech uvádí do
naší republiky z Itálie Mariánské kněžské
hnutí.
Časopis Report udělil Josefu Vlčkovi
cenu Osobnost roku 1997, v roce 2004 obdržel Cenu města Olomouce, v roce 2006
ho papež Benedikt XVI. jmenoval Rytířem řádu sv. Silvestra, papeže. U příležitosti státního svátku 28. října 2010 převzal z rukou prezidenta Václava Klause
Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie,
humanity a lidská práva.
 Josef Pala
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P Ř E D S TAV U J Í S E F R A N T I Š K Á N I
Řád menších bratří františkánů (OFM)
Jsme společenstvím bratří, kteří jsou
zasvěceni slibem chudoby, čistoty a poslušnosti, aby tak žili evangelium Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka
z Assisi. Jsme kněží nebo laici, každý podle osobního povolání, které každému
z nás Pán ukázal.
V České republice žijeme v šesti
klášterech (Praha, Plzeň, Liberec, Brno,
Moravská Třebová a Uherské Hradiště).
Řád menších bratří, založený svatým
Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem
Svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby
se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí
milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával
a uložil svatý František. Jsou povinni vést
život radikálně evangelijní, to jest: žít
v duchu modlitby a zbožnosti, a v bratrském společenství; vydávat svědectví kajícnosti a minority; v lásce vůči všem lidem nést do celého světa zvěst evangelia
a kázat smíření, pokoj a spravedlnost svými skutky a prokazovat úctu ke stvoření.“
(z Generálních konstitucí OFM)

Svatý František z Assisi

Narodil se v umbrijském městě Assisi
v roce 1181 nebo 1182. Mladý František
se stal se vůdcem assiské mládeže. Bojoval
ve válce mezi Assisi a Perugií, což vlastně
byla válka mezi měšťany a šlechtici, za které se postavila Perugie. František byl spolu
s ostatními uvězněn. Když byl propuštěn
a vrátil se do Assisi, léčil se z nemoci, která ho ve vězení postihla. Nyní začal více
uvažovat o smyslu života.
Jednou, když se modlil před obrazem
Ukřižovaného v rozbořeném kostelíku sv.
Damiána, slyšel Kristův hlas: „Františku,
jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se
rozpadá.“ František okamžitě začal s opravou. Na svátek sv. Matouše v roce 1208
slyšel číst evangelium o rozeslání učedníků. Od té chvíle začal žít životem chudého
putujícího kazatele a hlásat zvěst smíření.
Objevili se první následovníci a František poznal, že nemá žít sám, ale ve společenství. Když jich bylo dvanáct, putoval
spolu s nimi do Říma, aby požádal papeže
o schválení své první řehole. Byla to stručná pravidla společenství, složena převážně z evangelijních citátů. Papež Inocenc
III. mu jeho řeholi ústně schválil (1209).
Roku 1212 se k evangelijnímu způsobu života sv. Františka připojila také
sv. Klára z Assisi, která pocházela ze
šlechtické rodiny. Po několika dnech ji

následovaly další dívky a vzniklo tak sesterské společenství Chudých paní, které tvoří takzvaný Druhý františkánský
řád – klarisky. V této době se zrodilo též
bratrstvo Kajícníků z Assisi, tvořené lidmi žijícími jak ve stavu svobodném, tak
i v manželském. Uskutečňovali Františkův
ideál, aniž by opustili běžný způsob života. Tak vznikl Třetí řád, dnes nazývaný
Sekulární františkánský řád.
Nejvýraznějším rysem Františkovy
spirituality je láska ke Kristu a hluboké
prožívání všeho, co je spojeno s tajemstvím jeho Vtělení a lidství. Dne 25. prosince 1223 slavil v Grecciu slavnost Narození
Páně na způsob „živých jesliček“. Veliká
je také jeho úcta k eucharistii, neboť v ní
viděl Krista přítomného na tomto světě
stejně, jako když pobýval se svými apoštoly. Zvláště ho však přitahovalo tajemství
kříže. Toužil milovat i trpět jako Ježíš, když
za nás umíral na kříži. V tom mu Pán vyhověl zázračným způsobem – 14. září 1224,
když dlel na modlitbách na hoře La Verna,
obdržel stigmata – rány Kristovy, které mu
zůstaly vtištěny až do smrti.
V posledních letech svého života byl
téměř slepý a velmi vážně nemocný. Probouzel však i nadále ve svých bratřích
a v ostatních lidech lásku k Bohu a ochotu
k vzájemnému smíření (viz Píseň bratra
Slunce). Zemřel v blízkosti kostelíka Panny Marie Andělské večer 3. října 1226.
Papež Řehoř IX. ho prohlásil za svatého
již 16. července 1228.

Počátky naší větve
františkánského řádu

Ve 14. století začala postupně – a ne
bez obtíží a konfliktů – vznikat rozsáhlá
reforma františkánského řádu. Šlo tedy
v podstatě o návrat k přísnějšímu zachovávání řehole a ke způsobu života
sv. Františka a počátků řádu. Bratři žili
především životem modlitby v poustevnách. Důležitým faktem, který časem znamenal jistou proměnu nového reformního hnutí, bylo přijetí několika výrazných
osobností: Bernardin Sienský, Jan Kapistrán, Jakub z Marky, Alberto da Sarteano.
Ti podpořili prvek modlitby jako srdce života observantů, ale zároveň prosazovali
určitou formu kazatelské činnosti a svátostné služby. Všichni se ve své době stali známými kazateli, kteří putovali Itálií
a s úspěchem dokázali oslovit i mnohatisícové zástupy posluchačů.
Právě s Janem Kapistránem se
observantská reforma dostala i do Čes-

kých zemí. Roku 1451 začal na Moravě své
misijní poslání, jež mělo za úkol zapůsobit
na lidové vrstvy obyvatelstva, většinou
orientované k husitským a utrakvistickým
myšlenkám. České země tehdy byly chápány jako jakýsi ostrov – zbloudilá ovce –
uprostřed Evropy.
Jan Kapistrán kázal s úspěchem především v některých větších opevněných
městech, zejména v Brně, Olomouci a ve
Znojmě (roku 1451 a 1454), dále v letech
1451 a 1452 v Českém Krumlově, Chebu
a Mostě. S sebou přivedl i další bratry
observanty a ještě koncem roku 1451 se
mu podařilo založit první observantský
konvent sv. Bernardina v Brně. Založení
nových konventů se ukázalo být jedním
z nejdůležitějších plodů Kapistránovy
mise, protože mnohé z jeho plánů se neuskutečnily, nepodařilo se mu především
dostat do Prahy, srdce husitství. Později vznikaly další konventy: Olomouc
(1453), Opava (1453), Jemnice (1455),
Plzeň (1460), Praha (1460), Tachov (1465),
Znojmo (1470), Kadaň (1473) a další.
Samostatný český vikariát, který zahrnoval také Slezsko, vznikl po určitých peripetiích až v roce 1469. V komplikované
době pro naše země a v obtížné situaci pro
česká řeholní společenství se vikariát rozvíjel velmi úspěšně, takže v roce 1473 měl
již 13 konventů a 362 bratří, v roce 1493
dokonce 27 konventů a 690 bratří. Tím se
stala observantská větev františkánského
řádu v tomto období na přelomu středověku a novověku (tj. 2. polovina 15. století
a počátek 16. století) nejsilnějším řeholním společenstvím v českých zemích.
Dne 29. května 1517 se bulou „Ite et
vos“ papeže Lva X. definitivně rozděluje řád na konventuály a observanty.
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Observantská reformní větev se stává samostatným řádem a její český vikariát se
mění na provincii. Nemalým problémem
se však již dříve ukázala být velká národnostní rozdílnost, zvláště rozpory mezi
česky a německy mluvícími bratry. To
zřejmě bylo spolu s dalšími faktory (morové epidemie aj.) spolupůsobícím činitelem, který vedl k oslabení stability české
františkánské provincie, jež pak poměrně
snadno podlehla nově nastupujícímu mohutnému tlaku, myšlenkovému i politickému, evropské reformace v 16. století,
takže na sklonku století provincie téměř
vymírá. V roce 1570 zbylo v celé provincii
pouze 17 bratří ve čtyřech konventech.

Vznik konventu
v Uherském Hradišti

Založení františkánského kláštera
v Uherském Hradišti se připravovalo již
za vlády Jana Lucemburského v roce 1334.
Rok předtím se totiž město ubránilo obléhání uherských vojsk, a protože se tak stalo ve svátek sv. Františka, přičítali měšťané
vítězství jeho přímluvě a ochraně. Učinili
slib, že bratřím sv. Františka vystaví ve

městě kostel a klášter. Z neznámých důvodů však k uskutečnění tohoto záměru
nedošlo.
Skutečným zakladatelem kláštera
se stal varadínský biskup a správce biskupství olomouckého Jan Filipec (1431–
1509). Jako diplomat ve službách krále
Matyáše Korvína a jako uherský kancléř
dosáhl skvělé kariéry. Po Korvínově smrti v roce 1490 se však vzdal všech úřadů
a oblékl roucho sv. Františka.
Návrh na ustavení františkánského
konventu v Uherském Hradišti přenesl Jan
Filipec na provinciálním zasedání v klášteře sv. Kříže v Nisse roku 1491. K uvedení
bratří do města došlo již v oktávu Narození Panny Marie 15. září téhož roku. Zakladatel poskytl řádu 300 zlatých na zakoupení tří měšťanských domů při hradbách.
Později k této částce připojil 1000 zlatých
na pořízení mešních rouch, kalichů, knih
a dalšího inventáře. Výstavba kláštera byla
dokončena počátkem 16. století, kdy Jan
Filipec zemřel a kdy byl pohřben v řeholní
hrobce pod hlavním oltářem.
Nový klášter se těšil podpoře měšťanů i okolní šlechty. Král Vladislav II. Ja-
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gelonský daroval klášteru 30 zlatých ročního platu z městských důchodů. Klášter
byl postaven nedaleko městského vězení
a často sloužil uprchlým zločincům jako
azyl. Zabíral tři městské parcely při severním opevnění poblíž Staroměstské brány
a kaple sv. Alžběty s městským špitálem.

Naše situace dnes

Prostory původního kláštera v Uherském Hradišti užívá město jako archiv.
Bratří dnes obývají dům na Mariánském
náměstí. V domě žijí čtyři kněží. Kromě
kostela máme na starosti bohoslužby v Jarošově, v nemocnici v Uherském Hradišti
a také v domově pro seniory v Štěpnicích.
Bratři navštěvují také nemocné ve městě.
V klášteře se pravidelně scházejí různá
společenství (modlící se matky, modlící se
otcové, mládežnické spolčo, modlitební
charismatická skupina). V klášteře také
probíhá hodina náboženství pro školáky
a přípravy na manželství i křest. Zapojujeme se do běžné farní pastorace. Naše priorita je konat pokání a vydávat svědectví
jako společenství bratří.
 P. Bernardín Šmid, OFM

Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
III. řádu sv. Františka z Assisi (C.Im.Conc.)
A vložil do nás slovo smíření.
(2 Kor 5,19)
Jsme řeholní společenství, které patří
do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi.
Slovo smíření nám bylo vloženo do
srdce, je to poklad našeho charismatu,
který máme střežit a přinášet do konkrétních situací lidí, mezi kterými žijeme a pracujeme. Služba smíření pro nás
znamená následovat Krista v jeho smírné
oběti, zvláště skrze spojení s eucharistií,
které má pronikat celý náš život. Rukama
Neposkvrněné navracíme Ježíši vše, co
jsme, celý svůj život, všechny své modlitby, práce, radosti i bolesti jako dar, abychom vyprošovaly svatost kněžím a spásu
všem lidem. Tajemství Neposkvrněného
Početí nás zve dorůst do krásy Mariiny,
která se svým FIAT vždy postavila na stranu Dobra.
Počátky naší kongregace byly položeny v polovině devatenáctého století
za území dnešní Moravy. Prvními našimi sestrami byly františkánské terciářky
německé národnosti, které s povolením
biskupa Rudolfa z Thysebaertů začaly
roku 1846 v Moravské Třebové společně
žít a vyučovat prosté dívky. V roce 1856
k nim biskup připojil i skupinku českých
terciářek z Přerova, které podobně toužily společně žít ve františkánském duchu.

Dovolení Apoštolského stolce k založení
obdržela kongregace roku 1859.
Činnost sester se rozvíjela postupně
jako odpověď na potřeby doby a na základě místních poměrů. Sestry zakládaly
sirotčince, vedly rodinné a hudební školy,
kurzy šití a vaření. Zřídily klášterní měšťanské školy, mateřské i obecné. Kongregace byla založena jako školská a v této
oblasti svoji činnost rozvíjela od počátku
až do druhé světové války, kdy německá
okupační vláda zrušila církevní školství.
Sestry se také věnovaly tiskovému apoštolátu ve své edici SMÍR.
Velmi brzy sestry otevřely filiálky ve
Šternberku a v Uherském Brodě. Pak následovaly domy ve Fryštáku, Olomouci,
Brně, Praze, na Svatém Hostýně a na různých menších místech naší vlasti.
Na žádost spišského biskupa začala
v roce 1919 působit naše kongregace na
Slovensku, kde převzala vyučování na
obecné a měšťanské škole v Levoči, při
které také následně otevřela učitelský
ústav. Poté sestry převzaly i druhý biskupský dívčí ústav ve Spišských Vlaších. Po
roce 1945 byly sestry pro nepříznivé politické poměry nuceny ze Slovenska odejít. Na Slovensko se oficiálně vrátily až po
roce 1989.
Po neúspěšné čtyřleté misii u malomocných v Mahajce v Jižní Americe

byly sestry pozvány v roce 1936 na misie
do Estonska v Pobaltí. Tajně tam zůstaly
i v těžkých dobách sovětského komunismu. Po nabytí svobody vedou katolickou
základní školu se školkou a vypomáhají ve
farnosti v univerzitním městě Tartu.
V roce 1960 komunistické úřady vysídlily naše sestry německé národnosti
z tehdejšího Československa, které se usadily v Německu u Augsburgu. Jejich hlavní činností je služba v exercičním domě.
Po obnovení klášterního života v naší
vlasti po roce 1989 působíme ve farnostech, školách, školkách a v charitní
službě. Sestry vedou různá společenství
mladých a duchovní obnovy. Novým dílem naší evangelizace je klášterní kavárna v Olomouci, která je propojena s kaplí
a knihovnou. Přejeme si, aby každý u nás
nalezl vlídné přijetí, načerpal novou naději a mohl svěřit svoje starosti do našich
modliteb. I zde máme možnost přinášet
lidem POKOJ a DOBRO, aby se stávaly
žitou skutečností.
(www.sestry-nppm.cz)
 sestra Benedikta Březinová
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Centrum pro rodinný život v Olomouci
vydává svůj časopis s názvem Rodinný život
Časopis Rodinný život vychází již přes dvacet let. Od jeho začátku po
současnost vyšlo více než 120 čísel. Jeho vizáž se za ta léta proměňovala
z předrevolučního cyklostylu až po dnešní podobu. Původně fungoval
jen jako informační plátek pro potřeby rodinného centra; tehdy neexistovala ani žádná redakční rada. Kdo měl čas, tak jej nějak poskládal
dohromady. Nevycházel pravidelně, ale tak, jak to prostě časově vyšlo.
První šéfredaktorkou byla MUDr. Olga Tělupilová. Pak to byl chvilku
Zdeněk Kaloda, Jana Lexmaulová a poté Petra Feglerová (dnes Kučerová), která dala časopisu současný řád a systém, v současnosti je jí Šárka
Chlupová.

Členové redakční rady
Šárka Chlupová, šéfredaktorka
(jejím královstvím je úvodník a doménou neustálé upomínkování „hořících“ termínů)
Marcela Řezníčková, laskavá redaktorka
(občas vás pohladí Laskavcem nebo potěší rozhovorem; moudře kormidluje časopisecké vody)
Alena Večeřová, akční redaktorka
(je schopná kdekoliv a kdykoliv vytelefonovat cokoliv, poskytuje mateřské zázemí výjezdním zasedáním redakčních rad)
Pavel Langer, fotograf
(vyfotí i nemožné, s fotoaparátem se už narodil; zastupuje praktickou mozkovou část
redakční rady, napočítá do nekonečna)
Laco Švec, grafik – senior
(dodnes netušíme, jak vše do časopisu vměstnal, aby se to dalo i číst; další zástupce
pragmatické části rady s bohatými zkušenostmi)
Lucie Cmarová, administrátorka
(uslyšíte ji v telefonu, odpoví vám na e-mail, zná taje databáze čtenářů; tušíme, že dokáže i nemožné)
Eva Hrouzková, literátka
(dohledá i neexistující knihu a najde ten nejlepší úryvek; umí číst i psát mezi řádky)
Jana Hajdová, editorka
(přes noc vám vysází časopis i objemnou knihu, slovo „nemožné“ nemá ve slovníku)

Časopis v roce 2015

Obsah časopisu
Časopis je orientován na rodinu, zvláště křesťanskou, a rodinný život ve všech
jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manželi,
na duchovní život rodiny, život v neúplné
rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určen každému, kdo
v rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života.

Informace o předplatném

Časopis v roce 1990

Časopis v roce 2001

Časopis Rodinný život vychází pětkrát
ročně a ukázkové číslo i předplatné si
můžete objednat poštou (Centrum pro
rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc), telefonicky (587 405 250–3),
e-mailem: rodinnyzivot@arcibol.cz, přes
webový formulář na www.rodinnyzivot.eu;
na požádání vám zdarma pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky. Časopis si můžete také zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství. Cena
ročního předplatného je 195 Kč. Časopis
můžete také předplatit jako dárek pro své
blízké např. k Vánocům, svatbě, výročí
svatby či k narozeninám. Informujte se na
uvedených kontaktech.
Chcete nám pomoci s propagací?
Staňte se členy Klubu přátel časopisu.
Více informací na výše uvedených kontaktech.
 Připravila Lucie Cmarová

OLDIN • 9 / 2015

CENTRUM PRO KATECHEZI

15

Setkání s Boží láskou – ohlédnutí za prvním
Campem pro katechety
V pondělí posledního červencového týdne přivítala rekonstruovaná fara
v Újezdu u Uničova odvážlivce z řad ka-

techetů, kteří se nezalekli vyzkoušet něco
nového. Uskutečnilo se zde totiž historicky první setkání vyučujících náboženství
v naší arcidiecézi, které mělo poučit, povzbudit, pobavit i dopřát odpočinek. Přesně podle Ježíšových slov, kterými vybízel
své učedníky, aby s ním šli trochu stranou
běžného ruchu a odpočinuli si. Nebyly to
rekolekce, i když v programu byl vymezen
prostor pro modlitbu, rozjímání, adoraci a chvály a samozřejmě pro mši svatou
v kapli přímo v areálu. Nebyl to ani odborný seminář, i když po přednáškách zpravidla následovaly diskuze ve skupinkách
a pak společný dialog s přednášejícími.
Nebylo to trampování, i když celodenní
auto–pěší pouť ke kostelíčku Božího Těla
v lesích nad Bludovem a na rozhlednu
Háj uspokojila také turistické nadšence.
Nebylo to varieté, i když se ve večerních
hodinách otřásala okna výbuchy smíchu,
protože téměř v každém katechetovi se
skrýval dřímající komik a dramaturg,
který reagoval na požadavky večerního

programu. Nebylo to ani sportovní soustředění, ačkoliv obrovská trampolína
uprostřed dvora byla neustálou výzvou
a během přestávek byla téměř
nepřetržitě v pohybu a plná smíchu. Čím vyšší
věk a váha se
zapojily, tím více
legrace vzniklo.
Nebyl to ani gurmánský pobyt,
i když stále bylo
někde na miskách něco k jídlu
a kuchařky po
kvalitním obědě neměly skoro
žádné zbytky.
Za jejich službu upřímné Pán Bůh zaplať.
Co to tedy bylo? No prostě první
Camp. Svou důvěrou v tuto akci, ale hlavně duchovní atmosférou, kterou vytvořili
nejen svými přednáškami na téma Boží
lásky v dějinách lidstva, jej obdarovali tři
kněží – v pondělí P. Jiří Kopřiva s tématem
Starého zákona, s důrazem na význam
slov Credo, vyvolení a požehnání. V úterý
P. Petr Smolek
z ostravsko-opavské diecéze v prezentaci
Nového zákona
položil důraz na
zodpovědnost za
víru, poté jsme
se věnovali pěti
jazykům Boží
lásky. Ve čtvrtek
P. Petr Bulvas
v y z v e d l l á sku

v eucharistii, důležitost osobní účasti v přípravě hostiny a moment setkání se s obětí Krista. V pátek se Martina
Orlovská opřela o myšlenky papežů,
zvláště z exhortace Evangelii gaudium,
v tématu Láska v misii.
Upřímné poděkování patří členkám
spolku František v Újezdě, které se vzorně a trpělivě starají o celý areál pokojů,
společných prostor, hygienického zázemí,
udržovaného dvora i zahrady. Také všem,
kdo tento pobyt doprovázeli svou modlitbou.
Douška pro zájemce – na příští rok
jsme zde zamluvili termín uprostřed srpna. Více se včas dozvíte na našem webu,
nebo i zde v OLDINu.
 Eva Blešová

Troubečtí farníci slavili slavnost patrocinia kostela

Hanácká obec Troubky slavila v neděli 12. července slavnostní bohoslužbu u příležitosti patrocinia svého kostela zasvěceného
sv. Markétě. Zaplněný chrám uvítal nejen vděčné farníky, ale tradičně i občany – hosty ze sousedních obcí. Mši svatou sloužil místní farář P. Radek Sedlák s hostujícím novoknězem P. Vilémem Pavlíčkem ze Svitav. Přítomni byli zástupci obce v čele se starostou
Mgr. Radkem Brázdou, členové místního Sboru dobrovolných hasičů a pěveckého sdružení Hanák a sedmičlenné hudební těleso,
které se aktivně podílelo během bohoslužby na sólových partech i duo-intrádách během pozdvihování. Kromě velké a malé schóly
troubeckých zpěváků spolupůsobily při mešních zpěvech i hostující schóly z Horní Moštěnice a Vlkoše. V závěru bohoslužby udělil
P. Vilém Pavlíček všem přítomným novokněžské požehnání.
Hodových prodejních stánků s obrovskou škálou nabízeného zboží s atraktivním „pouťovým sortimentem“ a devocionáliemi se
hned tak nevidí i v městských aglomeracích (bylo jich přes stovku) včetně dětských atrakcí. Skvěle se vyznamenalo i počasí, které všem
přálo.			
 František Cigánek
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
ZÁŘÍ 2015

1. 9. úterý
8.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá u příležitosti zahájení školního roku na Církevní základní škole
• P. Petr Bulvas, biskupský delegát
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá k zahájení denního studia na Caritas-VOŠs • biskup
Josef
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá u příležitosti zahájení školního roku na Arcibiskupském gymnáziu • arcibiskup Jan
3. 9. čtvrtek
10.30 hod. • Loučka – Újezd u Valašských Klobouk –
mše svatá u příležitosti 20. výročí domova důchodců
a pastorační návštěva • arcibiskup Jan
4. 9. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Veni Sancte Spiritus • arcibiskup Jan
5. 9. sobota
10.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá pro
arcidiecézní setkání ministrantů • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Boršice – Suchov – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kyjov) • arcibiskup Jan
6. 9. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá
k XX. pouti Matice svatokopecké • biskup Josef
8. 9. úterý
11.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – přejmenování náměstí před bazilikou na „Návrší Jana Pavla II.“
• arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 9. pátek
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá
k zahájení dálkového studia na Caritas-VOŠs • biskup
Josef
16.00 hod. • Velehrad – zahájení konference „Křesťan
a práce“ • arcibiskup Jan
12. 9. sobota
10.00 hod. • Moravský Písek – biřmování a 100. výročí
farnosti • biskup Josef
10.00 hod. • Všechovice – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Vyškov a Prostějov) • arcibiskup Jan
13. 9. neděle
10.00 hod. • Hustopeče nad Bečvou – biřmování
• arcibiskup Jan
10.30 hod. • Uničov – biřmování • biskup Josef
14. 9. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k výročí úmrtí
arcibiskupa Františka Vaňáka • arcibiskup Jan a biskup
Josef
19. 9. sobota
10.00 hod. • Kroměříž – Panna Maria – biřmování
• arcibiskup Jan
11.00 hod. • Pozděchov – mše svatá k 120. výročí založení
hasičů • P. Ing. Vojtěch Kološ, kanovník z Olomouce
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Vsetín a Přerov) • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 20. 8. 2015
Změna programu vyhrazena

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
ZÁŘÍ 2015
Úmysl všeobecný

Aby rostly příležitosti
pro vzdělávání a práci pro všechny mladé
lidi.

Úmysl evangelizační

Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.

Úmysl národní

Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé
poznání.

ŘÍJEN 2015
Úmysl všeobecný

Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní
podobou otroctví.

Úmysl evangelizační

Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.

Úmysl národní

Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

20. 9. neděle
10.00 hod. • Nový Hrozenkov – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. • Prostřední Bečva – mše svatá ke cti
sv. Huberta • biskup Josef
10.00 hod. • Suchdol-Jednov – mše svatá k 250. výročí
poutního místa • generální vikář Mons. Josef Nuzík
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef
26. 9. sobota
10.00 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. • Lukov – žehnání kaple sv. Jana Křtitele
na hradě Lukově • biskup Josef
15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Kroměříž a Holešov) • arcibiskup Jan
27. 9. neděle
10.30 hod. • Blatnice – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Pašovice – Prakšice – mše svatá k 650. výročí
obce Pašovice a 20. výročí posvěcení kaple • biskup Josef
28. 9. pondělí
10.00 hod. • Stará Boleslav – účast na Národní svatováclavské pouti • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ke cti sv. Václava
• biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory
(kněžský seminář) • biskup Josef
29. 9. úterý
18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 92. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • arcibiskup Jan
30. 9. středa
19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá
na zahájení akademického roku • biskup Josef

