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Dopis národního ředitele
Papežských misijních
děl k Misijní neděli
Vážené sestry, vážení bratři,
milí spolupracovníci Papežských misijních děl, při příležitosti Misijní neděle, kterou
budeme slavit 18. října, vás
srdečně zdravím...
(strana 2)

Ministrantská pouť Po stopách Dona
Boska vyvrcholila poutí do Turína
Ve dnech 22. až 29. srpna se zúčastnilo na
40 ministrantů olomoucké arcidiecéze poutě do míst spojených především se sv. Janem
Boskem. Tato pouť byla završením celoroční
ministrantské služby a soutěže k 200. výročí
narození otce a učitele mládeže. (strana 7)

Na Svatém Kopečku je Návrší
Jana Pavla II.
Olomouc má nové Návrší Jana Pavla II.
Právě tak byla v úterý 8. září 2015 na
Svatém Kopečku u Olomouce pojmenovaná část prostranství před tamní
bazilikou. Jméno je připomínkou návštěvy papeže Jana Pavla II., který před
dvaceti lety v Olomouci kanonizoval
blahoslavenou Zdislavu z Lemberka
a blahoslaveného Jana Sarkandera.
(strana 4)
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MISIJNÍ NEDĚLE 18. ŘÍJNA

Dopis národního ředitele
Papežských misijních děl k Misijní neděli
Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl,
při příležitosti Misijní neděle, kterou budeme slavit 18. října, vás srdečně zdravím.
Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se
měli ptát i my, když uvažujeme o misiích.
„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do
světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z jiných koutů světa,
o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili
soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád bych vás o Misijní neděli pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme
a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí
však na překážky, které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací sponzoři, ale
jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího
království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim
svým darem, ale také se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke
křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve
vykročili nebo byli v jeho jménu pokřtěni.
Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie v českých zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto odešel smutný.
Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl velkou radost, kdybych spolu s vámi mohl nově přijmout Ježíšovo pozvání k účasti na misijním poslání církve. Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako další nadace, která pomáhá
potřebným, ale jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu.
Ze srdce vám žehná			
Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl

Oslavy Misijní neděle 18. října 2015
Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov Papežských misijních děl (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.

Misijní neděle na Radiu Proglas

V pátek 16. října bude od 16 hod. misiím věnován pořad Všimli jsme si. V sobotním růženci 17. října od 20.30 hod. budeme pamatovat na misie, každý desátek tohoto růžence
obětujeme za jeden kontinent.
V sobotu 17. října ve 21 hod. se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu
č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve Večerních chválách v sobotu 17. října ve 21.05 hod. a také v neděli 18. října v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě
rodin v 18 hod. Myšlenku na den od Národního ředitele PMD si můžete poslechnout
v neděli 18. října v časech 5.27, 11.57 a 17.55 hod. V neděli 18. října bude v 9 hod. přímý
přenos slavnostní mše svaté, po které zazní v 10 hod. poselství papeže Františka k Misijní neděli.
Více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel./fax:
499 433 058, tel.: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, e-mail: pmd@missio.cz,
www.missio.cz – Za jakoukoliv podporu misiím upřímně děkujeme.

Misijní Most modlitby –
sobota 17. 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.
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Říjen 2015
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
18. říjen – Misijní neděle
18. 10. 1915 se narodil P. František Daniel Merth, český katolický kněz, básník a prozaik (100 let)
25. 10. 1935 se narodil Zdeněk Pololáník, český hudební skladatel (80. narozeniny)
 (jpa)

Eucharistický kongres v Brně

Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí letos prožijeme první Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie
– smlouva nová a věčná“. Hlavním dnem bude sobota 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.
Součástí celého programu bude
KONFERENCE O EUCHARISTII.
Uskuteční se 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. Na konferenci naváže
KONCERT PODANÉ RUCE v pátek
16. října v 18 hod. na hlavním podiu
na náměstí Svobody. Vystoupí zpěváci
a známé osobnosti kulturního života. Pamatuje se i na DOPROVODNÉ
PROGRAMY – v pátek 16. října odpoledne a večer v kostelích v centru
Brna a poté po ukončení Národního
eucharistického kongresu v sobotu
17. října odpoledne. Podrobné programy jsou v každé farnosti.
 P. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
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A K T UA L I T Y
Pozvání biskupů

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

Na Svatém Kopečku je Návrší Jana Pavla II.

Olomouc má nové Návrší Jana Pavla II. Právě tak byla v úterý 8. září 2015 na Svatém Kopečku u Olomouce pojmenovaná část prostranství před tamní bazilikou.
Jméno je připomínkou návštěvy papeže Jana Pavla II., který před dvaceti lety v Olomouci kanonizoval blahoslavenou Zdislavu z Lemberka a blahoslaveného Jana
Sarkandera.
Při návštěvě Olomouce zavítal Jan Pavel II. i do chrámu Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku u Olomouce, kde ho vítaly zástupy věřících. Prostranství před bazilikou, dosud Sadové náměstí, nyní nese jméno papeže, který byl mezitím sám svatořečen.
O pojmenování malého náměstí před chrámem požádalo městskou radu Arcibiskupství
olomoucké.
Slavnostní události se zúčastnili spolu s olomouckým primátorem Antonínem Staňkem
a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem členové rady města, zástupci církve,
univerzity i další hosté.
„Dnešní slavnostní akt je připomínkou památné návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci v květnu roku 1995. Pro mnohé to byla návštěva církevní, pro jiné návštěva člověka, který se významnou měrou podílel na pádu komunistického režimu a na otevření
cesty středoevropským národům k demokracii a svobodě,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Pro mě je to člověk,
který byl pevných názorů, zodpovědný vůči sobě
a své roli, kterou přijal
a vykonával. Jsem proto
velmi rád, že mohu stát
na konci úsilí arcibiskupství i svých předchůdců
v úřadu primátora o to,
aby návrší na Svatém Kopečku neslo jeho jméno,“
dodal primátor.
„Vybavuje se mi chvíle,
kdy tady Jan Pavel II. stál.
Záběry z tohoto místa
následně obletěly celý
svět a dodnes se objevují
v mnoha dokumentech, protože nikde jinde se nepodařilo zachytit papeže tak rozesmátého, jako tady,“ zavzpomínal před slavnostním odhalením názvu návrší olomoucký
arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. „Byl to člověk pevných zásad, hodně
náročný sám k sobě a otevřený Bohu. Jsem rád, že navždycky bude toto místo připomínat velkého světce, který nežil nikde daleko, ale přišel sem k nám,“ uvedl arcibiskup
a následně nově pojmenovanému návrší před bazilikou požehnal.
Hosté slavnostní události měli možnost na Jana Pavla II. zavzpomínat také prostřednictvím básně „Píseň o třpytu vody“, které je papež, vlastním jménem Karol Wojtyła,
sám autorem. Na závěr slavnostního aktu se nově pojmenovaným Návrším Jana Pavla II.
rozezněly zvony z věží svatokopecké baziliky.
Přejmenování části původního Sadového náměstí se dotkne pouze zdejšího římskokatolického farního úřadu a sídla Matice svatokopecké.
 (ado)

Odsouzený kněz – číslo 11783 má v muzeu
v bělotínské faře pamětní síň

Tam, kde dříve bývala barokní fara, je nyní pamětní síň ThDr. Jaroslava Studeného,
kněze, který v Bělotíně a okolí působil v letech 1967 až 1972.
Expozice přibližuje život tohoto vzácného člověka, který studoval ve Vatikánu, léta byl
vězněný a perzekuovaný a po roce 1990 se výrazně zasadil o rekonstrukce či nové stavby
kostelů na Moravě a ve Slezsku. Jeho životní pouť ocenil i papež Jan Pavel II. udělením
titulu papežský prelát.
Roku 1972 byl nejen odsouzený na čtyři a půl roku do vězení za šíření náboženské literatury, ale zároveň mu byl odňat souhlas k výkonu kněžské služby.
Doktor Studený byl autorem duchovní literatury pro různé věkové kategorie. Některé z jeho publikací jsou vystaveny v pamětní síni, mezi nimi i kniha „Já, odsouzený
č. 11783“, v níž zachytil svůj život a pobyt ve vězení.
Informace pro návštěvníky pamětní síně v Bělotíně: tel.: 725 515 087, e-mail:
kultura@belotin.cz; otevřeno: každý čtvrtek od 8 do 11 hod. a od 12 do 18 hod. nebo po
telefonické domluvě. 		
 (ps)
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Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zahájilo nový
školní rok s novým ředitelem

Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži vstoupilo do nového školního roku
společnou mší svatou v kostele sv. Mořice v Kroměříži, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě určené všem studentům a zaměstnancům školy zmínil důležitost spolupráce s Duchem Svatým při studiu i při
naplňování poslání učitelů a vychovatelů. V závěru bohoslužby představil Jiřího
Luňáka, který bude působit na AG jako jáhen. Dále přivítal nového ředitele gymnázia Mgr. Jana Košárka (na snímku), který se ujal vedení školy 1. srpna 2015. Ve svém
krátkém projevu nově nastupující ředitel zdůraznil myšlenku, že jeho přáním je, aby student naší
školy nezískával pouze
informace a vzdělání, ale
byl formován ve všech
dalších oblastech a stal se
tak člověkem poctivým,
pracovitým a pravdivým.
Nový školní rok ale zdaleka
nezačal až 1. září. V posledním prázdninovém týdnu
se na Svatém Hostýně setkali letošní primáni AG,
aby se společně seznámili
ještě před nástupem do školních lavic. Prožili spolu čtyři dny plné her a vstřebávání nových informací, k tomu se přidaly zážitky z výletu na Rusavu, stezky odvahy, společného
duchovního programu a závěrečného galavečeru. Ani studenti prvního ročníku nepřišli o možnost bližšího seznámení se svými novými spolužáky. Po slavnostním zahájení
školního roku v úterý 1. září vyrazili se svými třídními učiteli a dalšími pedagogy a vychovateli do Rajnochovic. I přes chladnější počasí a občasné přeháňky byla atmosféra na
táboře skvělá. Bohatý program tvořily nejrůznější poznávací a zážitkové hry, nechyběla
ani tradiční pěší pouť na Svatý Hostýn. Studenty přišel také navštívit a povzbudit ředitel AG Mgr. Jan Košárek společně s novým vedoucím vychovatelem Domova mládeže
Bc. Martinem Suchomelem. Na závěr seznamovacího tábora jednotlivé třídy předvedly
své divadelní scénky a svým zpracováním a originalitou se vyrovnaly i profesionální zábavné show. Poděkování za zdárný průběh celé akce patří hlavně vybraným studentům
třetích ročníků, třídním učitelům, vychovatelům, duchovním a všem ostatním, kteří se
podíleli na organizaci.		
 Marie Kvapilíková
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Publikace s výběrem
sborových skladeb má
zvýšit úctu k eucharistii

Jako významná publikace k prožívání roku
Národního eucharistického kongresu byl
počátkem září vydán první díl výběru
sborových eucharistických skladeb ze světové i české národní tvorby. Publikaci „Panis angelicus“
připravilo Katedrální vzdělávací středisko liturgické
hudby a zpěvu
v Olomouci
a vydala ji Matice cyrilometodějská.
Výběr obsahuje celkem 20
skladeb, mezi
nimi například díla G. P. da Palestriny, Ch. Gounoda,
F. Schuberta, J. Grubera a dalších autorů.
Součástí jsou i nově zkomponovaná díla
současných českých skladatelů.
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se
rozhodl věnovat první sešit každému
chrámovému sboru v arcidiecézi k oživení sborové činnosti a eucharistické úcty.
Více než dvě stovky publikací tak byly
10. září na společné schůzi předány děkanům, jejichž prostřednictvím se dostanou
ke sbormistrům.
Publikaci si lze zakoupit v Matici cyrilometodějské, která nyní pracuje i na vydání
druhého dílu. Ten by se měl na pultech
objevit v průběhu října.
 Jiří Gračka

Pozvánka k setkání lektorů Božího slova v Olomouci

Sobota 24. října bude patřit lektorům Božího slova, kteří se již potřinácté setkají v Olomouci ve velkém sále kurie na Biskupském nám. 2.
Toto setkávání v Olomouci začalo v červnu 2005 jako jeden z plodů právě ukončeného celodiecézního vzdělávacího kurzu, určeného
lektorům Božího slova. Do Olomouce jsou zváni všichni ti, kteří touží budovat ve svých farnostech společenství laiků, jejichž služba
spočívá v četbě textů Písma v liturgii. Program setkání, vždy zakončený společným slavením mše svaté, má přinést všem účastníkům
povzbuzení, posílení a inspiraci pro tuto zodpovědnou službu. Jeho náplň většinou spočívala v dopolední
přednášce pozvaného hosta (mimo jiné např. Mons.
Josef Hrdlička, Mons. Jiří Paďour, Mons. Josef Nuzík)
a potom během společného občerstvení předávání
zkušeností a hovorů o praktickém vykonávání služby
lektora. Od roku 2012 se účastníci setkání seznamují
s významnými duchovními místy v Olomouci: katedrála sv. Václava, kostel sv. Mořice, arcibiskupský palác.
Letošní program nabídne návštěvu kostela sv. Michala
a kaple sv. Jana Sarkandera.
Zahájení programu bude v 10 hod. ve velkém sále
kurie v Olomouci společnou modlitbou a úvodním
slovem MgA. Martiny Pavlíkové. V 10.20 hod. se
účastníci přesunou na Žerotínovo náměstí do kostela
sv. Michala, kde se jim (zhruba do 12.15 hod.) bude
věnovat místní farář P. Antonín Basler. Od 12.45 hod.
pak bude nabídnuto občerstvení a možnost společného sdílení spolu s hovory o lektorské službě opět
v sále kurie. Setkání bude zakončeno mší svatou.
 Martina Pavlíková

Snímek Martin Blaha
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Eucharistické hnutí
na Moravě a ve Slezsku
v 19. a 20. století

Nová publikace Dr. Jana Larische popisuje
eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století. Autor v ní prokazuje
silný proud eucharistické úcty v moravské
církevní provincii v naznačeném
období. Odhaluje čtenáři jeden
z prvků v minulosti živé katolické zbožnosti.
Publikace chce
být příspěvkem
k hlubšímu prožití Národního
eucharistického
kongresu v říjnu
2015 v Brně.
Publikaci s úvodním slovem moravského metropolity
Mons. Jana Graubnera vydala v minulých
dnech Matice cyrilometodějská v Olomouci (54 stran s obrazovou přílohou).
 (jl)

Zemřel soudní vikář
Mons. František Polášek

Ve věku 81 let zemřel v Olomouci
13. září 2015 Mons. Doc. ICLic. František Polášek, Th.D., papežský prelát
a soudní vikář Interdiecézního soudu
v Olomouci.
Zesnulý pocházel z Nevšové (farnost
Slavičín), kde se narodil 28. června 1934.
Kněžské svěcení přijal 27. června 1965
v Litoměřicích. Působil v duchovní správě v Místku, Šumperku, Bratrušově, Střílkách, Chvalnově, Stupavě a Holešově,
Rymicích a Třeběticích.
U Interdiecézního soudu v Olomouci byl od roku
1982 soudcem,
od 6. 11. 1989
do 5. 2. 1998 viceoficiálem a od
15. 2. 1998 oficiálem (soudním
vikářem). Tuto
funkci opustil k 30. 6. 2013. V letech 1994
až 2013 byl sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
V letech 1992 až 2006 učil na Cyrilometodějské teologické (bohoslovecké) fakultě v Olomouci. Od roku 1998 byl členem
Kněžské rady a členem Sboru konzultorů. V roce 2004 obdržel titul monsignor
(Mons.) a 8. května 2010 mu byl udělen
titul papežský prelát.
Poslední rozloučení s Mons. Františkem
Poláškem se konalo 18. září v olomoucké katedrále, pohřben byl na Ústředním
hřbitově v Olomouci.
 Josef Pala

ZPRAVODAJSTVÍ

Beethovenova víra v živoucího Boha

Vývoji osobnosti a tvůrčí činnosti skladatele L. van Beethovena se zřetelem ke
křesťanským základům jeho života je věnována kniha „Ludwig van Beethoven: Poselství génia“, kterou před nedávnem vydalo olomoucké nakladatelství Refugium
Velehrad–Roma. Autor Miloslav Hronek věnuje její významnou část také skladatelovu přátelství s arcivévodou Rudolfem Janem, olomouckým arcibiskupem.
Zhruba stostránková analýza duchovního odkazu a zhodnocení života a díla představitele německého hudebního klasicismu Ludwiga van Beethovena (1770–1827) se opírá
především o archivní zprávy a využití odborných hudebních kritik. Důraz je v textu kladen na Beethovenův vnitřní zápas.
„Beethoven stanoví svému životu pouze dvojí cíl: sebeobětování božskému umění a činnost pro blaho ostatních,“ cituje v úvodu autor z díla francouzského dramatika a velkého
znalce Beethovenova života a díla, Romaina Rollanda, a pokračuje: „V základech a na
vrcholu Beethovenova umění a duše je Bůh. Jestliže to nevidíme, nevidíme ani duši ani
umění. A jaký byl tento Bůh? Beethoven se nemohl spokojit s abstraktní vírou. Potřeboval Boha živoucího, s nímž by mohl hovořit tváří v tvář jako patriarchové Bible, Hospodina všemohoucího a Spasitele.“
Na dvaceti stranách pak Hronek shrnuje Beethovenův život od nepříliš šťastného dětství s otcem, který na něj uplatňoval drastické výchovné metody, přes dvojí působení ve
Vídni, tvůrčí zrání a krize i nastupující hluchotu až po vrcholné období společenského
uznání i závěrečnou „cestu pokory a smíření“. Zhusta přitom cituje z dochované korespondence a vývoj v umělcově smýšlení tak dokládá jeho vlastními slovy.
O korespondenci se opírá také další část knihy, věnovaná vztahu mezi skladatelem
a jeho žákem arcivévodou Rudolfem, pozdějším olomouckým arcibiskupem. Tyto listy
jsou podle Hronka „svědectvím o vzájemném vztahu úcty, oddanosti a přátelství obou
osobností.“
V následující kapitole pak autor rozebírá Beethovenovo křesťanství, poznamenané
nastupujícím osvícenstvím, ale zároveň neochvějnou vírou ve věčnost a podřízeností
Bohu. Stručně popisuje i skladatelovu dobročinnost, která z jeho víry vyplývala, a vyrovnává se s některými kritiky.
„S vděčností vítáme přínosnou studii Miloslava Hronka o poselství a odkazu génia
Ludwiga van Beethovena, zaměřenou na křesťanskou duchovní dimenzi v jeho životě
a tvorbě. Obohacuje nás vztah i obdiv k jeho nadčasové hudbě a umožňuje lépe pochopit nejhlubší zdroje jeho umění i životního svědectví,“ shrnuje ve svém závěrečném slově
olomoucký světící biskup Josef Hrdlička a připomíná: „Tento odkaz se vztahuje k nám
všem, je dosud nedoceněný a obsahuje silné duchovní podněty i kulturní poselství, ze
kterého můžeme čerpat a na které jsme hrdi.“
Knihu doplňuje i stať jezuity P. Michala Altrichtera „O statečném a vznešeném tónu
Ludwiga van Beethovena“ a řada textových i obrazových příloh.
Publikaci „Ludwig van Beethoven: Poselství génia“ lze zakoupit například na webových
stránkách nakladatelství Refugium Velehrad-Roma.
 Jiří Gračka

Zemřel bývalý generální vikář Mons. Milán Kouba

Krátce po svých 76. narozeninách zemřel 17. září 2015 v Kroměříži Mons. Milán
Kouba, papežský prelát a bývalý generální vikář olomoucké arcidiecéze.
Milán Kouba se narodil 14. září 1939 ve Zlíně, kněžské svěcení přijal 22. června 1974
v Olomouci z rukou tehdejšího olomouckého apoštolského administrátora, biskupa
Josefa Vrany. Působil nejprve jako kaplan v Moravské Ostravě (1974–1979), poté jako
administrátor v Jeseníku nad Odrou a exkurendo administrátor farnosti Bernartice nad Odrou (1979–1990), od roku 1984
spravoval excurendo také Suchdol nad
Odrou.
Po obnovení kněžského semináře v Olomouci roku 1990 byl jmenován jeho prvním
rektorem a tuto funkci zastával až do 1. července 1998, kdy si ho arcibiskup Jan Graubner vybral jako svého generálního vikáře.
Na této pozici setrval až do 30. září 2011,
kdy odešel na odpočinek do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.
V letech 1989 až 2004 působil jako soudce Interdiecézního soudu v Olomouci, byl členem Kněžské rady (1990–2011) a Sboru konzultorů (1990–2011). Od 28. září 1993 byl
sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
Papež Jan Pavel II. mu v roce 1995 propůjčil čestný titul „kaplan Jeho svatosti“ (monsignor) a 8. května 2010 mu byl udělen titul papežský prelát.
Zesnulý bývalý generální vikář Mons. Milán Kouba byl pohřben na Ústředním hřbitově
v Olomouci.		
 Josef Pala

MINISTRANTSKÁ POUŤ
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Ministrantská pouť Po stopách Dona Boska
vyvrcholila poutí do Turína
Ve dnech 22. až 29. srpna se zúčastnilo na 40 ministrantů olomoucké arcidiecéze
poutě do míst spojených především se sv. Janem Boskem. Tato pouť byla završením celoroční ministrantské služby a soutěže k 200. výročí narození otce a učitele
mládeže.
Všichni ministranti olomoucké arcidiecéze měli možnost seznámit se se životem a dílem sv. Jana Boska prostřednictvím připravených tématek a her, které probíhaly na ministrantských schůzkách po dobu školního roku. K tomu také odpovídali na soutěžní
otázky prostřednictvím ministrantského webu (www.ministranti.info) ve čtrnáctidenním cyklu. Ti nejlepší z nich, kteří si navíc plnili poctivě své ministrantské služby, jeli na
společnou pouť.
Vyrazili jsme v sobotu brzy ráno a první
zastávkou byl poutní dům Velehrad ve sv.
Martinovi, kde jsme přečkali první i druhou noc, slavili nedělní liturgii a dobyli
jsme po třech hodinách chůze vrchol ve
výšce 2127 m. V pondělí jsme se ubytovali
v Colle don Bosco, kde se narodil sv. Jan.
Toto krásné místo, 30 km od Turína, přímo vybízelo k relaxaci i meditaci o životní
cestě oblíbeného světce. Druhý den jsme
navštívili samotné město Turín a zásadní
místa spojená jak s Donem Boskem, tak se
sv. Guiseppem Cafassem (patronem zpovědníků a vězňů). Stěžejním cílem byla návštěva Valdoca – oratoře, odkud se šířilo a šíří celé salesiánské dílo. Tyto nezapomenutelné
chvíle jsme zakončili ve středu prohlídkou místa úmrtí sv. Dominika Savia a poté pokračovali v cestě přerušené návštěvou muzea Ferrari do farnosti Forli. Tato farnost nám
poskytla díky P. Petru Gatnarovi, který se také poutě osobně zúčastnil, velkorysé pohostinství, díky němuž jsme si mohli prohlédnout jak samostatné město San Marino, tak
se také vykoupat v moři u italského města Rimini a celou pouť zakončit mimořádným
gurmánským zážitkem v originální italské pizzerii.
Díky přítomnosti pěti kněží, kteří se stali průvodci a organizátory celé poutě, se chlapci
mohli denně účastnit mše svaté, vyslechnout slůvko na dobrou noc, modlit se růženec,
účastnit se animovaných modliteb i přijmout svátost smíření. Jedním z pěti duchovních
byl salesiánský kněz P. Libor Všetula, který zprostředkoval klukům poutavý a zasvěcený
výklad na všech místech spojených se životem a dílem sv. Jana Boska.
Nemalé poděkování patří také otci arcibiskupovi za jeho záštitu celé soutěže, morální
i finanční pomoc. Dále také všem sponzorům, díky kterým mohli ti nejlepší mít pouť
zdarma. Poděkování patří všem kněžím, kteří vytrvale s ministranty pracovali, poctivě
je seznamovali s tématky a neustále je povzbuzovali k odpovídání na internetové otázky.
V neposlední řadě také za jejich finanční pomoc při organizování celé poutě.
Dle bezprostředních reakcí kluků pevně věříme, že návštěva těchto mimořádných míst
nezapadne mezi mnohými prázdninovými zážitky, ale stane se povzbuzením do další
ministrantské služby i osobního prožívání víry. Na závěr připojujeme svědectví účastníka poutě.
 P. Jan Liška, P. Pavel Macura, P. Pavel Martinka

Pěkné na této pouti bylo, že přestože jsme
tam byli kluci z různých částí Moravy,
tahali jsme za jeden provaz už od začátku. Seznámili jsme se první den a po tom
týdnu nebylo poznat, že jsme se před poutí
neznali. Zážitků bylo hodně, jeden z těch
největších byl růženec v Colle don Bosco,
rodišti Dona Boska. Při růženci jsme procházeli kolem domu, kde vyrůstal, kapličky, kde se chodíval modlit růženec s klukama a kolem baziliky. A zakončili jsme jej
tak, že jsme udělali kolečko u sochy Dona
Boska. Připadalo mně to, jako kdybychom
se vrátili o sto padesát let zpět a modlili se
ten růženec s Donem Boskem.
Na kněžích, kteří nás na této pouti provázeli a všechno zorganizovali, bylo vidět, že
nejenom nám o Donu Boskovi něco říkají,
ale že se také podle jeho vzoru snaží žít.
Taková malá věc se tam třeba stala. Když
jsme byli v Turíně, tak jsme se byli podívat
mimo jiné i u fotbalového stadionu. A zatímco my jsme si prohlíželi stadion, otec
Petr nám koupil balón. Vybavil jsem si
hned podobnou scénu z filmu o Donu Boskovi, kdy on donesl klukům balón do vězení. Prostě věděl, čím nám udělá radost,
jako kdyby nám ten balón dával sám Don
Bosko.
A co si odnáším ze života Dona Boska?
Zapamatoval jsem si jednu věc, kterou
nám otcové několikrát opakovali… Jednou
se Dona Boska ptal Dominik Savio, co má
udělat pro to, aby se stal svatým. A Don
Bosko mu poradil tři věci: má být veselý,
má si plnit svoje každodenní povinnosti
a má dělat dobro.
Filip Hochman
Kyjov
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

CENTRUM PRO ŠKOLY

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Pozvánka na semináře
„Vstupy do škol s náboženskými tématy“

Koná se do 10. října 2015 (www.podzimni-festival.cz).
Sobota 3. října, chrám sv. Michala, 19 hod. – J. D. Zelenka: Psalmi Vespertini
Úterý 6. října, chrám sv. Mořice, 19 hod., TV Noe, ČR Vltava /
záznam Koncert a cappella
Sobota 10. října, chrám Panny Marie Sněžné, 19 hod., TV Noe,
ČR Vltava (přenos) – G. Donizetti: Messa di Gloria e Credo

Podzimní pouti na Svatém Hostýně

• 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

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) v době od 10.30 do 12.45 hod.

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 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

3. října – Děti pomáhají dětem. Program připravený ve spolupráci s Papežskými misijními díly představuje dětem tuto organizaci a zároveň nabízí možnosti, jak pomáhat dětem v chudých
zemích.
13. října – Lidová tradice Dušiček a Halloweenu. Objasnění původů svátku, rozdíl ve slavení. Návrh možnosti slavení svátku
Dušiček.
31. října – Bible – základ naší kultury. Představení Bible jako
posvátné knihy křesťanů. Žáci se dozví, co Bible obsahuje, že je
to nejpřekládanější kniha na světě, a zjistí, jaké příběhy či úryvky
z Bible znají.
Všechny semináře jsou opakováním z dřívějších let a jsou tedy
určeny novým zájemcům o tuto službu školám, z řad kněží, učitelů, katechetů i dalším zájemcům. Konají se v Olomouci v budově kurie, Biskupské nám. 2. Úterní semináře se konají od 15.30
do 18.30 hod.; sobotní semináře od 9.30 do 13.00 hod.
Přihlášky posílejte e-mailem. Pokud máte zájem o osvědčení ze
semináře (pouze pro pedagogy), napište do e-mailu ještě, prosím, váš titul a datum narození.
Více informací: www.ado.cz v rubrice Vzdělávání nebo na
e-mailu: polcrova@arcibol.cz

Mše svaté na Svatém Hostýně (do 18. října)

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.

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.

O uzdravení z křivdy

Je název přednášky P. Antonína Krasuckého, OP, z Olomouce,
kterou pořádá MSKA v Kyjově v pátek 9. října v 18.30 hod. ve
farním kostele.

Svědomí proti násilí

O životě a díle blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové
bude přednášet P. Pavel Hověz Brna ve farním kostele v Kyjově
v pátek 23. října v 18.30 hod.

Milost obrácení – svatý Augustin
a svatý Pavel

Je téma duchovní obnovy, která má přímou souvislost s vyhlášeným Rokem zasvěceného života a jubilejním Rokem obrácení
v premonstrátském řádu a je přípravou na mimořádné Jubileum milosrdenství. Duchovní obnova, kterou pořádají sestry
premonstrátky, se uskuteční ve dnech 10. a 11. října na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Bližší informace: e-mail: info@premonstratky.cz, tel.:
733 755 836
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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.
Bližší informace a přihlašovací formulář: www.rodinnyzivot.cz,
www.mladez.ado.cz

Příprava snoubenců na manželství

Nabízíme kurz určený zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Skládá se z víkendového pobytu a ze čtyř
večerních setkání. Přednášejí zkušené manželské páry, které
samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce.
Příprava snoubenců se uskuteční po naplnění kurzu alespoň
pěti páry snoubenců.
Podzimní příprava začne 9. října a potrvá do konce listopadu.
Páteční setkání probíhají vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál kurie). Víkend na Svatém Hostýně
se uskuteční od 16. do 18. října.
Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, e-mail:
cmarova@arcibol.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-mail: rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány).

Víkend s duchovním programem
pro osamělé matky

Koná se od 23. do 25. října v klášteře Milosrdných sester
sv. Kříže v Kroměříži. Cena víkendu je 450 Kč. Program je určen
pouze pro maminky (děti je třeba nechat doma). Víkend povede
MUDr. Jitka Krausová.
Bližší informace a přihlášky (odevzdat do 16. října):
www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Marcela Řezníčková,
tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Časopis
Rodinný život

Co potřebují chlapci,
aby se mohli stát skutečnými muži? Jak rozdílná je role otce a matky ve výchově syna?
Začtěte se do nového
čísla časopisu Rodinný
život, které je věnováno
tématu synovství.
Časopis je možno objednat: www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese:
Centrum pro rodinný
život, Biskupské nám.
2, 779 00 Olomouc

Malá pouť
za velké věci

Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru
v našich rodinách, která se uskuteční 11. října. 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
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EUCHARISTICKÝ KONGRES

E U C H A R I S T I C K Ý KO N G R E S
Počátky eucharistických kongresů
Eucharistické kongresy jsou jedním z nejmladších projevů eucharistického kultu mimo mši. Mohou být jak místního, tak i národního nebo
mezinárodního charakteru. Myšlenka eucharistických kongresů se zrodila ve Francii. Jejich počátky jsou spojeny s osobou Emilie Tamisiérové
(1834–1910), kterou velmi silně ovlivnil zakladatel kongregace eucharistiánů sv. Petr Julián Eymard (1811–1868).
V roce 1873 se v Paray-le-Monial v kapli
před vystavenou Nejsvětější svátostí sešlo 60 francouzských delegátů, zástupců
z parlamentu, kteří spolu s asi tisíci věřícími zasvětili sebe, parlament a Francii Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato
událost měla na Tamisiérovou velký vliv.
Zatoužila po tom, aby byla eucharistie
uctívána v rodinách, mezi pracujícími,
ve farnostech, diecézích a celými národy.
Inspirována procesími, která chodila uctít
eucharistii v různých poutních chrámech,
se rozhodla zorganizovat eucharistickou
pouť do Avignonu.
Představila své plány avignonskému biskupovi Dubreuilovi, ten je však přijal bez
nadšení. Ale jiní biskupové, kněží a laici
ji podpořili. První eucharistický kongres

Snímek Petr Klinkovský

místního charakteru se tedy konal roku
1874 v Avignonu.
V roce 1876 již mělo eucharistické procesí
v Avignonu charakter celonárodní. Dokonce se uvažovalo o pozvání papežského legáta, k tomu ale nedošlo. Objevil se
návrh, aby se každoročně v jednom kostele ve Francii konala národní eucharistická pouť, jíž by se byly povinny zúčastnit
všechny náboženské spolky. Návrh byl
přijat a podpořen.
V Lyonu se Tamisiérová setkala s biskupem Dubuisem z Galvestonu v Texasu, který jí doporučil napsat list papeži
Lvu XIII. Na doporučení biskupa de Ségura podepsalo tento list dalších 500 lidí
z Paříže, Angers, Marseille a Avignonu.
Tento list odevzdal biskup Dubuis papeži
při audienci roku 1878 a jednal o myšlence organizování eucharistických kongresů. Lev XIII. tuto myšlenku schválil.
Ve Francouzské republice byl silný antiklerikální tlak, který brzdil iniciativu náboženských manifestací. Emilie Tamisiérová se však nevzdala a v roce 1880 přišla
do Paříže, kde biskupům Richardovi a de
Ségur představila svůj plán noční adorace
žen. Byla také pozvána do Belgie. V roce
1880 byly ve Francii vydány dekrety omezující řeholníky, a právě v této situaci se
stále častěji ozývaly hlasy volající nejen
po eucharistických poutích, ale zvláště
po eucharistických kongresech, a to nejen národních, ale zvláště mezinárodních.
Téhož roku byly biskupovi de Ségur představeny v Paříži tři návrhy, které se staly
základem pro založení výboru pro eucharistické kongresy. Nejprve bylo ovšem navrženo, aby se první mezinárodní eucharistický kongres konal v Belgii – v Liége,
kde žila sv. Juliána, která stála u zrodu
slavnosti Božího Těla.
V Belgii byla myšlenka konání eucharistického kongresu kardinálem Dechampsem příznivě přijata, ale politické okolnosti uspořádání nepřály. Mezitím konání
mezinárodního eucharistického kongresu
schválil i papež Lev XIII., ale výběr místa
ponechal na uvážení biskupů. Jako nejvhodnější místo bylo vybráno francouzské
Lille, kde bylo možné najít organizační základnu v dobře fungujícím laickém společenství ctitelů eucharistie.  Jitka Jonová

Novinka z Karmelitánského nakladatelství
k Národnímu eucharistickému kongresu

Aleš Opatrný: Eucharistický člověk
MP3, celkový čas 2 hod 52 min, 109 Kč
Přednášky uskutečněné během „Tří
dnů křesťanské spirituality“ v Brně ve
dnech 8. – 10. 5. 2015 s tématy např.:
Čím žijeme?; S Bohem u jednoho stolu; Eucharistický člověk – ten, který se
dává; Eucharistický člověk – ten, který
děkuje a chválí.
 (hf)

CENTRUM PRO KATECHEZI

Reprezentativní dějiny olomouckého arcibiskupství
z pera prof. Miloslava Pojsla

V květnu letošního roku vydala Historická společnost Starý Velehrad obsáhlou publikaci s názvem Počátky církevní organizace na Moravě. Biskupství a arcibiskupství v Olomouci. Jejím autorem je Miloslav Pojsl, historik a profesor na Katedře církevních dějin
a dějin křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Kniha je výsledkem autorovy mnohaleté vědecké a badatelské práce a navazuje na předchozí neméně obsažnou monografii s názvem Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa (2013).
Nebudeme jistě přehánět, označíme-li letos vydanou knihu prof. Pojsla za jeho životní dílo, které si
autor zároveň nadělil jako dárek ke svému významnému jubileu. Je také nesporné, že tato velkoformátová publikace o rozsahu 350 stran nemá, přinejmenším svou výpravností, mezi dříve zpracovanými
dějinami olomouckého arcibiskupství obdoby. Její
tematický rozsah je skutečně obdivuhodný. Čtenář
se v ní podrobně seznámí jak s celými dějinami moravské církevní správy od dob arcibiskupa Metoděje
až po současnost, a to v kontextu českých i světových církevních a politických dějin, tak i s historií
moravských biskupských kostelů. Především v této
části knihy uplatnil autor svou specializaci na dějiny architektury, jimiž se rovněž dlouhodobě zabývá. Uvedená kapitola je rovněž doplněna obsáhlým
souborem snímků parament a liturgických potřeb
z olomoucké katedrály. Rovněž následující text věnující se biskupským sídlům zaujme detailním zpracováním a řadou zajímavých fotografií, včetně snímků interiérů dnešní olomoucké arcibiskupské rezidence. Podstatnou
část knihy tvoří životopisné medailony všech olomouckých biskupů a arcibiskupů, které
byly převzaty z autorovy předchozí publikace a nově přepracovány, navíc také doplněny
portréty 57 biskupů (z kroměřížské zámecké galerie), které nechal koncem 17. století
namalovat olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna. Závěr publikace pak tvoří mj.
seznam všech známých olomouckých pomocných biskupů a rovněž velmi rozsáhlá bibliografie nejrůznějších pramenů a historických prací, z nichž autor pro své dílo čerpal.
Velkým pozitivem publikace je také to, že je napsaná čtivě, srozumitelným jazykem,
bez nadměrného používání odborné terminologie, takže se bude dobře číst i zájemcům
z řad laické veřejnosti. Jak už bylo výše naznačeno, zajímavý text je doplněn také řadou
velmi zdařilých barevných snímků – některých i celostránkových – což knize dodává
punc skutečně reprezentativního díla.
Tuto monografii můžeme doporučit všem těm, kteří by rádi měli ve své knihovničce
hodnotné dílo, které komplexně postihuje dějiny církevní správy na Moravě, jež má již
více než tisíciletou tradici.
Na závěr už jen zbývá popřát autorovi do budoucna hodně sil a úspěchů v jeho další
práci v oblasti církevních dějin a vyjádřit přání, abychom se od něho dočkali ještě řady
dalších podobně kvalitních prací, jakou je dnes přestavená kniha.
 Vít Němec

Prvních devět pátků s dětmi od 4. do 9. třídy

Jako další z plodů eucharistického kongresu k začátku letošního školního roku vznikly
dva metodické průvodce pro prožívání pobožnosti prvních devíti pátků s dětmi. Jedná se o sadu devíti pracovních listů, které mají dětem pomáhat postupně pronikat do
tajemství eucharistie, prohlubovat jejich vztah k Ježíši
a postupně k církvi a také připravit se na svátost smíření.
Jedna verze je zpracována pro děti 4. třídy a druhá verze
pro práci s žáky 2. stupně ZŠ.
První z devíti pátků je zaměřen na ochotu člověka přijímat Boží nabídku, druhý na neustálou přítomnost Ježíše
ve shromážděné církvi, třetí na nezbytnost jeho oběti potvrzené každou mší svatou. Ve čtvrtém pátku je pozornost věnována obdivu vůči odpouštějící Boží lásce, v pátém modlitbě jako zdroji radosti a v šestém úctě k moci
Božího slova. Sedmý pátek učí odevzdávat vše do rukou
Božích, osmý vybízí k důvěře v dobrý Boží plán s každým
člověkem a devátý připomíná hlavní úkol člověka – růst
vděčnosti vyjádřený Boží chválou. Nabízené texty se mohou stát vodítkem prvních samostatných kroků duchovního života dětí a inspirací pro společné prožívání slavností ve farnosti.
 Martina Orlovská
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Eucharistická hodina
– inspirace
z katechetického centra
V loňském školním roce jsme prožili diecézní eucharistický kongres, při
jehož příležitosti otec arcibiskup založil arcidiecézní společenství adorátorů:
EUCHARISTICKÁ HODINA. Založení
tohoto společenství je symbolem toho, že
křesťanský život bez setkávání s Ježíšem
před Nejsvětější svátostí není možný. Svatý otec František letos řekl: „Ve světě výkonů se nám vytratil smysl pro adoraci –
klanění, a to dokonce i v modlitbě. Jistě,
modlíme se, chválíme Pána, prosíme Ho
a děkujeme Mu, avšak adorovat znamená
stanout před jediným Bohem, jehož cenu
nelze stanovit, nelze Jej dojednat, nemění
se.“ (Papež František 11. 9. 2015)
A proto katechetické centrum na začátku
tohoto školního roku povzbudilo všechny katechety k tomu, aby podporovali ve
svých farnostech adorace, a svým svědectvím a slovem, zvláště ty věřící, kteří ještě
nemají zkušenost setkání s Ježíšem skrze
osobní modlitbu a klanění se před Nejsvětější svátostí, a především, aby k Pánu
Ježíši ve svatostánku přiváděli děti. Z přípravy na diecézní eucharistický kongres
dětí víme, že je to možné.
Nejenom pro katechety, ale pro všechny
aktivní věřící jsou na webových stránkách
katechetického centra (www.katechetiolomouc.cz) k dispozici základní informace ke společenství Eucharistická hodina
a inspirační materiály pro adorace dospělých i dětí.
 Martina Orlovská
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ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

P Ř E D S TAV U J Í S E S A L E S I Á N I
Salesiáni Dona Boska (SDB)
Salesiáni vznikli z péče kněze sv. Jana
Boska o opuštěné, sociálně a mravně
ohrožené chlapce v Turíně v první polovině 19. století. Ve své evangelizační
a výchovné činnosti se Jan Bosko inspiroval dobrotou a horlivostí sv. Františka
Saleského, od kterého také převzal životní
motto „Da mihi animas, cetera tolle“ (Dej
mi duše, ostatní si ponechej.). Své duchovní a výchovné zkušenosti shrnul do
„preventivního systému“, jehož pilíře tvoří
rozumnost, víra a laskavost. Vychází se
tedy z toho, že každý mladý člověk touží
po dobru a že existují základní pravidla,
kterým mladý člověk rozumí a přijímá
je za potřebná. Mladým se při výchově
umožňuje činná spoluúčast, jsou vedeni
k solidnímu křesťanskému životu a dává
se jim poznat Boží láska laskavým přístupem k nim.
Péče o mládež, především nejchudší, je
základním posláním salesiánské kongregace. K tomu přistupuje zvláštní péče
o výchovu lidí k apoštolátu, výchova k víře
prostých lidových vrstev, šíření evangelia
veřejnými sdělovacími prostředky a jeho
hlásání v zemích, které je dosud nepřijaly.
Salesiáni žijí v komunitách vedených ředitelem. Jejich způsob prožívání řeholního života je hodně určován apoštolátním
posláním k mládeži. To spolu s bratrským
společenstvím a zachováváním evangelijních rad tvoří neoddělitelné prvky jejich
zasvěcení. Salesiánská kongregace je tvořena kněžími i laiky (koadjutory).
Don Bosko si byl vědom důležitosti a velikých potřeb pastorace mládeže, a proto dal
vzniknout rozsáhlému hnutí lidí ochotných zapojit se do péče o potřebnou mládež. Proto založil salesiánskou kongregaci
(1859), spolu se sv. Marií Dominikou Mazzarellovou založil roku 1872 Institut dcer
Panny Marie Pomocnice (FMA), ženskou
kongregaci starající se o dívčí mládež,
a Sdružení salesiánských spolupracovníků (1876) jako veřejné sdružení katolíků
(dnes Salesiáni Spolupracovníci – ASC).

Tak se začala postupně utvářet Salesiánská rodina (SR) jako společenství různých
institutů zasvěceného života i laických
sdružení, která žijí a působí v duchu Dona
Boska a žijí ve vzájemném společenství
a spolupráci. Z institutů zasvěceného života náleží do SR jako třetí v historickém
pořadí sekulární institut Volontarií Dona
Boska (VDB), který své založení vztahuje
do roku 1917 k bl. Filipu Rinaldimu. Mnohem později (1994)
vznikl i mužský
sekulární institut
Volontéři s Donem
Boskem (CDB).
Do českých zemí
přišli první čeští
salesiáni připravení v Itálii roku
1927 a usadili se ve
Fryštáku u Holešova. Dílo se velice
r ychle rozvíjelo.
K zpomalení rozvoje došlo za nacistické okupace a za
komunistického
režimu. Přesto i v době pronásledování
salesiáni pokračovali tajně v činnosti a po
sametové revoluci tvořili u nás nejpočetnější mužskou kongregaci.
Dnes u nás salesiáni uskutečňují své poslání ve střediscích mládeže, ve farní
pastoraci, ve školách, na univerzitách,
v dobrovolnických programech, v médiích (nakladatelství Portál, TV Noe,
Salesiánské mediální centrum) a v misii
v Bulharsku. Salesiáni pořádají duchovní
obnovy a cvičení pro mládež, organizují
animátorské kurzy a připravují mladé lidi
pro dobrovolnickou službu atd.
V olomoucké arcidiecézi žijí a působí salesiáni ve třech komunitách: ve Fryštáku,
Prostějově a ve Zlíně. Kromě toho někteří salesiánští kněží působí samostatně ve
farní pastoraci a někteří jako vyučující
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Komunita ve
Fryštáku zajišťuje
činnost Domu Ignáce Stuchlého (DIS)
a též farní pastoraci. V DISu se konají
orientační dny pro
školy a prázdninové
tábory, víkendové
akce pro mládež
atd. Prostějovská
komunita zajišťu-

je pastoraci ve farnosti Povýšení sv. Kříže a v okolních venkovských farnostech,
provozuje Salesiánský klub mládeže, poskytuje duchovní službu Cyrilometodějskému gymnáziu apod. Zlínská komunita salesiánů zajišťuje duchovní správu ve
farnosti na sídlišti Jižní Svahy, poskytuje
duchovní službu Církevní základní škole,
provozuje Salesiánský klub mládeže s jeho
aktivitami pro děti, mládež i pro dospělé
apod.
Institut dcer Panny Marie Pomocnice
vznikl v českých zemích roku 1980. Hlavním posláním salesiánek je výchova mlá-

deže se zvláštním zaměřením na děvčata
na okraji společnosti. Sestry žijí v řeholních komunitách a provozují např. dvouletou katolickou střední školu, mateřskou
školu, internát pro studující mládež, klub
SHM, vyučují náboženství ve školách,
pomáhají ve farní pastoraci, spolupracují
v médiích. V olomoucké arcidiecézi však
zatím nepůsobí.
Začátek sekulárního institutu Volontarií Dona Boska v českých zemích spadá
do roku 1967. Volontarie jsou zasvěcené
ženy žijící ve světě. Skládají slib života
podle evangelijních rad, ale nežijí v komunitách, nenosí hábit a svou příslušnost
k institutu nedávají na veřejnosti najevo
(rezervovanost) proto, aby mohly účinně
evangelizovat prostředí práce a života laiků. Jsou zaměstnány v různých profesích
a žijí v různých prostředích. Jejich život
charakterizují tři základní skutečnosti: zasvěcení Bohu, život ve světě (sekulárnost)
a salesiánskost.
Sekulární institut Volontéři s Donem
Boskem začal v českých zemích existovat
roku 1999. Jejich způsob života a apoštolátu se v mnohém podobá Volontariím
Dona Boska. Volontéři však v olomoucké
arcidiecézi nežijí.
Zdroje dalších informací:
www.sdb.cz, www.fma.cz,
www.volontarie.cz, www.ascczech.cz
 P. Zdeněk Demel, SDB
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PŘEDSTAVUJÍ SE SESTRY SV. C YRIL A A METODĚJE
Představuje se Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SCM)
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
(původně sester cyrilometodějských) je
jedna z nejmladších, které byly v minulém
století založeny na území naší republiky (olomoucká arcidiecéze). Její začátky
spadají do roku 1924, kdy po smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851–
1923), velkého šiřitele cyrilometodějské
úcty a neúnavného pracovníka na poli
sjednocení slovanských národů ve víře,
dominikánská sestra Marie Růžena Nesvadbová (1878–1963) navazuje na jeho
nedokončené dílo – založení cyrilometodějské kongregace, která by modlitbou
podporovala snahy církví Východu a Západu o naplnění posledního Ježíšova přání „Aby všichni jedno byli“. Charitativní,
sociální a výchovnou činností vyšla vstříc
naléhavé potřebě té doby – péče o mentálně retardované děti, které žily v té době
na okraji společnosti. V roce 1924 založila Cyrilometodějskou družinu, která byla
jádrem později schválené kongregace
(1928). Cyrilometodějská družina zahájila s velkým duchovním nadšením svoji činnost. Do roku 1928 vybudovala tři

velké ústavy pro mentálně postižené děti:
v Brně (i s pomocnou školou a dílnami),
ve Skaličce u Hranic a na Velehradě. Po
dokončení Poutního a exercičního domu
Stojanov na Velehradě (1924) se mladé
sestry ujaly technického zázemí (kuchyně,
zahrada, úklid pokojů, péče o exercitanty).
Sestry zde pracují nepřetržitě v různých
činnostech až dodnes. Po schválení kongregace se sestra Marie stává její generální
představenou. Byla to žena velmi schopná
a statečná, nezlomné víry. Úplné začátky
kongregace spadají na Velehrad. Později
bylo sídlo hlavního domu přeneseno do
Brna. Zde v roce 1933 budují sestry Dívčí
řádové gymnázium s internátem (hlavně
pro dívky z venkova). Téhož roku rozšiřují svoje působení na Slovensko (Povážské

Podhradí – ústav, Turzovka – sirotčinec,
Žilina – ústav).
Mladé sestry studují na fakultách, aby byly
plně kvalifikovány pro vyučování na řádovém gymnáziu. Podzim
1940 všemu učiní konec,
obě budovy – mateřinec
i gymnázium zabírá pro
své účely Gestapo. Sestry
nalézají útočiště v domech
brněnských kongregací,
kde jsou s láskou přijaty.
Studentky jsou přeřazeny
do státních gymnázií, vyučující sestry odcházejí do
Sv. Jana pod Skalou, kde
je v budově Učitelského
ústavu Školských bratrů zřízena psychiatrická léčebna pro ženy, aby
pečovaly o tyto nemocné.
Na podzim roku 1945 je činnost gymnázia obnovena, ale již v roce 1949 definitivně ukončena.
Přichází rok 1950 a více než třetina všech
sester kongregace odchází do internace
(Bílá Voda, Javorník, Krásná Lípa a Trutnov – továrny). Tato situace trvá do
roku 1956.
Během totality pracovaly
všechny sestry v ústavech
sociální péče a domovech
důchodců. Nové sestry
mohly být přijaty až v období Pražského jara 1968,
další noviciáty byly tajné.
Sestry bydlely společně
v bytech, v malých skupinkách. Po roce 1989 jsme
se mohly vrátit k některým původním činnostem.
V Brně byly zřízeny v budově mateřince Cyrilometodějská církevní základní škola (1992) a v budově zrušeného Dívčího gymnázia
Cyrilometodějské gymnázium a střední škola pedagogická (1996). Sestry brněnské komunity vyučují
na obou školách. V roce
1995 odjela skupina tři sester do ruského Kamyšinu,
aby pomáhala slovenskému knězi, který tam vedl
katolickou farnost. O rok
později se přestěhovaly
na Ukrajinu do Melitopolu, kde pomáhaly dalšímu
slovenskému knězi v pastoraci v místní, převážně

české komunitě. Pastorace se vztahovala
ještě na velkou českou vesnici Čechohrad
a další vesnice na Krymu, kde byly zbytky
českého obyvatelstva. Tuto činnost jsme
musely k naší velké lítosti koncem roku
2009 ukončit pro nedostatek vhodných
sester, které by nadále mohly v této misii
působit.

V roce 2000 se na Velehrad, do zrekonstruované budovy našeho ústavu, ve kterém byla až do roku 1999 základní škola,
po téměř 50 letech vrátily staré sestry (Bílá
Voda, Krásná Lípa, Litoměřice), aby zde
mohly dožít v klidu a modlitbě svůj život
(charitní domov pro řeholnice). Mladší
sestry, které jsou zaměstnány v charitním
domově, vypomáhají ve farnosti s výukou
náboženství a v bazilice.
V roce 2012 zřídila kongregace Chráněné bydlení pro děvčata s kombinovaným
postižením. Touto činností pokračujeme
v prvotních úmyslech zakladatelů na poli
sociálním a přijímáme Boží výzvy s tím
spojené.
V olomoucké arcidiecézi působíme na Velehradě – dvě komunity (Charitní domov
pro řeholnice, Poutní a exerciční dům
Stojanov) a v Olomouci.
Mimo olomouckou arcidiecézi: Brno,
Tetín; na Slovensku: Bratislava, Turzovka.
Více informací: www.cyrilky.cz
 sestra Václava Dudová
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Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky
Tématem materiálů pro společenství seniorů ve školním roce 2015/2016 je Svatý rok milosrdenství se svatými
řeholníky. Papež František na jaře vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (8. prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále (20. listopadu) příštího roku. Využili
jsme této příležitosti a skripta pro společenství seniorů jsme zaměřili na milosrdenství u řeholníků různých řádů
a kongregací či u jejich zakladatelů. Díky tomuto tématu se budeme moci v průběhu školního roku seznámit
s různými řeholními společenstvími a s jejich posláním, které v dnešním světě mají. V katechezi si přiblížíme
život jednoho světce, který je s daným řádem spojen. Každá lekce je doplněna o modlitby daných světců. K dispozici jsou také otázky do diskuze a tipy na doma. Skripta obsahují také přílohy, které je doplňují. Můžete využít
Modlitbu papeže Františka ke Svatému roku milosrdenství. Přejeme vašim společenstvím, abyste dobře prožili
Svatý rok milosrdenství, abyste díky němu více zakusili milosrdenství, kterým nás Bůh zahrnuje, a dokázali tak
projevovat více milosrdenství sobě i druhým. Kéž vám k tomu pomohou i tyto materiály.

Ukázka ze skript
Sv. František z Assisi – rytíř Boží / Katecheze
Psal se rok 1181 nebo 1182, kdy se italskému obchodníkovi Pietru Bernardone
a jeho francouzské manželce Janě Pica,
kteří žili v Assisi, narodil syn, jemuž dali
při křtu jméno Jan. Již od útlého dětství mu ale rodiče říkali Francesco (malý
Francouz). Můžeme se domnívat, že tomu
tak bylo z lásky k Francii, rodišti matky
chlapce. Francesko vyrůstal v bohaté rodině kupce, který obchodoval s látkami.
V Assisi byl obklopen přáteli, s nimiž
v mládí prožil mnoho veselých chvil. Přátelé ho měli rádi a pro jeho vtipnost, přátelskou povahu i jisté, řekněme, společenské
postavení (pocházel z bohatých poměrů)
si ho dokonce zvolili za krále mládeže.
V mládí pomáhal otci v obchodování, práce mu šla od ruky, byl k lidem milý, uměl
je zaujmout a tím pádem i dokázal hodně
prodat. Jeho snem však nebylo strávit celý
život v obchodě s látkami. František žil pro
svůj ideál. Chtěl se stát rytířem. Obětoval
tomuto svému velkému snu mnoho sil,
času, peněz, dokonce i své zdraví, když po
prohrané bitvě seděl asi rok ve vlhkém vězení pro zajatce. Všechny jeho myšlenky se
upínaly k tomu, že jednou bude udatným
a slavným rytířem. Po několika neúspěších
na bitevním poli začal František v nitru pociťovat touhu, kterou dosud neznal.
V jeho srdci se ozýval hlas, kterému doposud nenaslouchal. Byl to hlas Boha, který
Františkovi ukazoval, kam má svůj život
směřovat a k čemu je povolán. Po duchovním zážitku při modlitbě v kostelíku svatého Damiána se rozhodl pro život v chudobě a odříkání. Opustil vše, co pro něho bylo
doposud důležité, a dal se do služeb Boha.
Přestože ho mnoho lidí mělo za blázna,
postupem času se k jeho způsobu života v chudobě přidali někteří z jeho přátel
a jejich společenství se rozšiřovalo. V roce
1210 (ve svých necelých 30 letech) se František s několika dalšími mnichy vydal do
Říma k papeži Inocencovi III. zažádat o to,
aby jeho způsob života v čistotě, chudobě
a poslušnosti schválil. Papež dal bratřím

své požehnání a tím vznikl františkánský
řád. Zanedlouho Františkova přítelkyně sv. Klára založila „ženskou“ část jejich
řádu, které jsou dnes známé jako „klarisky“. Přívrženců nového řádu bylo čím dál
více a postupně začala vznikat nová společenství v jiných městech. Do řádu se hlásili
také ženatí a laici, proto pro ně František
založil tzv. třetí řád (terciáře) a umožnil
jim, aby mohli ve svých rodinách, v zaměstnání, v obyčejném životě uskutečňovat život podle evangelia a podle pravidel
františkánského řádu. Náročný životní styl
se projevil na Františkově zdraví. Ke konci
života trpěl několika chorobami (bolesti kloubů, jater, žaludku, téměř slepota).
Dva roky před jeho smrtí (v roce 1224) dostal od Boha dar stigmat (otevřené rány
na rukou, nohou či v boku symbolizující
rány Ježíše Krista, které utrpěl při ukřižování). V roce 1226 František zemřel
uprostřed společenství svých bratří a již
za necelé dva roky po jeho smrti byl prohlášen za svatého. Je patronem chudých,
sociálních pracovníků, ekologů a ochránců přírody, krejčích, tkalců. Bývá vzýván
při bolestech hlavy a proti moru. Boží
záměr s Františkem byl shodný s tím, po
čem toužil. Chtěl z něho mít rytíře. Rozdíl
byl ve způsobu uskutečnění a splnění tohoto snu. František toužil bojovat za životní hodnoty zbraněmi, chtěl dokázat svou
moc a sílu násilím. Bůh mu vložil do srdce
jinou zbraň – pokoj. František toužil po
bohatství – Bůh mu dal lásku k chudobě
a odměnil ho za odříkání bohatstvím duchovním. Rytíř František chtěl být služeb-

níkem krále, chtěl vyniknout ve světě světské moci – Bůh mu dal prostotu a smýšlení
těch, kteří ve světě byli ničím. Učinil ho rytířem Krále nebe i země. František se považoval za někoho, kdo je povolán k velkým
věcem a pohrdal věcmi malými a obyčejnými. Bůh ho naučil vidět v obyčejných
věcech a v přírodě, která ho obklopovala,
Boží díla, která se nevyrovnala žádnému
z královských paláců. František toužil po
slávě a po obdivu za své hrdinské činy. Bůh
tuto jeho touhu vyplnil. Dal mu pravou
pokoru a jeho osobnost již několik století
ovlivňuje tisíce lidí po celém světě, kteří se
rozhodli žít po jeho vzoru. Jeho hrdinským
činem bylo obětování života pro službu Božího rytíře. Některým z nás se možná stává, že obětujeme mnoho úsilí, času, financí
a někdy i zdraví pro naše ideály a pro to,
po čem toužíme. A musíme také poznamenat, že to, po čem toužíme, jsou často
dobré a Bohu milé věci a že k nim přistupujeme s těmi nejlepšími úmysly. Může se
nám ale celkem snadno stát, že se do svého
ideálu příliš zahledíme a uvidíme jen jednu možnou cestu k jeho splnění a že nám
ze zřetele zmizí to, že jsme jen služebníci
a že pánem nad naším životem je Bůh.
On nám do srdce dává touhy a ideály.
My máme hledat správné cesty, jak těchto
ideálů dosáhnout. Někdy se tyto konkrétní
cesty liší od těch, které si představujeme.
Bůh nás na příkladu svatého Františka učí
hledat pravý smysl našich tužeb a také ty
správné cesty k jejich naplnění. Nechme se
oslovit. Pak stejně jako sv. František objevíme bohatství, které bychom nikdy nenašli,
pokud bychom se vydali po svých a ne po
Božích cestách. Pak náš život přinese to
pravé ovoce, kterému jsme svými upjatými
představami neumožňovali dozrát.

Otázky do diskuze
Co vás na svatém Františkovi nejvíce zaujalo? Čím vás jeho život oslovil?
Pojmenujte vlastnosti sv. Františka. Které byste také chtěli mít / máte?
Co si můžete ze života sv. Františka odnést pro svůj život?
Znáte někoho z františkánského řádu? Jak se v jeho životě projevuje to, co hlásal
sv. František?
Připravila Lucie Cmarová
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Ohlédnutí za poutí rodin a učitelů na Svatém Hostýně

Slunce. Byl poslední prázdninový víkend. S celou rodinou a přáteli jsme vyrazili na pouť.
Chtěli jsme spolu s ostatními poděkovat za prázdniny na Svatém Hostýně. Při výstupu
na kopec nás provázela zář slunce. Byl krásný den. Po slavení mše svaté se tak děti mohly
rozptýlit po prostranství okolo baziliky a projít stanoviště s úkoly motivovanými tématy
blahoslavenství. Také bylo připraveno divadelní představení a pro rodiče a učitele přednášky či procházka se zamýšlením. Slunce jistě mělo svůj podíl na dobré náladě svým
jasem, teplem, světlem…
Přesto se většina účastníků pouti, ať už rodiče, děti
nebo učitelé v 15 hod. uchýlili do stínu baziliky.
Slunce. I zde v bazilice.
Za zpěvu známých písní jsme mohli pokleknout
před Nejsvětější svátostí.
Při pohledu na děti, které si
posedaly co nejblíž k oltáři
na nachystané podsedáky ve tvaru květin, jsem si
znovu uvědomila, jak moc
jsou tyto chvíle důležité.
Podobně jako květiny nemohou bez slunce růst, je to
i s námi. Žádný čas strávený v přítomnosti eucharistického Krista není zbytečný. Právě
naopak. Je to prostor, kdy můžeme čerpat Jas, Teplo, Světlo… Když jako dospělí sami
zakoušíme „na vlastní kůži“ uzdravující sílu v Ježíšově přítomnosti, nemůžeme si tuto
zkušenost nechat sami pro sebe. Děti, které jsou nám svěřeny, by měly být prvními, se
kterými se o tuto radost budeme dělit a tak i přirozeně vést ke Kristu, nejlepšímu učiteli.
Na Svatém Hostýně jsme mohli zakusit, že při vhodně zvolených krůčcích může být
adorace i pro děti prostorem setkání s Ježíšem – blízkým přítelem. Díky citlivému vedení adorace jsme se i my dospělí mohli znovu učit ztišit, v duchu i nahlas děkovat, prosit,
jen tak být a nastavit své nitro Slunci…		
 maminka Saša

Pozvánka na přednášku „Buďte milosrdní jako váš Otec“

U příležitosti nastávajícího Svatého roku Milosrdenství připravilo Centrum pro
školy duchovně vzdělávací den s názvem Buďte milosrdní jako váš Otec. Bude se
konat na Velehradě v sobotu 14. listopadu. Přednášet a provázet nás tímto
dnem bude P. Tomasz Kazaňski z řádu
pallotinů, kteří se věnují šíření úcty
k Božímu milosrdenství.
Po mši svaté v 9 hod. v bazilice bude následovat přednáška v Sále kardinála Tomáše
Špidlíka. Obsahem přednášky bude Boží
milosrdenství v katechizmu, skutky milosrdenství, vzniku svátku, sestra Faustyna,
Encyklika O Božím milosrdenství sv. Jana
Pavla II. a Bula papeže Františka vyhlašující Svatý rok Milosrdenství.
Po obědě na Stojanově si účastníci mohou vybrat z více nabídek programu. Pro
učitele bude připraven workshop na téma
skutky milosrdenství ve školním prostředí
nebo budou moci účastníci shlédnout film
o sv. Faustyně Kowalské a bude také příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu
rozhovoru.
Celý den zakončíme adorací v kapli na Stojanově.
Předpokládaný konec je v 15.30 hod.
Pokud budete mít zájem o oběd v ceně
100 Kč, připište to, prosím, do přihlášky.
Ty zasílejte do 10. listopadu na e-mail:
polcrova@arcibol.cz  Helena Polcrová
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Nabídka materiálů

Milion dětí se modlí růženec

Děti celého světa se společně zúčastní modlitebního setkání „Milion dětí se
modlí růženec“.
Název a cíl dostala akce od sv. Pia, který
řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ Iniciativy se ujala
německá katolická nadace Kirche in Not,
která vyzývá každý rok děti k účasti a vydává jim potřebné materiály.
V olomoucké arcidiecézi se již mnohé
školy, farní skupinky a rodiny s dětmi této
akce účastní pravidelně. Srdečně zveme
všechny zájemce, aby se letos zapojili také.
Modlitební setkání se koná každý rok
vždy 18. října v 9 hod. Letos se tedy sejdeme v neděli a budeme se modlit slavný
růženec.

Celosvětová eucharistická
adorace dětí

Adorace probíhá každý rok vždy první
pátek v měsíci říjnu. Letos se bude její
13. ročník konat 2. října.
Myšlenka na eucharistickou adoraci dětí
vznikla jako plod Roku růžence vyhlášeného Janem Pavlem II. v roce 2003, a byla
realizována nejprve na území státu Minneapolis. Později se zásluhou Světového
apoštolátu Fatimy rozšířila nejprve na celé
území USA, nyní je již slavena na celém
světě a účastní se jí děti z více než 140 národů. Celosvětová eucharistická adorace
je od roku 2006 přenášena prostřednictvím televize EWTN z baziliky Neposkvrněného Početí ve Washingtonu D.C.
Shromážděme se s dětmi okolo oltáře
a pomozme jim, aby mohly objevit tichou,
milující přítomnost Ježíše v eucharistii,
modlit se za své rodiny a za mír ve světě.
Pokud máte zájem o materiály k těmto
akcím, pište: Centrum pro školy, Helena
Polcrová, e-mail: polcrova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 255

Snímek Petr Klinkovský
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
ŘÍJEN 2015

1. 10. čtvrtek
16.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá u příležitosti poutě Policie ČR • arcibiskup Jan
3. 10. sobota
9.30 hod. • Březolupy – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Svitavy – biřmování • arcibiskup Jan
4. 10. neděle
10.30 hod. • Uherský Brod – růžencová pouť • biskup
Josef
11.00 hod. • Turzovka (Slovensko) • svěcení nového
kostela • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef
5. 10. pondělí
18.30 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá k zahájení
akademického roku • biskup Josef
6. 10. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup Jan
10. 10. sobota
10.00 hod. • Vidče – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Štípa – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Valašské Klobouky) • biskup Josef
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť a průvod
na hřbitov • arcibiskup Jan
11. 10. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť a žehnání nového Koehlerova obrazu pro první zastavení Jurkovičovy
křížové cesty • arcibiskup Jan
13. 10. úterý
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
Kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef
14. 10. středa
19.30 hod. • Hradec Králové – přednáška pro Křesťanský
akademický klub Salaš • arcibiskup Jan
15. 10. čtvrtek až 17. 10. sobota
Brno – Národní eucharistický kongres • arcibiskup Jan
a biskup Josef
17. 10. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XVII. svatohubertská pouť –
mše svatá • Mons. Vojtěch Šíma
18. 10. neděle
10.00 hod. • Dolany – biřmování • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský seminář) • arcibiskup Jan

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
ŘÍJEN 2015
Úmysl všeobecný
Aby bylo vykořeněno
obchodování s lidmi,
které je moderní podobou otroctví.
Úmysl evangelijní
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.
LISTOPAD 2015
Úmysl všeobecný
Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi
lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
Úmysl evangelijní
Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho
mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
Úmysl národní
Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště
z důvodu nenávisti a válek.

19. 10. pondělí až 21. 10. středa
Kyjov-Bukovany – zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
23. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium –
biřmování • biskup Josef
24. 10. sobota
9.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
zahájení Kurzu sociálního učení církve • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Žeranovice – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání (Olomouc) • arcibiskup Jan
25. 10. neděle
10.00 hod. • Jindřichov – biřmování • arcibiskup Jan
31. 10. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá – svatohubertská
pouť pro řád sv. Huberta • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Kalvárie u Jevíčka – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Svitavy a Konice) • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 21. 9. 2015
Změna programu vyhrazena

