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Snímek Leoš Hrdlička

Benedikt XVI.
jmenoval Mons.
Dominika Duku
pražským
arcibiskupem
Papež Benedikt XVI.
jmenoval 13. února
2010 novým pražským
arcibiskupem Mons.
ThLic. Dominika Jaroslava Duku, OP, dosavadního sídelního biskupa královéhradeckého.

Svatý Kopeček
u Olomouce
očekává vzácnou
návštěvu z Říma
Matice svatokopecká
spolu s duchovní správou chce důstojně připomenout 15. výročí
návštěvy papeže Jana
Pavla II. na Svatém
Kopečku u Olomouce.

Náhled
do budoucnosti
Svatého Hostýna
V poslední době při
bádání o historických
skutečnostech kolem
Svatého Hostýna jsme si
uvědomili, že nadchází
čas se dobře připravit
na oslavy 100. výročí
korunovace sochy blahoslavené Panny Marie
a jejího božského Dítka.

Otevření
obnoveného
Památníku Velké
Moravy ve Starém
Městě
Po dvouleté opravě byl
15. ledna slavnostně
otevřen známý Památník Velké Moravy ve
Starém Městě u Uherského Hradiště.
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čestní kanovníci olomoučtí

V průběhu staletí prošly kapituly různým vývojem a měly různou strukturu, i dnes
se například výrazně liší model kapitul římských, německých nebo balkánských.
Podobně i olomoucká kapitula při katedrále svatého Václava prošla určitým vývojem. Mohli bychom říci, že patří mezi několik málo evropských kapitul, které si
však ve své základní struktuře podržely historický model, což je nemalé bohatství
tradice. Od 17. století se v některých kapitulách objevují čestné kanonikáty, u nás
jsou nejdříve doloženy v kapitule litoměřické, standardní součástí kapitul se staly až vesměs v závěru 18. století. Některé kapituly je však neměly nikdy, dodnes je
tomu tak třeba v pražské svatovítské kapitule nebo v metropolitní kapitule krakovské. Ani olomoucká kapitula je nemá ve své staleté tradici. Lze říci, že čestné kanonikáty olomoucké jsou dědictvím po arcibiskupu Josefu Matochovi.
Kromě plnoprávných kanovníků v Olo- Ve   jmenování čestných olomouckých
mouci byli po staletí kanovníci nesídelní, kanovníků pak pokračovali i biskup Josef
zvaní též domiceláři, naposled v počtu Vrana a arcibiskup Jan Graubner.
tří byli definováni jako součást kapitu- První trojici tvořili ThDr. Rudolf Šimon
ly v roce 1881. Poslední byli jmenováni (1880 – 1969), arcikněz, děkan a farář
v roce 1949, byli to Petr Křivák, Ladislav v Moravské Třebové, Jan Vážanský (1897
Kubíček a Adolf Pírek. Avšak k 31. prosinci – 1963), arcikněz, děkan a farář v Hradci
1950 bylo jejich jmenování de facto zruše- u Opavy, a Jan Willisch (1903 – 1978),
no, když je stát přestal uznávat. Z hlediska administrátor v Mošnově, později v Příprávně historického tato skutečnost nemá boře.
řešení. Arcibiskup Matocha, který viděl Katalog arcidiecéze na rok 1976 uvádí
složitost ba nemožnost nového obsazení dalšího čestného kanovníka, a sice Antří nesídelních kanonikátů, se rozhodl, ne tonína Veselého (1918 – 1983). Tento
sice z důvodů práv a povinností kapituly, vídeňský rodák byl knězem diecéze králoale přece pro ozdobu arcidiecéze, jmeno- véhradecké, byl však povolán do Českého
vat čestné metropolitní kanovníky, a to Těšína, kde se stal sekretářem a roku 1953
v počtu tří, jak tomu bylo u nesídelních. generálním vikářem apoštolského admiOstatně arcibiskup Matocha rád vyzna- nistrátora Františka Onderka. Po  Ondermenával zasloužilé kněze a byl v této zále- kově smrti roku 1962 jako ordinář převzal
žitosti štědrý. Diecézní katalogy uvádějí, správu apoštolské administratury a vedl
že se tak stalo k 1. červnu 1952, tehdejší ji až do zrušení 1978. V roce 1962 se stal
úřední Věstník katolického duchovenstva sídelním kanovníkem královéhradeckým
klade toto jmenování až do roku 1953. a byl asesorem tamní konzistoře. Veselý

Ke knize Henriho Caffarela: MANŽELSTVÍ – CESTA K BOHU
Nad úvahami z této knihy jsme v několika rekolekčních setkáních s manžely zakoušeli zvlášť silně, jak Bůh, který je Láska, vstupuje ve svátosti manželství do vztahu
mezi mužem a ženou a dává mu dimenzi svého života, štěstí a naplněné lásky.
Autor P. Henri Caffarel, kněz svatého života a mistr duchovního vedení, navíc člověk s vytříbeným citem pro duchovní,
lidské a kulturní hodnoty, se dává ve svém díle poznat především jako člověk zcela uchvácený Bohem.
Kniha je povzbuzující výzvou zejména dnes, kdy hodnota
rodiny je otřesena a zpochybňována a kdy mravně oslabenému a vymírajícímu národu hrozí nebezpečí rezignace na
svou vlastní budoucnost. Zde se otvírá naopak pramen ryzí
naděje a osvědčená cesta pro všechny, kteří objeví ve svém
manželství milost Božího povolání a nechají se vést jeho
Duchem.
I když P. Henri Caffarel žil a naplňoval své poslání v minulém století, teprve nedávná minulost dala za pravdu jeho
celoživotní cestě služby, když byl v pařížské arcidiecézi roku 2006 podán návrh na jeho svatořečení. Podivuhodné je i to, že v dlouhé době
temné totality, kdy jen málokdy se určitá duchovní literatura dostala k nám ze Západu,
právě texty tohoto autora pronikly do Strážnice, do rodiny pana Oldřicha Graubnera,
který je tajně překládal a šířil, až se po mnoha letech, jistě řízením Božím, dočkává tato
výjimečná kniha svého vydání u nás. Není divu, že v prostředí rodiny, prosycené těmito
myšlenkami, vyrůstal (tehdy ještě jako dítě a později mladý muž) náš nynější otec arcibiskup. Osobně věřím, že stejným Božím řízením se Duch Svatý postará i o to, aby se
s naší spoluúčastí toto životodárné svědectví šířilo dál jako dobrá setba, o které bude
platit známý prorocký příslib: „Kdo požehnaně zasévá, požehnaně bude i sklízet.“
Mons. Josef Hrdlička

zastával nějakou dobu funkci předsedy
sdružení Pacem in terris ČSSR. V roce
1978 se stal olomouckým kanovníkem
sídelním, brzy pak prelátem – kustodem
a druhým generálním vikářem.
V roce 1979 už nežil žádný čestný kanovník a tudíž biskup Vrana jmenoval opět
tři čestné kanovníky, kněze velmi úctyhodné, kteří by nezískali státní souhlas
na kanonikáty sídelní. Byl to dómský farář ThDr. Leopold Dýmal (1914 – 1995),
jeden z nejvzácnějších kněží arcidiecéze,
ctitel soluňských bratří, pokračovatel
Stojana a Cinka, obnovitel katedrály, kulturní činitel, historik a především úžasný moravský kněz a člověk, kterého si
přál Apoštolský stolec za biskupa. Dále
to byl PhDr. Leopold Chvostek (1911
– 1998), farář ve Velkém Týnci, znalec
umění, a z připojené těšínské apoštolské
administratury Miloslav Klisz (1916),
tehdy farář v Hnojníku, významný
homiletický a pastorační aktivista.
Arcibiskup Jan Graubner navázal na arcibiskupa Matochu a biskupa Vranu a též
jmenoval několik čestných olomouckých
kanovníků. Překvapivě se jím stal v roce
1996 Miloslav Nedbal (1912 – 2002)
z Velkých Opatovic, roku 1997 Ferdinand
Bílek (1917 – 2002), farář v Němčicích,
kdysi spirituál olomouckého semináře,
později světící biskup v Limburgu v Německu a děkan tamní katedrální kapituly
Gerhard Pieschl (1934), rodák z Moravské Třebové, který se snažil materiálně
pomáhat rodné arcidiecézi, a naposled
profesor Edward Górecki (1930) z Wroclawi, který kdysi jako rodák ze Stonavy
začínal v olomouckém semináři, později jako repatriant dostudoval ve Wroclawi a od roku 1991 učí kanonické právo
v Olomouci. Profesor Górecki je stěžejní
osobou pro zformování kanonického
práva jako vědní disciplíny v našich novodobých dějinách. Je také autorem základních kanonicko-právních příruček.
P. Vladimír Teťhal

List z kalendáře
Březen 2010
6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Bartoloměj Josef Kulhavý, dominikánský kněz
žijící na odpočinku v Uherském Brodě (89. narozeniny)
14. 3. 1910 se narodil Jozef Feranec, banskobystrický biskup v letech 1973 až 1990
(100 let)
21. 3. 1942 přijal kněžské svěcení P. Antonín Kryl, kněz – důchodce ve farnosti
sv. Michala v Olomouci (68. výročí kněžského svěcení)		
(jpa)
Před 200 lety se narodil papež Lev XIII.
Lev XIII. (Vincenzo Gioacchino Pecci)
(1810 – 1903), papež v letech 1878 až 1903
Byl nejvýznamnějším papežem 19. století. Za více než
pětadvacetiletý pontifikát provedl rozsáhlou reorganizaci římskokatolické církve. Snažil se přizpůsobit
církev moderní době. Podporoval ve Vatikánu studium
astronomie a přírodních věd a zpřístupnil část vatikánských archívů vědcům bez ohledu na jejich náboženské
vyznání. V roce 1891 vydal na svoji dobu první sociální encykliku Rerum novarum, v níž popsal a částečně
i definoval základy sociálního učení římskokatolické
církve. Podpořil v ní soukromé vlastnictví a práva dělníků na spravedlivou mzdu, důstojné pracovní podmínky a zakládání odborů. Encyklika mu vynesla přezdívku „dělnický papež“. Během
jeho pontifikátu prudce vzrostla mezinárodní politická prestiž papežství. Byl to rozený
typ vůdce s jasně vyhraněnými názory, schopností sebeovládání a smyslem pro realitu,
avšak i s jistou střízlivostí, potřebnou k dosažení úspěchu.
Založil 248 nových diecézí a arcidiecézí, většinou mimoevropských (včetně 28 v USA),
a dva patriarcháty (pro severní Afriku a Indii s Japonskem). Zavedl termín odloučení
bratři pro křesťany nesjednocené s Římem. V roce 1893 zavedl svátek Svaté rodiny.
Papež Lev XIII. měl také vztah k našemu národu. Encyklikou Grande munus (1880)
rozšířil úctu sv. Cyrila a Metoděje na celou církev. Připomněl v ní svatý život a apoštolské zásluhy obou soluňských bratrů a stanovil jejich svátek na 5. červenec. Další encykliku – Quae ad nos – věnoval v roce 1902 přímo českým biskupům. Papež v ní kritizuje
rychlý postup sekularizace českého národa a vyzývá biskupy k podniknutí naléhavých
protiopatření. Encyklika navrhuje svolání konference všech českých a moravských biskupů, která by se měla tomuto problému věnovat a najít cesty k jeho řešení, a vyzývá
český klérus k jednotě.
Papež Lev XIII. se narodil před 200 lety, 2. 3. 1810.
Josef Pala

úmysly apoštolátu modlitby
březen 2010
Úmysl všeobecný
Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad
spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších.
Úmysl misijní
Aby církve v Africe byly všude na celém kontinentu
znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.
Úmysl národní
Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu
života a znovu objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života.
duben 2010
Úmysl všeobecný
Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství překonávaly každé
pokušení k fundamentalismu a extremismu.
Úmysl misijní
Aby Duch Svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by věrně
svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.
Úmysl národní
Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti
do společnosti zmítané nejistotami.
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aktuality

Benedikt XVI. jmenoval Mons. Dominika Duku
pražským arcibiskupem
Papež Benedikt XVI. jmenoval 13. února 2010 novým pražským arcibiskupem
Mons. ThLic. Dominika Jaroslava Duku, OP, dosavadního sídelního biskupa královéhradeckého.
Nový český primas se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové, kde také absolvoval
školní vzdělání. V roce 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu z kádrových důvodů bylo zamezeno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ (1960 – 1962) a vyučil
se strojním zámečníkem. V letech 1962 až 1964 absolvoval základní vojenskou službu
a vrátil se na své pracoviště. V roce 1965 byl po
dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Dne 5. ledna 1968 vstoupil tajně, na
území Československa do zakázaného, ilegálně
žijícího dominikánského řádu a přijal řádové
jméno Dominik. O rok později (6. 1. 1969) složil časné sliby. Kněžské svěcení přijal z rukou
litoměřického biskupa ThDr. Štěpána Trochty
22. června 1970. Pět let pak působil v duchovní
správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze: Chlum svaté Máří, Jáchymov a v Nových Mitrovicích (dnes jde o oblast diecéze
plzeňské). Dne 7. ledna 1972 složil slavné sliby
v dominikánském řádu.
V roce 1975 mu komunistické úřady odňaly tzv.
státní souhlas k duchovní správě. Následujících
15 let pak pracoval jako rýsovač v továrně Škoda
Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. Od roku 1975 do roku 1986 byl
vikářem provinciála a v letech 1976 až 1981 magistrem kleriků. Současně spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra
a organizoval náboženskou činnost mladé generace na celém území bývalého Československa. V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana
Křtitele ve Varšavě.
V roce 1981 byl udán agentem Státní bezpečnosti, usvědčen a odsouzen za trestný čin maření státního dozoru nad církvemi podle § 178 trestního zákona k zákonu
218/49 Sb. Patnáct měsíců byl vězněn v Plzni – Borech pro řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986
byl magistrem Řádu dominikánů jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až do roku 1998. Po listopadu 1989 byl u nás předsedou Konference vyšších řeholních představených a viceprezidentem Unie evropských KVŘP
(1992 – 1996). Přednášel jako odborný asistent biblistiku na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 1990 až 1998 byl členem Akreditační komise při vládě České republiky.
Dne 6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem
královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou Mons. Karla Otčenáška, dosavadního královéhradeckého sídelního biskupa, a spolusvětitelů kardinála
Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce. Svatého Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický
institut a církevní gymnázium ve Skutči. Svolal druhý diecézní eucharistický kongres
v roce 2002. Za jeho působení byla dokončena rekonstrukce Nového Adalbertina. Svatým otcem byl 6. listopadu 2004 jmenován apoštolským administrátorem litoměřické
diecéze. Tuto funkci vykonával do 22. listopadu 2008. K 1. červenci 2009 založil diecézní církevní soud. V letech 2000 až 2004 byl místopředsedou České biskupské konference. V rámci ČBK je předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro
katolickou výchovu. Je široce zapojen do společenského a kulturního života.
Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do studia Písma
svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam má jeho
autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na překladu Jeruzalémské Bible
do  češtiny, která vyšla v roce 2009. V době nesvobody publikoval v samizdatu zahraniční studie, články v Sursum. Nyní publikuje v Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, v Monitoru, vedle toho je autorem desítek článků v domácích i zahraničních sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku.
Irena Sargánková

Arcibiskup Graubner
ke jmenování nového
pražského arcibiskupa
Předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner k jmenování nového pražského
arcibiskupa řekl: „Mám radost z toho, že
pražská arcidiecéze už zná svého nového
arcibiskupa. Jsem rád, že Svatý otec jmenoval biskupa Dominika Duku, kterému
blahopřeji a vyprošuji moudrost Ducha
Svatého a hodně síly, protože úkol, který
ho čeká, je náročný.“
(čbk)
Náhled do budoucnosti
Svatého Hostýna
V poslední době při bádání o historických skutečnostech kolem Svatého Hostýna jsme si uvědomili, že nadchází čas
se dobře připravit na oslavy 100. výročí
korunovace sochy blahoslavené Panny
Marie a jejího božského Dítka, která
velkolepým způsobem na Svatém Hostýně proběhla v roce 1912.
Očekáváme, že rok 2012 bude otcem arcibiskupem pro Svatý Hostýn vyhlášen jako
jubilejní poutní rok, a počítáme s tím, že
na poutní slavnosti budou pozvány významné osobnosti církevního a celospolečenského života. Tak jako před 100 lety,
pokusíme se k výročí ještě zrealizovat některou z plánovaných stavebních investic
(zatím probíhají složitá finanční jednání)
a připravit důstojný celoroční průběh
oslav.
Vyzýváme již nyní všechny organizátory poutí (v průběhu jednoho roku je jich
pokaždé asi 25), aby při pořádání poutí
v letošním a příštím roce předvídali a zamýšleli se nad tím, jak svoji pouť mohou
originálním způsobem obohatit v jubilejním poutním roce 2012. Jak je všem známo, některé věci totiž vyžadují dlouhodobou přípravu.
Žádáme členy Matice svatohostýnské, aby
také přispěli svými nápady, které bychom
mohli ve výboru zhodnotit a některé potom uskutečnit. Nebráníme se ani všeobecným připomínkám k aktuálnímu dění
na Svatém Hostýně. Své podnětné návrhy
i případné kritické připomínky adresujte
jakýmkoli způsobem výboru Matice svatohostýnské. Můžete také využít diskuze
v rámci valné hromady, která proběhne
v neděli 2. května 2010.
Pro zjednodušení se pokusím položit dvě
konkrétně definované otázky:
• Co je nejpalčivějším problémem, s nímž
je potřeba se na Svatém Hostýně vypořádat?
• Jakým způsobem byste rádi oslavili
jubilejní poutní rok 2012 na Svatém
Hostýně?
Ing. Zbyněk Domanský
místopředseda MSH

aktuality
Katedrála sv. Václava má za sebou první rok restaurování
Projekt Vnitřní opravy a restaurování katedrály v Olomouci z grantu Finančních mechanizmů EHP/Norska má za sebou první rok restaurátorských prací.
Dokončeno je restaurování fresek v obou kaplích, oprava dřevěného mobiliáře
a osm z dvanácti obrazů apoštolů.
Do Olomouce se vrátila první ze tří cínových rakví, které restauruje dílna Houska
& Douda z Buštěhradu. Restaurátor Ivan Houska rakev přivezl 17. února do Olomouce, kde bude dočasně uložena v Arcidiecézním muzeu Olomouc.
Dokončena je také oprava dřevěného mobiliáře katedrály – lavic, zpovědnic a dalšího
dřevěného zařízení. Restaurovány jsou malby od J. K. Handkeho v kaplích sv. Stanislava a v Loretánské kapli.
Čtvero maleb s výjevy ze života
sv. Stanislava v kapli představují, jak biskup Stanislav křísí
mrtvého a jak vzkříšeného pak
předvádí před polského krále Boleslava II. Ten však spolu s biřici zabíjí biskupa. Poslední malba v kapli
sv. Stanislava zobrazuje mrtvé
biskupovo tělo ve skalách. – Tak
zní výklad příběhu maleb v klenbě
kaple sv. Stanislava. Malby restauroval akademický malíř Václav
Holoubek.
„Figurální malba byla v jedné části
vážně poškozena zatékáním a pozdějšími zásahy, bylo třeba upevnit ohrožené části maleb, odstranit vrstvu nečistoty a novější zásahy. Zpevnily se podkladové omítky a provedly retuše tak, abych Handkeho malbu přiblížil její původní podobě,“ komentuje práce restaurátor, který podobný postup restaurování zachoval také v Loretánské kapli.
Restaurují se některé obrazy a sochy v dílně akademické malířky Radany Hamsíkové, která dosud dokončila např. osm z dvanácti olejomaleb apoštolů, sochu Madony
z 15. století a další tři sochy světců. Práce na artefaktech pokračují.
Ukončen byl nákup vitrín, panelů a nábytku do horní krypty, kde se budou konat výstavy. Doplněn byl i TV okruh v katedrále.
Letos pokračují práce na dalších cínových rakvích biskupů Lichtenštejna a Kolovrata. Měděné tumby s jejich ostatky a všemi předměty, které byly při exhumaci nalezeny
v rakvích, jsou prozatím uloženy v kapli pod věží v katedrále. Tumby v kapli budou až do
ukončení rekonstrukce cínových rakví a dokončení prací v dolní kryptě. V dolní kryptě
se buduje přístupové schodiště a vzduchotechnika. Stále probíhají práce na nové elektroinstalaci katedrály, vyměňuje se staré elektrické vedení včetně všech doplňků. Pořídí
se nová osvětlovací tělesa – kromě těch, která mají historickou hodnotu. Následně bude
opravena výmalba a dlažba, narušená vkládáním elektrorozvodů.
Projekt by měl být ukončen letos v prosinci.
Ivana Jeništová
Malé ohlédnutí
za letošním
obdarováním dětí
z Ukrajiny
Charita Luhačovice se podílela na pomoci dětem z chudých rodin. Odvoz dárků pro
děti na Ukrajinu proběhl ve
dnech 5. až 9. ledna. Záměrem bylo splnit závazek daný
dárcům a dopravit do dětského domova v Ternopilu
a Bortnikách a do sociálního
centra v Lopatyně vánoční
balíčky. Sbírka se koná ve
spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc a jejím účelem je během ukrajinských Vánoc (řeckokatolíci i pravoslavní je slaví podle juliánského kalendáře se čtrnáctidenním
posunem oproti našim zvyklostem – tedy 7. ledna) adresně obdarovat osiřelé děti a děti
z chudých poměrů, které by se jinak z dárku pod stromečkem těšit nemohly. Děti byly na
všech místech již na obdarování nachystané, dopředu si pro vzácnou návštěvu nacvičili
i kulturní program, koledy Tří králů a Mikuláše dohromady.
Karel Adámek
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Rodák z olomoucké arcidiecéze
bude brzy blahořečen
Ještě v minulém roce papež Benedikt  XVI. nechal zveřejnit dekret, ve
kterém shledává hrdinný stupeň ctností božských – víry, naděje a lásky a také
základních ctností opatrnosti, spravedlnosti, mírnosti a statečnosti, jakož
i těch, které jsou s nimi spojeny, v životě
řeholního kněze Kongregace Misionářů Mariannhill,
služebníka Božího Engelmara
Huberta Unzeitiga, který ve svém
krátkém životě
podal největší
svědectví o následování Pána
Ježíše a službě
bratřím.
Hubert Unzeitig, mučedník blíženské lásky, kterému se také říká „německý Maxmilián Kolbe“ nebo „anděl Dachau“, byl
katolickým knězem a řeholníkem z řad
sudetských Němců a odpůrcem nacismu.
Narodil se 1. března 1911 v Hradci nad
Svitavou (tehdy se ovšem obec ještě jmenovala Greifendorf). Studoval na gymnáziu Kongregace marianhillských misionářů v Reimlingenu a posléze (po noviciátě
v Holandsku) i na
univerzitě
ve
Würzburgu. Po
vstupu do řádu
přijal jméno Engelmar. Pro svoji
neobyčejnou píli,
moudrost a pracovitost byl velmi oblíben u představených i spolubratří.
Kněžské svěcení
obdržel 6. srpna
1939. Jako první
místo v pastoraci
mu byla přidělena
farnost Glöckelberg (Zvonková) Hubert Unzeitig
jako mariannhillský
v Čechách, kde žili
klerik v roce 1936
sudetští Němci.
Unzeitig ve svých kázáních opakovaně
napadal nacismus a jeho pronásledování
Židů a katolické církve. V dubnu 1941 byl
zatčen gestapem a po krátkém věznění
v Linci poslán do koncentračního tábora
u Dachau. Koncem roku 1944 v táboře
vypukla epidemie skvrnitého tyfu a páter
Unzeitig se podílel na ošetřování nakažených, kterým též uděloval pomazání nemocných. Sám se zde nakazil a 2. března
1945 zemřel. V letech 1991 až 1997 proběhla diecézní část procesu jeho blahořečení ve Würzburgu.
Josef Pala

6

OLDIN
3 / 2010

Aktuality

Světový den nemocných
v nemocnici
Na Světový den nemocných 11. února
navštívil Krajskou nemocnici Tomáše
Bati ve Zlíně generální vikář olomoucký
Mons. Josef Nuzík. Doprovázel ho zlínský děkan P. Antonín Kupka, člen představenstva nemocnice, starosta Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel, člen dozorčí
rady nemocnice a člen Rady Zlínského
kraje Ing. Petr Hradecký a náměstek
primátorky Mgr. Miroslav Kašný.
Při návštěvě ředitele nemocnice byla projednávána různá témata, z nichž stěžejní
bylo řešení nemocniční kaple. P. Josef
Nuzík pak navštívil některá oddělení nemocnice. Nemocné povzbudil a s nimi se

Snímek Petr Mach

pomodlil. Pak přešel na interní oddělení,
kde udělil svátost pomazání nemocných.
Na závěr své návštěvy sloužil pro pacienty, jejich rodinné příslušníky a nemocniční personál v prostorách interního oddělení mši svatou.
Miroslav Kašný

Lidé na Haiti mají obrovskou vůli žít, říká humanitární pracovník
„Naším cílem bylo rozdat co nejvíce potravin co největšímu počtu lidí. Mým úkolem bylo logisticky zajistit distribuci potravin, vody a léků v rámci mezinárodní
charitní pomoci,” řekl humanitární pracovník Charity ČR Oldřich Pospíšil, který se v minulých dnech vrátil z mise v Haiti, zasažené tragickým zemětřesením
12. ledna 2010. Uvedl to na setkání s novináři v pražském Café Therapy, kterého se
zúčastnil také ředitel Charity ČR Oldřich Haičman a ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc Václav Keprt.
Oldřich Pospíšil (40 let) působil již na
řadě charitních misí; tato, „haitská“ byla
ale podle jeho slov „první podobného
rozsahu“. Vysoký počet obětí (hovoří se
až o 230 000 přímých obětech) je srovnatelný s počtem obětí úderu vln tsunami
v prosinci 2004, ale
neštěstí na Haiti se
odehrálo na mnohonásobně menším
prostoru.
„Na Haiti jsme přijeli ve chvíli, kdy
hlavní vlna následků
neštěstí již odezněla.
Na ulicích již neležela mrtvá těla, byla odklizena i část trosek,“
říká Oldřich Pospíšil,
koordinátor humanitární pomoci na
Haiti. Do země, kterou zastihlo ničivé zemětřesení, odcestoval z Prahy 20. ledna. Do Prahy se z Haiti
vrátil po splnění mise minulý týden, jeho
kolegové z Arcidiecézní charity Olomouc,
Irena Klimková a Martin Zamazal, pracují na Haiti doposud a připravují dlouhodobé projekty.
„V zemi, kde přestala fungovat veškerá infrastruktura, trvá každá záležitost nesrovnatelně déle než v našich podmínkách.
Objednání automobilu na převoz zboží
nebo povolení k přistání, které si normálně zvládnete po telefonu za dvacet minut,
vám zabere celý den. Telefony prakticky

Provinciál dominikánů pokračuje v úřadě
Provinční kapitula dominikánů v Olomouci zvolila za
svého provinciála P. Benedikta Tomáše Mohelníka.
Magistr řádu volbu potvrdil a provinciál se svého úřadu
na další čtyřleté období ujal 26. ledna 2010.
Provinciál, který stojí v úřadě od roku 2006, pochází z Valašského Meziříčí, kde se narodil v roce 1970. O dvacet let později složil řádové sliby. Na kněze byl vysvěcen v roce 1995.
Základní teologická studia absolvoval na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci, postgraduální doktorandské studium na teologické fakultě Univerzity ve Fribourgu ve Švýcarsku. Je  lektorem dominikánského Generálního studia. Vyučuje dogmatickou teologii na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na CMTF UP v Olomouci.
(čbk)

nefungují a navíc všude musíte zajet a vše
dojednat osobně,“ říká Pospíšil.
Co mu osobně udělalo radost, byla záchrana haitského chlapce, který visel bez
známek života na schůdcích vedoucích na
střechu jedoucího autobusu a bezvládně

plandal nohama o zem. Spolu s kolegy
autobus zastavili, upozornili řidiče
a chlapce začali oživovat. Poté ho předali právě projíždějícímu týmu amerických
lékařů. Jak se od nich později dozvěděli,
chlapec byl zachráněn a je zdráv.
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, připomněl, že na Haiti,
jedné z nejchudších zemí světa, pomáhá
Arcidiecézní charita Olomouc již od roku
2004. Jde zejména o Adopci na dálku
– Haiti, kterou již prošlo nebo se dosud
týká 518 dětí, dále projekt Daruj střechu
nad hlavou, a o podporu škol a školských
zařízení. Charitní projekty na obnovu
Haiti podle něho potrvají dalších pět až
deset let.
„Současná vlna mezinárodní solidarity je
pro tuto zemi obrovskou šancí jak se vymanit z nekonečné bídy,“ řekl Václav Keprt.
„Mezinárodní společenství Charit provozuje na Haiti jeden z největších táborů, kde přes den žije kolem 35 000 osob
a nocuje dokonce 50 000 osob. Tábor,
který řídí americká Charita (CRS), vyrost v Port-au-Prince na místě bývalého
golfového klubu Petionville Club. V místě
už vznikají první drobné krámky a služby (kadeřnictví), lidé už se zde usazují.
Naším cílem je ale najít lidem trvalé místo k živobytí,“ uvedl Pospíšil a dodal:
„Překvapilo mne, jakou mají Haiťané vůli
se přizpůsobit a žít dál.“
Jan Oulík
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Otevření obnoveného Památníku Velké Moravy ve Starém Městě
Po dvouleté opravě byl 15. ledna slavnostně otevřen známý Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Postaven byl v letech 1959 až 1960 nad pozůstatky velkomoravského kostela v trati „Na valách“ a je to jediný velkomoravský
památník, který nejen kultivovaně zastřešuje objevené pozůstatky velkomoravského kostela, ale současně skýtá prostředí pro
muzejní expozici. Pomineme-li drobné úpravy dřívějších expozic, je to již třetí trvalá muzejní expozice, která byla představena
zatím odborné veřejnosti.
Od nálezu pozůstatků velkomoravského Galuška, CSc., který s Mgr. Miroslavem přece technicky obtížné vyrobit okrouhlé,
kostela v letech 1948 až 1949 je tento ná- Vaškových, Ph.D., jsou autory námětu byť plytké, do podlahy zapuštěné baplez považován za vůbec první doklad vel- a scénáře expozice.
tisterium. Tatáž scéna opět se škopkem
komoravské zděné sakrální architektury. Základní ideou se autorům stal fiktivní je instalována rovněž v archeoskanzenu
Při podrobnějším pohledu do historie příběh nějakého Velkomoravana, nazva- v nedaleké Modré. Jde proto o mystifikaci
archeologických vykopávek v oblasti Sta- li ho „Mojslav“, jehož životní osud tvoří ve velmi důležité dobové reálii.
rého Města a Velehradu nemůžeme ovšem páteř jedné části expozice. Totiž osm di- Po pravé straně prohlídkové trasy jsou
přehlédnout starší nález z roku 1911 uči- oramat po vnější straně prohlídkové tra- umístěny skleněné vitríny s originálními
něný u Modré PhDr. Janem Nevěřilem sy. Figuríny v životní velikosti jsou oděny (nebo kopiemi) nálezy z 9. století. Právě
(tehdy katecheta na německém a později do rekonstruovaných oděvů s ozdobami toto důležité svědectví archeologických
i českém reálném gymnáziu v Uherském i zbraněmi 9. století. K některým mají nálezů je jednak velmi chudé, předmětů
Hradišti byl v roce 1915 povolán na olo- archeologové věrné předlohy v originál- „jako šafránu“, a jednak zastíněné atrakmouckou teologickou fakultu).
ních nálezech. Jiné bylo třeba domýšlet tivnějšími dioramaty. Prohlídku lze ukonKdyž Vilém Hrubý po druhé světové a pouze předpokládat.
čit u originálního hrobu „Mojslava“, dole
válce pokračoval ve výzkumech učitele Už první diorama představuje asi dese- u zbytků kostela. Myšlenka jistě velmi
Antonína Zelnitia, dospěl na rozsáhlém tiletého Mojslava, který při postřižinách originální a silně působivá. Pokud ji
pohřebišti až k samotným stavebním po- přijímá od otce opasek s dýkou, ve třetím ovšem návštěvník dostatečně pochopí
zůstatkům velkomoravského kostela, je- obraze je již přijímán samotným morav- nebo pokud se bude průvodce výtečně
hož půdorys zjistil až plošným odkryvem. ským knížetem do jeho vojenské družiny snažit ji návštěvníkům podat.
Objevil pouhou suť slehlou za staletí na a konečně poslední osmé diorama před- V každém případě lze doporučit Památník
dně základové rýhy. Říkáme tomu nega- stavuje Mojslavův pohřeb. Nález jeho Velké Moravy navštívit, dokonce už nyní.
tivní otisk tvořený sedimentem druhot- hrobu, kosterní pozůstatky s doklady Objekt s expozicí je přístupný po celý rok
ných stavebních pozůstatků po vytěžení okované dřevěné rakve vykopal při výzku- a provoz začal již v sobotu po slavnostním
veškerého stavebního kamene. Nález byl mu Vilém Hrubý. Tento hrob poskytl au- otevření.
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
označen za první svého druhu u nás.
torům scénáře vhodný námět k naznačePodstatnější je, že nad „prvním objeve- né rekonstrukci. Mezi jmenované obrazy
Hřbitov ve Střílkách národní
ným kostelem“ z doby velkomoravské sto- jsou vloženy další dioramata, která mají
kulturní památkou
za cíl seznámit návštěvníka s dalšími projevy ži- Na seznamu 38 nových národních kulvota našich slovanských turních památek, který zařadila česká
předků: řemeslná výroba, vláda na návrh ministerstva kultury nacizí obchodníci, výrobci jdeme řadu církevních objektů a vzáczbraní. Nechybí ani pří- ných uměleckých děl. Je mezi nimi
chod soluňských bratří i hřbitov ve Střílkách na Kroměřížsku.
Konstantina a Metoděje Je to evropská vzácnost, jedinečný dochona Moravu a křest českého vaný barokní hřbitov s postavami andílků,
knížete Bořivoje na „Vele- které drží atributy světské marnosti (jako
hradě“ (podle středovějsou kostky, hudební nástroje a jiné) a zákých pramenů).
Tato poslední dioramata, roveň i symboly spásy. V obci je dokonce
čtvrté a páté, patří k nejví- dochována i barokní kaple a sochy andělů
ce problematickým. Není poukazujícími na dobrou a špatnou smrt.
Barokní hřbitov ve Střílkách je jedinečnou
Snímek L. Chvalkovský jistě jednoduché současjí objekt, jehož architektonická i funkční nými prostředky vyjádřit historické udá- památkou svého druhu z období baroka
hodnota z přelomu 50. a 60. let neztratila losti 9. století. Nic proti autorské i výtvar- ve střední Evropě. Rozprostírá se v horní
na své účelnosti a kvalitě. Bylo však třeba né licenci. Nesmí však hrubě porušovat části obce na vyvýšenině naproti kostelu.
provést generální opravu a připravit také dobové reálie. A to se v těchto případech Je ohraničen masivní pískovcovou zdí.
zcela novou expozici. Tu budou vnímat děje. V dioramatu příchodu Konstantina V letech 1730 až 1743 jej nechal vystavět
návštěvníci především.
a Metoděje na Moravu je neodpustitelný Antonín Amand Petřvaldský z Petřvaldu.
Slavnost znovuotevření Památníku Velké prohřešek proti historii. Zatímco Kon- Za autora je pokládán stavitel Ignác JoMoravy a nové expozice zahájil PhDr. Ivo stantin je v mnišském oděvu s jakýmsi sef Cyrani z Bolleshausu. Dvouramenné
Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uher- klackem v ruce, jeho bratr Metoděj je oděn
schodiště vede na vstupní plošinu se soském Hradišti, a krátké proslovy připojili do liturgického roucha s palliem. Vyjadřutaké zástupci Zlínského kraje. Pak účast- je tedy arcibiskupa, ale tím se přece stal až chou anděla smrti v nadživotní velikosníci shlédli krátký, napůl hraný dokument o mnoho let později v Římě. Pomineme- ti. V zadní části hřbitova stojí pohřební
z každodenních zápasů našich předků li totéž Metodějovo odění (což pro obřad kaple. Hřbitov je vyzdoben sochami od
Velkomoravanů o uhájení suverenity státu křtu je s velkým otazníkem), pak nelze Gottfrieda Fritsche (a jeho bratra). Soua ochraně svého majetku i rodin. Násled- prominout dřevěný škopek, v němž je Bo- soší na hřbitovní zdi znázorňují spásné
ně se ujal svého úkolu doc. PhDr. Luděk řivoj křtěn. Z hlediska expozičního nebylo ctnosti a světské neřesti i marnosti. (ps)
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Restaurování presbytáře
a transeptu velehradské
baziliky
V bazilice Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
se v těchto dnech dokončují poslední
restaurátorské práce náročné obnovy
presbytáře a transeptu.
Obnova byla zahájena v červenci 2008
díky příspěvku finančních mechanismů
EHP Norska, Islandu a Lichtenštejnska
(tzv. Norských fondů) ve výši 542 080
EUR, dále příspěvku Zlínského kraje
(2 802 000 Kč), a diecéze St. Pölten v Rakousku s finanční podporou arcidiecéze
Wien, arcidiecéze Salzburg a farnosti
Maria Dreieichen (16 500 EUR).
Restaurátoři pod bedlivým dohledem
pracovníků památkového úřadu odstranili z fresek nánosy nečistot a dvě vrstvy
přemaleb tak, aby byla zachována celistvost kompozičního řešení a výtvarné
hodnoty barokní malby. Současně však
byly respektovány mladší časové vrstvy
všude tam, kde barokní malba chyběla
a přemalba představovala jedinou vizuální informaci o podobě poškozeného místa. Stejně pečlivě byly obnoveny umělé
mramory, sochy, relikviářové skříně a dvě

Oslava devadesátin P. Karla Tinky
Věřící obou farností ve Zlíně si v sobotu 13. února v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů připomněli devadesáté narozeniny oblíbeného salesiánského kněze
P. Karla Tinky, který v Baťově městě působí již více než 40 let. Při této příležitosti
slavil jubilant mši svatou spolu s dalšími 18 kněžími, mezi nimiž byli oba salesiánští
provinciálové, P. František Blaha i nově jmenovaný P. Petr Vaculík, který měl také
promluvu. Celá bohoslužba se nesla v radostném duchu díků Bohu.
P. Karel Tinka se
narodil 12. února
1920 v ukrajinském Kyjevě a ještě
jako dítě se se svými rodiči přestěhoval na Moravu. Zde
se ve třicátých letech minulého století seznámil jako
středoškolák se salesiánským dílem.
V roce 1937 složil
po ročním noviciátu první sliby
na Slovensku. TeSnímek Leoš Hrdlička
ologii dostudoval
v Ostravě a v roce 1947 přijal v Oseku u Duchcova kněžské svěcení z rukou litoměřického biskupa ThDr. Antonína Webera. V padesátých letech byl komunistickým režimem
pronásledován, sloužil u takzvaných černých baronů neboli vojenského pomocného
technického praporu (PTP). Po absolvování vojenské služby pracoval dva roky jako
zedník. V listopadu 1956 byl zatčen a ve valdickém vězení strávil následně čtyři roky.
Po propuštění se v Otrokovicích vyučil elektrikářem a až do roku 1968 pracoval jako
elektromontér. Teprve události Pražského jara mu umožnily, že mohl být zaměstnán na
faře v Gottwaldově-Zlíně jako tajemník a údržbář. Díky duchovnímu správci P. Bernardu Přerovskému zde mohl také neoficiálně vypomáhat jako kněz.
Po roce 1990 se ve Zlíně i přes nepříjemný revmatismus obětavě pustil do kněžské služby v jedné z největších farností v republice, kterou převzali salesiáni. Neúnavně se věnoval přípravě snoubenců, rodičů před křtem dětí, vedl farní agendu. Když byl v roce 2006
dokončen salesiánský areál na Jižních Svazích ve Zlíně, kam se salesiánská komunita
přesunula, s naprostou samozřejmostí se sem ve svých 86 letech přestěhoval i on.
I v těch nejtěžších situacích svého života zůstal vždy věrný svému kněžskému povolání a vzorně plnil své pedagogické a duchovní poslání, jak je převzal z odkazu sv. Jana
Boska. Jeho verbální projevy (nedělní kázání za doby totality) se vyznačovaly nesmírnou dynamikou a jeho rétorika dovedla oslovovat i mnohého nevěřícího. Josef Pala
Výstava přibližuje náboženská bratrstva

Snímek Petr Hudec

oltářní plátna v kaplích sv. Benedikta a sv.
Bernarda. (Hlavní oltářní – plátno Nanebevzetí Panny Marie bylo restaurováno v letech 2008 až 2010 díky příspěvku
Zlínského kraje a ministerstva kultury).
V únoru bylo zahájeno rozebírání lešení,
takže v měsíci dubnu již budou moci návštěvníci spatřit baziliku v plné kráse.
Petr Hudec

Upozornit na význam náboženských bratrstev v kultuře raně novověké Moravy
je cílem unikátní výstavy Zbožných duší úl, která probíhá v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci do 25. dubna 2010.
Náboženská bratrstva dnes představují již téměř neznámý pojem. Přitom tvořila nedílnou součást křesťanské kultury od středověku až po osvícenství. Představovala v raném
novověku důležitý fenomén. Byla to dobrovolná sdružení v rámci římskokatolické církve, v nichž převažovali laici. Vznikala ve městech i na vesnicích, při jednotlivých farnostech. Zasahovala intenzivně do každodenního života člověka. Byla také důležitými hospodářskými subjekty. Podílela se totiž na financování stavebních aktivit i liturgického
provozu, a byla tak i důležitými zadavateli uměleckých zakázek.
Výstava navazuje na nedávno zahájený výzkum tohoto fenoménu a jeho rozhodující role
v utváření evropské raně novověké kultury. Je pokusem o rekonstrukci zmizelého světa
zbožných bratrstev na Moravě v 17. a 18. století. Zrušení těchto společenství v rámci
josefínských reforem neznamenalo jen ztrátu hmotného majetku bratrstev, který dnes
můžeme vnímat jako umělecké předměty, ale i zánik autonomního a zároveň téměř všudypřítomného společenství věřících. Výstava bude sestavena z ojediněle dochovaných
předmětů, určených pro liturgické, vzdělávací i reprezentační potřeby těchto sdružení:
obrazy z oltářů bratrstev, procesní sochy, liturgický mobiliář, bohatě zdobené členské
matriky, tisky, členské lístky, pečetidla, schvalovací listiny, svátostky. Exponáty podávají drobná, přesto však poutavá svědectví o této dávné vnitřní krajině.
Pavel Skála

aktuality
Zemřel Mons. Josef Veselý
Ve věku 80 let zemřel 5. února 2010 papežský prelát Mons. Josef Veselý, emeritní děkan opavský, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži,
básník a vězeň z doby komunistického režimu.
Narodil se 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V roce 1961 byl zatčen pro
členství ve Společenství Vladimíra Neuwirtha a po vykonstruovaném procesu vězněn
do roku 1965 v Ostravě a Valdicích. Ve vězení přijal 8. prosince 1962 tajně kněžské svěcení z rukou biskupa Jána Chryzostoma Korce.
Jeho prvním kaplanským místem, kam nastoupil v roce 1970, byly Ludgeřovice, pak
byl administrátorem farnosti Opava-Jaktař. V roce 1987 byl jmenován farářem farnosti
Panny Marie v Opavě a také děkanem opavského děkanátu. V roce 2005 odešel na odpočinek k Dcerám Božské Lásky na Kylešovském kopci v Opavě. Dne 5. února 1991 byl
jmenován čestným papežským prelátem.
Během života získal různá ocenění. Za svůj dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě obdržel 16. září 2001 Cenu Petra Bezruče. Česká biskupská konference mu 5. července 2005 udělila na Velehradě děkovné uznání za jeho básnické dílo odrážející poselství
evangelia a křesťanskou spiritualitu. Posledním vyznamenáním byl Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie a lidská práva. Kvůli těžké nemoci jej nemohl osobně převzít na Pražském hradě na konci loňského října. Vyznamenání osobně převzal v aule ostravské Nové radnice 1. února z rukou prezidenta České
republiky Václava Klause. A za čtyři dny zemřel. Jeho
pohřeb, novináři nazvaný jako pohřeb desetiletí, se konal v Opavě 13. února. Lidí přišlo hodně. Stovky se jich
mačkaly v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny
Marie, další se natlačili do vstupních portálů nebo stáli
venku a poslouchali z reproduktorů mši svatou, kterou
sloužili tři biskupové – olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, plzeňský biskup
Mons. František Radkovský a ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Všichni, kdo zesnulého kněze znali, přišli na pohřeb a zde si plně uvědomili, že odešel člověk
s velkým a každému otevřeným srdcem.		
Josef Pala
Svatý Kopeček u Olomouce očekává vzácnou návštěvu z Říma
Matice svatokopecká spolu s duchovní správou chce důstojně připomenout 15. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku u Olomouce a k jeho poctě
uspořádá ve výroční den - v pátek 21. května 2010 v 19 hod. v bazilice Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce koncert HRADIŠŤANu. Následující
den – v 10 hod. bude k témuž účelu v bazilice sloužena slavná mše svatá. V jejím
průběhu bude rovněž požehnána a slavnostně otevřena Poutní cesta s naučnou
stezkou ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Na tuto mši svatou je
přislíbena mj. účast olomouckého arcibiskupa Mons. Josefa Graubnera a kardinála Tomáše Špidlíka z Říma.V bazilice i v muzeu Matice svatokopecké bude instalována výstava fotografií z návštěvy Svatého otce v roce 1995 a promítán dobový
videozáznam.
Na vzpomínanou Poutní cestu nám stále ještě chybí část finančních prostředků, a proto se současně obracíme na ctitele a příznivce obou významných moravských poutních
míst a dále na všechny, kdo
podporují rozvoj duchovních
hodnot, s prosbou o poskytnutí peněžitého příspěvku na
uvedený účel.
Dar, který je odpočitatelný
pro daňové účely (na požádání zašleme potvrzení daru),
je možno zaslat složenkou na
adresu: Matice svatokopecká,
Sadové nám. 1, 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček, nebo
bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky a. s.,
pob. Olomouc, číslo účtu 43Během valné hromady Matice Velehradské se sešli
4740250257.
zástupci Matice svatohostýnské – předseda Lubomír
Vývoda (uprostřed) a místopředseda Zbyněk Doman- Za vaši štědrost upřímně
děkuje Matice svatokopecká.
ský, s jednatelkou Matice svatokopecké Zorou Krejčí.
Snímek Josef Pala
JUDr. Zora Krejčí
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Zemřel P. Vojtěch Hrubý
Ve věku nedožitých 86 let zemřel ve
středu 3. února 2010 v římské nemocnici Villa Betania
salesián P. Vojtěch
Hrubý. V 50. letech
odešel ilegálně do
Itálie, kde byl vysvěcen na kněze.
Pracoval mimo jiné
pro mládež českých
exulantů.
P. Adalberto Vojtěch
Hrubý se narodil 23. dubna 1924 v Rozstání na Drahanské vysočině. Absolvoval
stadium filozofie v Přestavlkách, které
bylo ukončeno v noci ze 13. na 14. dubna 1950 internací představených. V roce
1952 odešel ilegálně do Itálie. Poté pracoval v komunitě Sacro Cuore a např. v nakladatelství PAS VERLAG a v Salesiánské univerzitní knihovně.
Po vysvěcení začal pracovat pro mládež
v českém exilu. Po nuceném odchodu
kardinála Josefa Berana z ČSSR a po jeho
příchodu do Říma v roce 1965 se zcela věnoval práci s českými exulanty. Byl sekretářem kardinála Berana a českého náboženského střediska Velehrad. Angažoval
se při pomoci věřícím a kněžím v ČSSR.
Věnoval se poutníkům, přičinil se o vydání knihy Česká zastavení v Římě (Portál
2000). Po roce 1990 už nezavítal do České
republiky; byl přesvědčen, že jeho místo je
v Římě.
Rozloučení s P. Hrubým se konalo 6. února v kostele Santa Maria della Speranza
v blízkosti Papežské salesiánské univerzity.
Jan Stuchlík
Nabídka akcí střediska Eljon ve
Špindlerově Mlýně pro rok 2010
Misijní škola animátorů
Termín: 16. až 18. 4. a 3. až 5. 9.
Vede: P. Jiří Šlégr, národní ředitel pro
Papežská misijní díla v ČR
Přijeďte všichni, kdo máte rádi misie
a chcete se tvůrčím způsobem zapojit do
misijní pomoci potřebným. Zážitky z misijních cest, videodokumenty, přehled misijní činnosti u nás i v zahraničí, praktický
návod na pořádání misijních besed a setkání, velký výběr misijních materiálů
Duchovní obnova pro manželské páry
Termín: 9. až 12. 9., 16. až 19. 9., 21. až
24. 10., 4. až 7. 11.
Lektor: září – P. Jiří Šlégr, říjen a listopad
– Mons. Pavel Rousek
Právě pro vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, je určena tato akce.
Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chybět.
Přihlášky a více informací získáte na:
www.eljon.cz, info@eljon.cz nebo na tel.:
499 523 852, 732 580 154
(aco)
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IV. valná hromada Matice Velehradské
V den výročí úmrtí sv. Cyrila 14. února se na Velehradě uskutečnila valná hromada
Matice Velehradské, které se zúčastnilo přes sto členů. V úvodu pozdravil všechny
přítomné její protektor Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, který upozornil na pastorační šanci blížícího se cyrilometodějského jubilea v roce 2013. Vyzval
přítomné k tomu, aby dokázali využít tříleté období příprav podobně jako naši
předkové před milénii v letech 1863 a 1885.
Předseda Matice Velehradské P. Jan Peňáz připomněl, že pro unavený Západ je
Velehrad místem načerpání nových sil,
jako když si přes noc odpočineme a na východě vychází slunce.
„Proto Velehrad vždycky znamená spojení
křesťanského Východu a Západu. Ať pro
nás znamená propojení jakési pochopitelné únavy s novou chutí a odhodláním.“
Sekretář Matice Velehradské Petr Hudec
zhodnotil činnost občanského sdružení
v roce 2009 a představil plán pro letošní
rok s přesahem do let příštích. Ke stěžejním projektům patří dokončení Poutní
cesty růžence a vybudování nového náhrobku cisterciáků na místním hřbitově.
Dále je to pořádání kulturních akcí, které
jsou odpovědí Matice Velehradské na potřebu rozvoje cyrilometodějské tradice.
Poděkoval za obětavou práci odstupujícímu výboru a kontrolní komisi.

Předsedkyně kontrolní komise Jarmila
Háblová přednesla zprávu o hospodaření
a vyjádřila nad ním uspokojení. Poté proběhlo představení kandidátů do výkonných orgánů Matice Velehradské a následná volba. V další části programu pozdravili
účastníky valné hromady zástupci spřátelených matic – Matice svatohostýnské,
Matice svatokopecké a Matice svatoantonínské. Všichni delegáti se shodli na tom,
že je zde velký prostor pro spolupráci.
P. Pavel Ambros tlumočil pozdrav kardinála Tomáše Špidlíka z Říma. Velehradský farář P. Petr Přádka seznámil účastníky valné hromady s projekty na obnovu
Velehradu. V závěru setkání byly oznámeny výsledky voleb.
Do výboru Matice Velehradské byli zvoleni: P. Jan Penáz, P. Petr Přádka, SJ,
Mgr. Petr Hudec, sestra Kateřina Němcová, SCM, Zdeněk Tománek, Mgr. Jakub

Snímek Josef Pala

Macek. Sedmým členem výboru, kterého
jmenuje protektor, byl potvrzen Ing. Josef
Indra.
Do kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Jarmila Háblová, Mgr. Antonín Haloda, Bc.
Martin Schreier, P. František Brázdil, SJ,
Ing. Michaela Šojdrová.
Po závěrečném požehnání byla písní Bože,
cos ráčil valná hromada zakončena.
Nejbližší akcí Matice Velehradské je
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě pod vedením zkušených lektorů, který se uskuteční ve dnech 12. až
14.  března. Akce je určena všem amatérským zájemcům o tento druh liturgického zpěvu. Více informací lze získat na:
www.maticevelehradska.cz Petr Hudec

centrum pro rodinný život
Mateřské centrum Slunečnice
Setkání v mateřském centru jsou otevřena
všem maminkám i otcům s dětmi na rodičovské dovolené každé úterý a čtvrtek od
9.30 do 13 hod. Místem setkávání je farní
dům u sv. Václava v Olomouci.
Informace: Marcela Kořenková, e-mail:
korenkova@arcibol.cz
Příprava snoubenců na
manželství
Od 12. března začíná jarní kurz přípravy snoubenců na manželství. Další termíny setkání jsou 26. března, 9. dubna,
23. dubna, 7. května, 22. května, a to vždy
od 17 do 19.30 hod. Místo: kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc
Informace: Marcela Kořenková, e-mail:
korenkova@arcibol.cz
Duchovní obnova seniorů na
Velehradě
Duchovní obnova konající se od 19. do
21. března je určena pro ty, kteří prožívají „třetí věk“ svého života. Součástí jsou
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu
a prohloubení duchovního života.
Informace: Magdaléna Solárová, e-mail:
olsenior@seznam.cz

Časopis Rodinný život
Hlavním tématem nového čísla Rodinného života je žena. Číslo je neseno zamyšlením nad její jedinečností, nad jejím postavením a úlohou ve společnosti v minulosti
a současnosti.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete
objednat na naší adrese.
Jednodenní duchovní obnova
pro muže
Duchovní obnovu pro muže v prostorách
kláštera dominikánů v Olomouci povede
P. Bernard Slaboch, OPraem. Obnova
se uskuteční 6. března od 9 do 16 hod.
Možnost zakoupení oběda za 55 Kč.
Informace a přihlášky: Ondřej Šnevajs,
e-mail: snevajs@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 bude 2. března od 15.30
hod. s přednáškou MUDr. Jitky Krausové
na téma Hry manipulativní a jiné.
Informace: Marcela Řezníčková, e-mail:
reznickm@arcibol.cz

Přednášky z rodinné katecheze
Mgr. Marie Mléčková vede přednášky
z oblasti rodinné katecheze. Aktuální
termíny jsou: 6. března v Zubří na téma
Náboženská výchova dětí školního věku
a 11. března ve Vyškově – Slavení svátků
v rodině.
Informace: Marie Mléčková, tel.: 731 604 119,
e-mail: mleckova@arcibol.cz
Nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství
– MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství
– Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Všechny informace o setkáních, které
připravujeme, nebo ohlédnutí za těmi,
které již byly, najdete na našich webových
stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na naší adrese.
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Bude vás zajímat
Celostátní setkání animátorů v Kroměříži
V promluvě papeže Benedikta XVI. při modlitbě nešpor ve svatovítské katedrále mimo
jiné zaznělo: „Vaše pastorační snaha se však musí zaměřit zejména na oblast výchovy
nových generací. Katolické školy nechť podporují úctu k člověku; ať se věnuje pozornost
pastoraci mládeže i mimo školní okruh, aniž by se přitom zanedbávaly ostatní kategorie
věřících. Kristus je pro všechny!“ (Benedikt XVI., 26. 9. 2009)
Jako jedno z naplňování této výzvy se v jednotlivých diecézích uskutečňuje formace animátorů, kteří mají sloužit ve farním společenství (například schola, ministranti, mládež
nebo jiné skupiny). Tato formace pak dále pomáhá těmto aktivním, schopným mladým
lidem v osobním zrání ke službě.
Letos se již počtvrté uskuteční Celostátní setkání animátorů, kteří ve farnostech, školách, zařízeních pro volnočasové aktivity apod. pracují s dětmi a mládeží nebo se na tuto
službu připravují. Týdenní program je zaměřen na rozvoj osobnosti a posílení komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Na programu budou společné katecheze, bohoslužby a modlitby, tematické skupinky (kultura, psychologie, spiritualita),
diskuzní skupinky, workshopy a semináře, kulturní a sportovní vyžití…
Zároveň se bude uskutečňovat program zaměřený pro kněze, děkanátní (vikariátní)
kaplany pro mládež, který bude samozřejmě otevřen také těm, kdo s mladými lidmi více
pracují nebo chtějí více pracovat.
Pořadatelem je Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských
sdružení mládeže ve spolupráci s dalšími hnutími, sdruženími a řády.
Téma: Duchovní život; termín a místo konání: 15. až 21. 8. 2010 v Kroměříži; věk účastníků: od 16 let.
Cena: při úhradě do 30. 4. 2010 – 1 600 Kč, při úhradě po 30. 4. 2010 – 2 000 Kč. (skutečné náklady na účastníka jsou 2 250 Kč).
Přihlášku a bližší informace vám poskytnou v arcidiecézním centru pro mládež, nebo je
postupně najdete na webu: http://csa2010.signaly.cz
P. Vít Zatloukal
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Pozvání na valnou hromadu
V neděli 2. května 2010 se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. V 9 hod. slouží mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské. Po ukončení bohoslužby začne jednání v poutním domě
č. 2 (v muzeu). Prezence účastníků bude probíhat od 7 hod.
Hlavní body programu:
– zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2009
– zpráva kontrolní komise
– plán činnosti na rok 2010
– diskuze
Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské.
V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně
ve všední dny 7.00, 9.15, 11.00
v neděle 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.
Bioetické dny
Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá v Brně ve dnech
23. až 25. dubna konferenci s mezinárodní účastí – IV. brněnské bioetické dny, které
budou letos zaměřeny na aktuální etické problémy manželského a rodinného života.
Zvláštní pozornost přitom bude věnována otázkám spojeným s používáním moderních technologií. Na konferenci vystoupí přední odborníci z oblasti teologie, biologie,
medicíny, psychologie i dalších oblastí. Přihlášky je třeba zasílat co nejdříve e-mailem
na adresu: bioetika@bioetika.cz, případně poštou na adresu Hippokrates, Míčkova 59,
614 00 Brno. Podrobnosti na www.bioetika.cz
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Duchovní cvičení
na Svatém Hostýně
v roce 2010
Ignaciánské exercicie trvají 30 dní. Jsou
rozděleny do 4 týdnů, které na sebe tematicky navazují.
Témata jednotlivých týdnů
I. týden – Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden – Poznat, milovat a následovat
Ježíše Krista
III. týden – Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden – Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace
o lásce
4. – 8. května – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ – Téma: Poznat,
milovat a následovat Ježíše Krista
9. – 13. listopadu – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ – Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
16. – 20. listopadu – Příprava na advent,
vede P. Jan Chromeček, SJ
26. – 28. listopadu – Duchovní obnova
pro členy Matice svatohostýnské (první skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner
3. – 5. prosince – Duchovní obnova pro
členy Matice svatohostýnské (druhá
skupina), vede olomoucký arcibiskup
Jan Graubner
7. – 11. prosince – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ – Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
Organizační informace
Začátek je většinou první den v 18 hod.
večeří a končí se poslední den v 8 hod.
snídaní.
Přihlášky a bližší informace je možno
získat na adrese Matice svatohostýnské.
V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících
naše poutní místo. Není možno zajistit
klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.
Přihlášky podávejte na adresu: Matice
svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.:
573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz,
www.hostyn.cz
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IV. arcidiecézní setkání
katechetů
Rok s rokem se sešel a na posvátný Velehrad se první únorový víkend opět sjíždějí
katecheté, tentokrát na IV. arcidiecézní
setkání katechetů. Každý, z asi čtyřiceti
zúčastněných, si s sebou nese rozdílné
představy a očekávání. Možná se těší, že
se setká se známými přáteli v katechetické službě, poohlédne se po nových
pomůckách, které by obohatily hodiny
náboženství či připravované farní aktivity. Zajisté se však najdou takoví, kteří zde
chtějí načerpat nové poznatky o trendech
v současné katechezi, povzbuzení pro jejich práci katechety a společně s ostatními všechno odevzdat do rukou nejprofesionálnějšího katechety – Ježíše.

Osobně se domnívám, že tato očekávání
a mnohé jiné se vyplnily, a to v míře ještě
větší, natlačenější. Posuďte sami.
Každodenní slavení mše svaté, adorace,
ranní modlitby na způsob rozjímání nad
obrazy z přírody.
Mons. Jan Graubner v pátek večer nejprve mluvil o současné společnosti, která se
potřebuje od křesťanů učit pravé obětavé
lásce. Dále představil návrhy pastorační
přípravy ve farnosti, které by směřovaly
k 1150letému výročí příchodu věrozvěstů
na Moravu, a to v roce 2013. Vybídl nás
také k tomu, abychom se snažili o vzájemnou spolupráci mezi sebou a knězem, bez
které není možná obnova farností a našeho národa.
Díky slovům doc. Petera Tavela, Ph.D.,
OP, jsme si mohli ujasnit, jaké existují

Pro účastníky arcidiecézního setkání katechetů slavili mši svatou biskupský delegát
pro katechezi P. Jiří Kopřiva a generální
vikář olomoucký Mons. Josef Nuzík.

Centrum pro katechezi
Zveme vás na rekolekci pro katechety
Milí přátelé, již v minulém čísle OLDINu jste mohli najít krátkou pozvánku na postní
rekolekci pro katechety na Velehradě, která se uskuteční ve dnech 5. až 7. března 2010.
Již potřetí ji povede pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Téma této
rekolekce zní: Kněžství všeobecné a služebné. Rádi bychom
ještě jednou povzbudili vás všechny, kteří se věnujete
katechetické službě,
vyučování náboženství nebo jste animátory různých společenství ve farnosti:
Udělejte si čas na setkání s naším Pánem
a přijeďte. Chceme
přece hlásat Krista a ne sebe. Proto,
abychom Krista
Snímek Vít Němec
opravdu hlásali, je
však nutné setkání s Ním, které vyžaduje vnitřní klid a pohodu duše i těla. Ideální příležitostí k tomu může být právě rekolekce.
Začneme v pátek 5. března v 17.20 hod. mší svatou a závěr bude v neděli 7. března
ve 12 hod. Na tuto rekolekci se můžete přihlašovat písemně, telefonicky nebo e-mailem
přímo do poutního domu Stojanov na Velehradě. Kontakt: Poutní dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz Všechny informace o rekolekci najdete na webových stránkách olomouckého Centra pro katechezi:
www.ado.cz/katechete		
Vít Němec
druhy manipulace, například: diktátor,
počtář, poslední spravedlivý, obětavec,
břečťan, mafián, aj.
Je přirozené, že člověk používá různé druhy manipulací, musíme se je ale učit omezovat, aby se z těch, se kterými se setkáváme, stávali svobodní zralí lidé a ne závislé
a pokřivené bytosti.

Snímky Vít Němec

Ing. Mgr. Marie Zimmermannová nám
představila smysl časopisu Cesty katecheze a vedla s námi diskuzi, která nám
mohla pomoci pochopit, že je potřeba
vlastního sebevzdělání v jednotlivých teologických disciplínách a vedle toho také
využívání nových metod práce s dětmi,
mládeží a dospělými.
Dalšími přednášejícími byli Mgr. Vojtěch
Sivek, SDB, a doc. Dr. Ludvík Dřímal,

Th.D., SDB. Oba nám zase kousek poodkryli, jak je nutné přistupovat k dětem,
dospělým při první evangelizaci a tak se
vyvarovat zbytečných chyb.
Ten, kdo se setkání nezúčastnil, možná
lituje. Rok s rokem se zase sejde a dá-li
Bůh, tak se budeme na vás těšit zase na
Velehradě na V. arcidiecézním setkání katechetů.
Anna Skočovská
Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

centrum laických aktivit
Setkání u studny – první
pondělky v měsíci
v kapli sv. Anny
Setkání u studny je název řady zastavení
na konci všedního dne, která se uskuteční během školního roku, a to vždy první
pondělky v měsíci. Nabídnou přicházejícím chvíle občerstvení a posílení pro každodenní život člověka prostřednictvím životodárného umění a také neformálního
setkání člověka s člověkem, a to u zdroje „vody tryskající do života věčného“,
a propojují tak během školního roku letní
pěší poutě za umělecká povolání a jejich
duchovní rozměr.
Setkání u studny bude rozděleno do dvou
částí, přičemž si každý může vybrat, zda
se zúčastní obou či jedné části a které.
První část bude mít začátek vždy v 18 hod.
v kapli sv. Anny na Václavském náměstí
v Olomouci a bude věnovaná modlitbě za
umělce i za každého člověka, aby objevil
pravdivé a živé umění a poznal jeho hodnoty pro svůj každodenní život. Modlitba
bude mít podobu krátkého komorního
koncertu, promlouvajícího k současnému
člověku. Zazní na něm úryvky z Písma,
duchovní poezie, próza a hudba v podání
profesionálních umělců.
Druhá část bude pokračovat v příjemném
prostředí kavárny Amadeus za branou
Arcidiecézního muzea taktéž na Václavském náměstí. Od 19 hod. zde proběhne
krátký umělecký program představující
různé oblasti umění.
První takovýto večer – „pilotní“ – se již
uskutečnil v pondělí 1. února. Neformálního a příjemného setkání se v kapli
sv. Anny zúčastnilo více než dvacet lidí,
téměř všech věkových skupin, aby se na
chvíli zastavili s hudbou skladatelů dnešní doby. Spolu s krátkými úryvky Písma
a básní W. Shakespeara a G. K. Chestertona v interpretaci M. Pavlíkové zazněly
skladby Petra Ebena a Františka Fialy,
ředitele Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc, který spolu se studenty
této konzervatoře byl interpretem krátkých hudebních děl. V kavárně Amadeus
se pak sešla skupina dvanácti sympatizantů, nechyběli mezi nimi ani studenti
Univerzity Palackého, kteří si o rodícím
se projektu s chutí popovídali.
Další Setkání u studny se uskuteční opět
v pondělí, a to 1. března na Václavském
náměstí, kde v kapli sv. Anny od 18 hod.
kromě jiného zazní skladba Františka
Fialy Chorální partita pro varhany a v kavárně Amadeus v 19 hod. nám filmová režisérka a kameramanka Veronika Müllerová představí krátký dokumentární film
Studia Velehrad.
Martina Pavlíková

Nové poselství olomouckých
biskupů nemocným
Poselství olomouckých biskupů nemocným pro postní dobu a Velikonoce 2010
obdrželi v minulých dnech tisíce nemocných v olomoucké arcidiecézi.
Již 15. rok – vždy v době adventní a době
postní – oslovuje olomoucký arcibiskup
Jan Graubner spolu se světícím biskupem
Josefem Hrdličkou nemocné ve své arcidiecézi osobním listem s názvem Poselství
nemocným. Součástí tohoto poselství jsou
také dopisy od prezidenta Arcidiecézní
charity Olomouc, od vedoucího Centra
pro rodinný život a dopis od biskupského
vikáře pro mládež.
Myšlenka vydávat toto poselství vznikla na základě činnosti laické organizace
Rodina Neposkvrněné, která propojuje
v olomoucké arcidiecézi tisíce věřících,
kteří se dobrovolně nabídli k modlitbě
a k obětování svého utrpení za církev a na
úmysl biskupů.
Poselství nemocným je distribuováno
do  celé arcidiecéze prostřednictvím farních úřadů a také v elektronické podobě.
Pavel Mléčka
Noc kostelů poprvé
i v olomoucké arcidiecézi
Po dobrých zkušenostech s touto akcí
v roce 2009 v brněnské a plzeňské diecézi se letos připojuje Noc kostelů pod
záštitou otce arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera i v olomoucké arcidiecézi.
Jejím smyslem je otevřít kostel netradičním způsobem po dobu jednoho
večera 28. května od 18 do 23 hod. pro
všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by jinak
do kostela nikdy nepřišli.
Po tuto dobu bude potřeba, aby byl pro
návštěvníky vytvořen program nejrůznějších aktivit, kterými budete chtít představit vaši farnost (hra na varhany, koncert,
přednáška, vystoupení dětí či mládeže,
program pro děti, prohlídka kostela s průvodcem, osobní setkání s knězem, návštěvy jinak nepřístupných prostor /půda,
věž, kůr s varhanami, sakristie/, prohlídka ztemnělého kostela netradičním způsobem – s baterkami, promítání a mnoho
dalších možností).
Program se může opakovat vhodným
způsobem několikrát za večer, vy sami si
určíte, co připravíte a na jaký čas.
Jakmile se pro účast rozhodnete, kontaktujte, prosím, co nejdříve naše koordinační centrum, kde se dozvíte další potřebné informace. Bližší informace: www.
nockostelu.cz, o Noci kostelů v olomoucké
arcidiecézi bližší informace na e-mailové
adrese: mlecka@arcibol.cz
Ing. Pavel Mléčka
koordinátor Noci kostelů 2010
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Přednášky Moravskoslezské
křesťanské akademie
Region Vsetín
3. března – Ing. Pavel Jajtner – Význam
návštěvy Benedikta XVI. v České republice
(nejen) pro ekumenismus
Místo a čas konání: přednáškový sál vsetínského zámku na Horním nám., 17 hod.
Region Prostějov
3. března – Diskuzní večer o záměrném
zkreslování historie v učebnicích dějepisu – Byla Bílá hora největším neštěstím
našich dějin?
Místo a čas konání: Cyrilometodějské
gymnázium, Komenského 17, 17.30 hod.
Region Olomouc
6. března – Prof. MUDr. PhDr. Eugen
Strouhal, DrSc. – Lékařství u starých
Egypťanů
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, Václavské náměstí 3,
17 hod.
Region Kyjov
24. března – P. František Lízna, SJ – Pocta
Radovanu Lukavskému (k nedožitým 90.
narozeninám)
Místo a čas konání: farní kostel, 17 hod.
Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
20. března – Otec ho uviděl již zdaleka…
Setkání s Otcem a slavení Jeho milosrdenství ve svátosti smíření
(během odpoledne: možnost přijmout
svátost smíření)
Program každého setkání:
14.30 – chvály
15.00 – přednáška + svědectví
16.30 – občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
18.00 – modlitební večer + společné agapé
21.00 – předpokládaný závěr setkání
Duchovní obnova
10. až 14. března – Kdo žízní, ať přijde ke
mně… (Jan 7,10)
Obnova touhy po životě s ukřižovaným
a vzkříšeným Pánem – pramenem Života
a naděje.
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery
a možnost duchovních rozhovorů.
Finanční úhrada pobytu činí 1600 Kč, příspěvek za samotnou službu duchovních
cvičení (přednášky, animace) necháváme
na vašich finančních možnostech.
Bližší informace: Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 585 396 638,
e-mail: dolanykom@seznam.cz
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz
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Pastorační návštěva
olomouckého arcibiskupa
v Nedakonicích
Ani severák či mrazivé počasí neodradilo v neděli 7. února přítomné od účasti
na  děkovné bohoslužbě. Tuto slavil v Nedakonicích otec arcibiskup Jan Graubner
a byla jakýmsi završením údobí, které
započal svým nástupem na místo faráře
u nás v roce 1983 papežský prelát Mons.
ThDr. JUDr. Josef Ryška.
Svojí obětavou prací ve farnosti (zemřel
v říjnu 2006 ve věku 91 let) připravil
ve   polupráci se svým nástupcem, administrátorem z Polešovic, P. Vítem Hlavicou, podmínky pro renovaci fary. Otec Vít
spolu s ochotnými a obětavými farníky,
stavebními firmami, samozřejmě za  podpory obecního úřadu a zemědělského
družstva za sedm měsíců faru z holých
zdí kompletně zrenovovali. Farní budova,
postavená v roce 1937, tak dostala novou
střechu, okna, dveře, byla zateplena, má
novou fasádu.

Arcibiskup Jan Graubner s nedakonickými
dětmi
Snímek Milena Marečková
Na dokončovacích pracech se podílel už
i nový duchovní správce, P. Josef Rýznar,
který byl od 1. 7. 2009 jmenován novým
farářem naší farnosti.
Nutno ještě připomenout, že P. Josef Ryška, který byl také z počátku administrátorem i v Kostelanech, svou pastorační
činností zřejmě natolik ovlivnil duchovní
život těchto farností, že za dobu jeho pastoračního působení byli vysvěceni v těchto farnostech dva noví kněží.
Při uvítání otce arcibiskupa zazněla z úst
P. Josefa Rýznara děkovná slova na adresu všech, kteří se na opravě podíleli.
Hezky to vyjádřili také krojované děti,
které ho za celé farní společenství s krásnou kyticí přivítali mezi námi. Z jejich úst
jsme slyšeli:

Hlasy a ohlasy
Studentky CMG na stáži v Rakousku
Cyrilometodějské gymnázium (CMG) a mateřská škola v Prostějově se před několika
lety zapojilo do projektu Socrates, zaměřeného na sociální kompetence a jejich rozvoj. V jeho rámci se studenti účastnili dvoutýdenních stáží v partnerských školách se
zaměřením na práci v charitativních zařízeních a ústavech sociální péče pro postižené. Úspěch projektu potvrzuje i jeho další pokračování a zájem studentů o tyto stáže.
V lednu tohoto roku strávily dvě studentky CMG dva týdny v jedné z vídeňských mateřských škol a kromě posilování přátelských vztahů rozvíjely své jazykové a komunikační
dovednosti a také poznávaly přednosti i případná úskalí sociální péče v jiných zemích.
V následujících řádcích přinášíme osobní zážitky jedné ze studentek septimy Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Ivany Melkové:
Poslední dva lednové týdny jsem v rámci projektu Compassion strávila ve Vídni. Studenti
účastnící se tohoto projektu působí dva týdny na různých místech, v mateřských školkách,
v nemocnicích, domovech pro seniory nebo jiných sociálních zařízeních.
Po příjezdu do Vídně mě přivítala milá rodina Hacklových v čele s hravým psem Sparkym.
Bydlela jsem u nich celé dva týdny a nic mi tu nechybělo. Hacklovi byli opravdu dobrými
hostiteli.
Mým úkolem ve Vídni bylo zapojit se do každodenního chodu křesťanské mateřské školky Sankt Erhard. V této školce jsou děti rozděleny do šesti skupin, většinou podle věku.
Já jsem měla na starost předškolní skupinu, do které chodí pětileté a šestileté děti, které
v září čekají první školní dny. Děti se učily počítat, poznávat hodiny a také základy svého
mateřského jazyka, němčiny. Byly pilné, snažily se a když se jim něco nedařilo, ráda jsem
jim pomohla. Po splnění těchto povinností si děti samozřejmě mohly hrát nebo kreslit.
Dvě pondělní dopoledne jsem s dětmi strávila v odpočinkovém středisku, kde jsme bruslili.
Překvapilo mě, že jim to v jejich věku tolik šlo. A když někdo upadl, nezačal hned fňukat,
ale rychle se zvedl a bruslil dál.
Největší rozdíl mezi dětmi u nás a ve školce Sankt Erhard vidím v poslušnosti dětí. Na děti
ve Vídni nebylo třeba zvyšovat hlas ani je k ničemu nutit. Byly naprosto poslušné a vždy
bez odmlouvání udělaly, co měly. Respektovaly jak svou paní učitelku, tak mě.
Ve školce jsem byla každý den do jedné hodiny odpoledne, a tak zbylo dost času i na prohlídku města, významných památek nebo třeba na nákupy. Navštívila jsem například zahrady zámku Schönbrunn, zámek Hofburg a symbol Vídně – Stephan´s Dom.
Celkově hodnotím tyto dva týdny ve Vídni velmi dobře. Práce s dětmi mě bavila, i když byla
chvílemi náročná. Velkým přínosem pro mě bylo, že jsem musela mluvit pouze německy,
což mi určitě prospělo a musím říct, že žádné větší potíže s dorozumíváním jsem neměla. Jsem ráda, že jsem dostala příležitost zúčastnit se projektu Compassion v zahraničí,
a doufám, že i příští rok budou mít alespoň někteří studenti takovou šanci jako já letos.
Samozřejmě takové zpětné hodnocení vítáme, protože tím celý projekt nabývá svého
praktického významu. Chceme-li, aby studenti byli opravdu na výši nejen po stránce
vědomostní, ale i v oblasti osobnostní a duchovní, musíme jim nabízet možnosti zažít
reálné situace reálného života a tam aplikovat získané vědomosti. Proto doufáme, že
kontakty, které jsme v projektu navázali, budou i nadále umožňovat stáže našich studentů v zahraničních zařízeních sociální péče.
Mgr. Jitka Hubáčková
CMG a MŠ v Prostějově

Milý otče arcibiskupe, dovolte, abychom
Vás za celé společenství farní, přivítali
mezi námi.
Spolu s Vámi se můžeme radovat a za vše
dobré Bohu při mši svaté děkovat.
Naši dědové a tátové pomáhali při rekonstrukci fary, babičky a mámy zase pilně
uklízely.
Pán nám k dílu sílu dal, a Vás prosíme,
abyste farní budovu požehnal.
Otec arcibiskup Jan je muž na svém místě.
Ve své promluvě se obrátil jak k mládeži,
tak především na adresu dospělých vyslovil mnoho inspirujících myšlenek o sou-

časné společnosti, a pojmenoval to, co
všichni cítíme jako důležité a potřebné.
Po bohoslužbě došlo na žehnání zrekonstruované fary. Otec arcibiskup stihl ještě
před slavnostním obědem pobesedovat
s občany - za hudebního doprovodu místní dechové kapely Nedakoňanky nechybělo ani zahřátí slivovicí a ochutnávání
koláčků.
Pastorační návštěva se vydařila a věříme,
že přispěje k rozvoji duchovního života
obce, tak jako opravená budova k jejímu
zkrášlení.
Ing. Milena Marečková
Nedakonice
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hlasy a ohlasy
Bude se měnit církevní
kalendář?
Dne 11. února slavíme památku Panny
Marie Lurdské. Na tento den je připraven P. Josef Červenka jako farář k vizitaci
farností Morkovice, Pačlavice a Prasklice.
Po ranní společné modlitbě Breviáře
a dobré snídani se dáváme do práce. Podstatnou část vizitace stíháme během dopoledne. Zlatým hřebem vizitace je poutní mše svatá Na Jezírku v pravé poledne
v lese. V době, kdy se zjevila Panna Maria
v Lurdech Bernardettě. Nevěděl jsem, do
čeho jdu, spíše jedu. Jen díky obětavému
muži s traktorem a radlicí, který nám pro-

hrnul lesní cestu až ke kapličce, se můžeme autem dostat až skoro k cíli. Vlastně
jen asi 100 metrů před kaplí zůstává auto
viset „na břiše“. Jsme potěšeni účasti
poutníků, kteří se před mši svatou modlí
růženec. Během celé mše svaté padá sníh,
při kázání před kaplí mi tuhnou ruce a lid
se zahřívá radostným zpěvem „Ave, ave“.
U oltáře nás posiluje P. Miroslav Hřib,
který se představuje v novém typu barokní alby. Řady Božího lidu posiluje zpěvem
P. Jaroslav Štancl. Ke svatému přijímání
přistupuje podstatná část ze 43 účastníků poutní bohoslužby. K onomu návrhu
změny v kalendáři nás vede skutečnost,
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že v únoru by se měl slavit svátek Panny
Marie Sněžné, protože po celou mši svatou nám hojně sněžilo. Poutníci tento
návrh přijímají s úsměvem. Závěr každé
mše svaté vždy končí požehnáním a rozesláním. Tu se opravdu ocitám jako v době
Ježíšově a evangelium se stává viditelným.
Do všem světových stran se rozcházejí
věřící – tam 4 km do Lhoty, tam 5 km do
Dětkovic, tam skupina po bílé pláni na lyžích se vrací do Koválovic, zase na druhou
stranu farníci z Pačlavic... S otcem Josefem se vracíme autem zpět do Morkovic.
P. Josef Říha
děkan v Kroměříži

centrum pro školy
Příklady dobré praxe Církevní
základní školy v Kroměříži
Církevní základní škola v Kroměříži je
jednou z pěti základních církevních škol
v naší arcidiecézi. Letos přijme do své
první třídy již po sedmnácté nové prvňáčky. Tak jako ostatní církevní školy, i ona
se snaží o co nejlepší výchovu a vzdělávání mladé generace. K jejím pravidelným
aktivitám patří vystupování flétnového,
tanečního a dramatického souboru.
Pravidelně mohou občané města Kroměříže sledovat akce, které škola připravuje
pro veřejnost. Je to např. „Živý betlém“
a program při rozsvěcování vánočního
stromu představiteli města. Vedle zmíněných souborů mohou děti, dle zájmu,
navštěvovat zájmové kroužky šachové
hry, informatiky, kroužek fléten, výtvarný kroužek, turistický kroužek, kroužek
francouzštiny, logopedický, sportovní
gymnastiku a několik kroužků přípravy
na soutěže a olympiády.
V minulých dnech obdrželo Arcibiskupství olomoucké, které je zřizovatelem této
školy, inspekční zprávu České školní inspekce z kontroly, která na škole proběhla
v prosinci minulého roku. Z ní vyplývá, že
škola velmi dobře pracuje ve všech směrech. Vysoce je v ní ceněna např. výuka
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo vytváření podmínek pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
V některých oblastech dokonce dostala výjimečné hodnocení, tzv. označení
„příklady dobré praxe“. Česká školní
inspekce tak označuje ty činnosti školy,
které jsou vzorem pro ostatní školy, a není
pravidlem, že se toto hodnocení v jejich
zprávách často objevuje. CZŠ v Kroměříži toto hodnocení obdržela hned ve třech
oblastech. Bylo to v oblasti zohledňování
vzdělávacích potřeb žáků: „Péče a přístup
věnovaný integrovaným žákům, materiální i odborné zabezpečení jejich vzdělává-

Kancionál a jeho nové písně
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na arcidiecézní setkání na téma Kancionál a jeho nové písně, které se uskuteční v sobotu 13. března ve velkém sále kurie,
Biskupské nám. 2, Olomouc.
Přednášet budou: otec biskup Josef Hrdlička a organolog Jan Gottwald, nové písně
s vámi nacvičí Mgr. František Macek a Mgr. Filip Macek.
Program setkání:
10.00 – 12.30 – Přednáška s nácvikem nových písní v sále kurie
13.00 – mše svatá, kterou celebruje Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci v katedrále (tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka
„U dómu“)
Na setkání se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu. Přiveďte
s sebou další zájemce.
Bližší informace: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz
Pozvánka na seminář
Vstupy do škol s náboženskými tématy na téma Křesťanské tradice v okruhu velikonoční
doby, který se uskuteční v sobotu 6. března v Olomouci ve velkém sále kurie, Biskupské
nám. 2, od 9 do 15 hod. a v sobotu 20. března v Luhačovicích v sále farního úřadu, Pod
Kamennou 1000 od 9.30 do 15.30 hod.
Seminář je určen všem zájemcům o tuto službu školám z řad učitelů, katechetů, pastoračních asistentů a kněží.
Na programu bude předvedení nových programů pro vstupy do škol a diskuze k těmto
programům. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály.
Malé občerstvení zajištěno, svačinu si vezměte, prosím, s sebou.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. Na požádání
bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování semináře.
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději dva dny před daným termínem semináře, a to na
adresu: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.:
587 405 219 (243), e-mail: polcrova@arcibol.cz
ní ve škole je příkladné.“ Dále tato zpráva
jako příklad dobré praxe vyzvedla personální podmínky školy a úspěšnost žáků ve
vzdělávacím programu, kde vyzvedla velké úspěchy v soutěžích a prezentaci školy
na veřejnosti.
Tyto velké úspěchy a výborné hodnocení ze strany České školní inspekce jistě
nejsou dílem náhody, ale především nasazením a obětavou prací vedení školy

i celého učitelského sboru. Pokud byste
se chtěli o škole dozvědět něco více, můžete se podívat na jejich webové stránky
www.czs-km.cz
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz

Z diáře arcibiskupství
březen 2010
28. 2. neděle až 5. 3. pátek
Velehrad – Stojanov – exercicie pro kněze • arcibiskup
Jan
5. 3. pátek až 7. 3. neděle
Blatnice – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan
7. 3. neděle
10.00 hod. • Tovačov – biřmování • biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• arcibiskup Jan
8. 3. pondělí – 10. 3. středa
Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravských diecézí
• arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 3. čtvrtek
10.00 hod. – Praha – Česká biskupská konference
– zasedání liturgické komise České biskupské
konference • biskup Josef
13. 3. sobota
10.00 hod. • Olomouc – kurie – arcidiecézní setkání
varhaníků • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (děkanát Valašské Klobouky) • arcibiskup
Jan
14. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – udělení lektorátu –
Arcibiskupský kněžský seminář • brněnský biskup
Vojtěch Cikrle
19. 3. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa
• biskup Josef
19. 3. pátek až 21. 3. neděle
Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro členy Orla
• arcibiskup Jan

20. 3. sobota
9.30 hod. • Velehrad – Stojanov – setkání katechumenů
• biskup Josef
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (děkanát Olomouc) • biskup Josef
21. 3. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
• biskup Josef
23. 3. úterý
9.00 hod. • Praha – Dejvice – zasedání Stálé rady České
biskupské konference • arcibiskup Jan
25. 3. čtvrtek
17.15 hod. • Napajedla – eucharistická adorace
• arcibiskup Jan
18.00 hod. • Napajedla – mše svatá a průvod k hrobu
Aničky Zelíkové • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování Páně
• biskup Josef
26. 3. pátek
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – pouť k Panně Marii
Bolestné • arcibiskup Jan
27. 3. sobota
9.00 hod. • Nedašov – děkanátní setkání mládeže před
Květnou nedělí – mše svatá a katecheze • arcibiskup
Jan a biskup Josef
28. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup
Jan a biskup Josef

Uzavřeno k 19. 2. 2010
Změna programu vyhrazena

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9
Pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

Placeno převodem 706 037

