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Poutní cestu růžence požehnal a společně se zhruba dvěma sty poutníky prošel
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
Požehnání Poutní
cesty růžence
V neděli 13. června byla
požehnána Poutní cesta
růžence, která spojuje
Staré Město u Uherského Hradiště (Veligrad)
s Velehradem. Kroky
poutníků odměřuje dvacet kamenných zastavení s reliéfy zobrazujícími růžencová tajemství
podle návrhu výtvarníka
Milivoje Husáka.

Noc kostelů byla
úspěšná
Páteční Noc kostelů (28.
května) přilákala do setmělých kostelů v celé
olomoucké arcidiecézi
přibližně čtyřicet tisíc
návštěvníků. Do tohoto
projektu se jich zde zapojilo celkem 63.

Prezident Klaus
navštívil kostel
sv. Mořice
v Olomouci
Prezident Václav Klaus
při návštěvě Olomouckého kraje navštívil
14. června 2010 chrám
svatého Mořice v Olomouci, kde ho přivítal
arcibiskup Mons. Jan
Graubner a probošt
P. František Hanáček.

Olomoucká
univerzita
posmrtně ocenila
kardinála Špidlíka
Ocenění in memoriam
za celoživotní přínos
udělila kardinálu Tomáši Špidlíkovi Univerzita
Palackého v Olomouci
při slavnostním aktu
v budově Arcibiskupství
olomouckého ve středu
23. června.

2

OLDIN
7-8 / 2010

Expozitury, kuracie a lokalie

Často se setkáváme s výše uvedenými pojmy, jsou uváděny v diecézních katalozích
u krátkých dějin našich farností. Víme, že
církev se uskutečňuje ve farnosti, proto
jim často staří dobří biskupové věnovali
náležitou pozornost, kterou předepisuje
kanonické právo (biskupské vizitace, rušení i zakládání nových farností, ovlivňování pastorační práce a jiné), ne vždy to
však bylo možné bez problémů.
Platila vždy zásada, že má-li vzniknout
farnost, musí být napřed materiálně zabezpečena a musí mít potřebný počet
duší. Šlo fakticky o počet praktikujících
věřících. Josef II. stanovil, že jich má být
alespoň 700, v podmínkách diaspory se
tradičně počítá 300 „kostelových“ lidí na
farnost jako minimum. Po třicetileté válce, kdy církev přišla o část majetku a země
byla vylidněna, většina farností byla zrušena. Když lidí přibývalo, bylo třeba zakládat farnosti nové. Ne vždy byl na to
dostatečný kapitál, proto se sáhlo k řešení
trochu specifickému. V roce 1686 lednický farář umožnil, že jeho kaplan bude
bydlet v Břeclavi u kostela sv. Václava.
Bylo zde zabezpečeno pro tohoto kaplana
obydlí a farář ho platil ze svého. Tento lokální kaplan pracoval pod vedením svého
faráře, štolu a desátek břeclavští odváděli
do Lednice. Tento kaplan dostal označení
„lokální“ čili místní kaplan a jeho obvod

lokální kaplanství, čili lokalie. Takových
lokálních kaplanství začalo postupně přibývat. V roce 1692 přišly na řadu Nížkovice, 1705 Lukov na jižní Moravě, 1714
Holice, 1715 Uherčice, 1717 Lovčice,
1718 Mutěnice, 1720 Mikulčice, 1725
Malá Morava, 1726 Vladislav, 1728 Nová
Ulice, 1729 Chropyně a Nikolčice a od
roku 1731, kdy vznikla lokální kaplanství
v Pačlavicích, Vnorovech a Nikolčicích
začal jejich počet velice rychle narůstat.
Velkým příznivcem zakládání nových lokalií byl kardinál Troyer. Za Josefa II. pak
vznikala lokální kaplanství díky majetku
zrušených klášterů. Jejich počet šel tehdy
do stovek.
Josef II. v roce 1784 rozhodl, že lokální
kaplanství budou právně osamostatněna
a postavena na roveň farnostem, lokální
kaplani se stanou zcela samostatnými.
Lokální kaplan byl „levnější“ než farář,
desátek a štola z domů vzniklých před
osamostatněním až do roku 1848 náležely dosavadním farářům. Postupně však
některá lokální kaplanství získávala titul
skutečné farnosti (například 1803 Starý
Hrozenkov). V roce 1843 nastala další
změna. Všichni lokální kaplani, kteří měli
kooperátora, byli povýšeni automaticky
na faráře a lokalie na farnosti (například
Uherské Hradiště – Sady, Hroznová Lhota, Vnorovy aj.) V následujících letech

se většina zbývajících lokalií domohla
povýšení na skutečnou farnost, tam, kde
k tomu nedošlo, dosavadní lokální kaplani dostávali od 80. let 19. století farářský
titul (např. Hradčovice, Horní a Dolní
Němčí a jiné). Nikde se nenašlo, že by
tato lokální kaplanství byla povýšena na
skutečné farnosti, je to dodnes otevřený
právní a historický problém. Postupem
času se lokální kaplanství začala označovat do roku 1784 jako expozitury, vedené
expozity, pokud byla právně samostatná,
tedy po roce 1784, jako kuracie, které
spravoval kurát. Tak se stalo, že například
v roce 1941 při investituře nového horněmčanského faráře jeho investitura probíhala jinak než u ostatních přítomných,
protože nebyl investován na farnost, ale
na kuracii.
Když vznikaly nesamostatné duchovní
správy od 2. poloviny 19. století, byly už
nazývány přímo expozitury. Tak vznikla
v Huštěnovicích expozitura v roce 1910
a 1915 byla povýšena na farnost, nebo
1939 vznikla expozitura ve Starém Městě,
farností se stala 1951. Nikdo však dosud
nedoložil, že někdy se farností stala například kuracie Hradčovice nebo expozitura
Nedašov. Pokud by snad někdy ještě vyšel
klasický katalog arcidiecéze, mělo by to
tam být uvedeno.
P. Vladimír Teťhal

První metodějova diecéze
Svatý Metoděj byl postupně arcibiskupem
dvou arcidiecézí. V roce 870 byl jmenován
arcibiskupem sirmijským, v roce 880 arcibiskupem moravským a panonským.
Předpokládáme, že jeho sídlem jako arcibiskupa moravského bylo ono místo,
dnes s vykopávkami kostela, ve farnosti
Uherské Hradiště-Sady. Co zač bylo však
ono arcibiskupství sirmijské?
Sirmium, též Srijem či Srěm je místo
v dnešním Srbsku. Dnes se pojí s městem
Srijemska Mitrovica. Podle místních legend zde založil biskupství už svatý Petr
jako v jednom z římských měst, avšak
podle pramenů nejspíše zde vzniklo biskupství ve 3. století. Mělo bohatou historii, jeho dějinami prochází řada vynikajících pastýřů i svatých mučedníků. Jeho
historie se uzavřela na konci 6. století pod
náporem Avarů.
Papež, který řešil v roce 870 záležitost
biskupa pro Velkou Moravu, nechtěl si
komplikovat situaci dohadováním s bavorskými biskupy, především s biskupem
pasovským, kterému Morava podléhala,
rozhodl se jmenovat sv. Metoděje arci-

biskupem sirmijským s tím, že mu bude
podléhat Panonie a jako papežskému
legátu vše, kam sahá moc Velké Moravy.
Tak bylo obnoveno starodávné biskupství
kdesi daleko na okraji území, k němuž se
upínaly ambice Velké Moravy. Po překonání četných problémů se pak stal sv. Metoděj v roce 880 už arcibiskupem přímo
na Moravě.
Další osudy srijemské diecéze byly složité. Chvíli diecéze existovala, chvíli se ztrácela v balkánských zmatcích. Obsazení
těchto oblastí Turky vedlo téměř k zániku
diecéze. V roce 1773 papež spojil diecézi
srijemskou a bosenskou, čili djakovskou,
biskupové pak sídlili v Djakovu v Chorvatsku. Nejslavnější mezi biskupy spojené diecéze byl Josip Juraj Strossmayer
(1815 – 1905), který tuto diecézi spravoval od roku 1849. Tento biskup byl jednou
z největších postav chorvatských dějin,
byl také dobře znám na Moravě jako velký
cyrilometodějský horlitel. Putovával na
Velehrad, kde po něm v muzeu se zachovalo několik památek.
V 90. letech 20. století, když došlo k roz-

padu Jugoslávie, většina diecéze se dostala do hranic Chorvatska, Srijemská
Mitrovica a okolí připadly Srbsku. Proto
v roce 1999 při konkatedrále sv. Demetera
v Srijemské Mitrovici zřízen generální vikariát. Benedikt XVI. pak 18. června 2008
odloučil diecézi srijemskou od djakovské
a Djakov povýšil na metropoli s názvem
Djakov – Osijek a podřídil této nové metropoli i nedávno založenou diecézi Požega a osamostatněnou diecézi Srijem. Tak
se nová provincie rozkládá na území dvou
států, diecéze srijemská je pak výhradně
na území Srbska. Prvním biskupem se
stal Djuro Gašparović, dosud zdejší světící biskup a generální vikář, narozený
20. června 1951 a konsekrovaný 5. října
1996. Diecéze má rozlohu 4 500 km čtverečních, 800 000 obyvatel, z toho 50 000
katolíků v 29 farnostech s 19 diecézními
kněžími a jedním řádovým. Krom 29 farních je i 15 filiálních kostelů. Tak první diecéze sv. Metoděje opět samostatně ožila
a začala psát novou kapitolu své nadmíru
pohnuté historie.
P. Vladimír Teťhal

List z kalendáře
ČERVENEC – SRPEN 2010
1. červenec – Světový den architektury
7. 7. 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje se na Velehradě uskutečnila
národní pouť, které se zúčastnilo 200 tisíc věřících, kteří veřejně vyslovili
svůj nesouhlas s církevní politikou
československého komunistického režimu
(25 let)
13. 7. 1910 se narodil Jan Dokulil, český básník,
katolický kněz (100 let)
17. 7. 1960 zemřel v komunistickém vězení
v Leopoldově blahoslavený Peter Pavol
Gojdič, prešovský řeckokatolický biskup
(50 let)
19. 7. 1919 se narodil v Kladkách P. Tomáš Libor
Pinkava, OFM Cap., žijící jako důchodce
v kapucínském klášteře v Olomouci
(91. narozeniny)
24. 7. 1919 se narodil ve Zlechově P. Jan Mareček,
Blahoslavený Pavol Gojdič
čestný kanovník Kolegiátní kapituly
u sv. Mořice v Kroměříži, žijící jako důchodce v Boršicích u Buchlovic
(91. narozeniny)
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úmysly apoštolátu modlitby
červenec 2010
Úmysl všeobecný
Aby ve všech státech světa probíhaly volby veřejných činitelů spravedlivě, otevřeně, čestně, s respektem ke svobodnému rozhodnutí občanů.
Úmysl misijní
Aby se křesťané všude, kde žijí, zvláště ve velkých
městech, snažili účinně přispívat k podpoře vzdělanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje.
Úmysl národní
Za prohloubení vztahů mezi kněžími a Božím lidem, aby se účinněji šířilo Boží království v našich farnostech a v celém národě.
srPen 2010
Úmysl všeobecný
Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova nebo v jinak tíživé situaci, nacházeli porozumění, přijetí i konkrétní pomoc v překonávání svých obtíží.
Úmysl misijní
Aby církev byla „domovem“ pro všechny lidi a s ochotou otevírala dveře těm, kdo trpí
rasovou či náboženskou diskriminací, hladem nebo emigrací v důsledku válečných
konfliktů.
Úmysl národní
Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo dobrem i tam, kde se objevuje v podobě
nenávisti, násilí a rasové nesnášenlivosti.
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Po roce se vrátily
do olomoucké katedrály
první dvě restaurované rakve
Téměř po roce se na začátku června vrátily do katedrály sv. Václava v Olomouci
první dvě restaurované rakve olomouckých biskupů, Františka z Ditrichštejna a Karla II. z Lichtenštejna. Cínové
barokní sarkofágy obou církevních
hodnostářů čekala obnova v dílně restaurátora Ivana Housky z Buštěhradu
na Kladensku.
Restaurátoři museli při obnově rakví doplnit chybějící části sarkofágů, včetně
ryté výzdoby, erbů nebo ozdobných prvků, nyní obě schránky v kryptě katedrály
čekají poslední povrchové úpravy, potom
se do nich vrátí zpět tělesné pozůstatky
olomouckých biskupů. Zbylé dva sarkofágy Viléma Jana Vojtěcha z Kolovratu
a biskupa Marii Tadeáše hraběte z Trautmansdorfu by se do katedrály měly vrátit
nejpozději letos v říjnu. Dolní krypta se
nyní mění v mauzoleum olomouckých
biskupů, to se veřejnosti otevře pravděpodobně už na konci letošního roku. (ps)
Olomoucká univerzita
posmrtně ocenila kardinála
Špidlíka
Ocenění in memoriam za celoživotní přínos udělila kardinálu Tomáši
Špidlíkovi Univerzita Palackého v Olomouci při slavnostním aktu v budově
Arcibiskupství olomouckého ve středu
23. června.
Kardinál Tomáš
Špidlík, který
zemřel
letos
16. dubna ve
věku 90 let, se
však ještě před
svou smrtí dozvěděl, že se
stane sedmým
laureátem Ceny
Snímek Petr Cekota
Františka Palackého. Jde o nejvyšší ocenění, které olomoucká univerzita uděluje. Olomoucká
univerzita udělila P. Tomáši Špidlíkovi
již v roce 1997 čestný doktorát teologie.
Zesnulý kardinál byl uznávanou osobností nejen v české katolické církvi, ale
také v celém křesťanském světě. Stal se
jedním z nejvýznamnějších českých teologů, světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným
představitelem ekumenického úsilí a také
uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. Za svůj život napsal desítky vědeckých knih, stovky odborných
článků, ale byl také autorem pohádek a
básní. Jeho knihy vyšly ve čtyřiadvaceti
jazycích včetně arabštiny a korejštiny.
(ps)

aktuality
CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI – VELEHRAD 2010
Neděle 4. července
7.30 – mše svatá
10.00 – mše svatá
16.00 – mše svatá pro vozíčkáře
19.30 – Koncert lidí dobré vůle
24.00 – Půlnoční mše svatá
Pondělí 5. července – NÁRODNÍ POUŤ
6.30 – mše svatá – za farníky
7.30 – mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8.30 – mše svatá letošních novokněží
9.45 – modlitba růžence v bazilice
10.30 – slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
15.00 – byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.
Noc kostelů byla úspěšná
Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých kostelů v celé olomoucké
arcidiecézi přibližně čtyřicet tisíc návštěvníků. Do tohoto projektu se jich zde zapojilo celkem 63. V Olomouci se návštěvnost blížila třiadvaceti tisícům účastníků,
kteří měli možnost navštívit 14 kostelů, kaplí a modliteben.
Noc kostelů pro olomouckou arcidiecézi slavnostně zahájil v chrámu sv. Mořice v Olomouci světící biskup Josef Hrdlička společně se zástupci dalších čtyř křesťanských církví,
které se do projektu v Olomouci zapojily, farářkou Českobratrské církve evangelické Janou Rumlovou, duchovním správcem Pravoslavné církve v Olomouci Petrem Novákem,
duchovním Církve bratrské Dalimilem Staňkem a farářem Církve československé husitské Františkem Konvalinkou. Slavnostního zahájení se účastnili i hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a náměstek primátora města Olomouce Ladislav Šnevajs,
kteří nad tímto projektem převzali záštitu. Poté se ve všech chrámech města rozezněly
zvony, čímž byly brány všech kostelů oficiálně otevřeny. Biskup Hrdlička ve svém úvodním proslovu mimo jiné řekl: „Chrámy byly od nepaměti i místem azylu pro pronásledované, místem
nedotknutelnosti
pro všechny, kdo
zde hledali útočiště a záchranu…
Kostel je domovem pro všechny
lidi dobré vůle.“
Na olomouckém
Horním náměstí
byl v pátek již od
dopoledne připraven doprovodný
program pro děti
i dospělé. Večer
pak návštěvníci Noci kostelů
měli
možnost
Snímek Leoš Hrdlička
navštívit zvonice,
krypty, sakristie a další prostory, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Byly připraveny komentované prohlídky, hudební vystoupení, varhanní koncerty či pantomima.
Návštěvníci se mohli seznámit s postupem vzniku ikony, podívat na liturgická roucha
a liturgické předměty, nebo se dozvědět proč a jak se v církvi zpívá. To je jen malý výčet
z velmi bohatého programu, který byl pečlivě sestaven v každém kostele dobrovolníky
bez jakéhokoliv nároku na honorář. Podle koordinátora Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi, Pavla Mléčky, byla atmosféra ve všech kostelech výborná a účastníky neodradili
ani občasné dešťové přeháňky. 		
Monika Vývodová

aktuality
Prezident Klaus navštívil kostel sv. Mořice v Olomouci
Prezident Václav Klaus při návštěvě Olomouckého kraje navštívil 14. června 2010
chrám svatého Mořice v Olomouci, kde ho přivítal arcibiskup Mons. Jan Graubner a probošt P. František Hanáček, který mu představil historii chrámu a slavných
varhan, jež jsou dnes největší v České republice. A že je co na zvuku varhan obdivovat, přesvědčil přítomné varhaník Karel Martinek
Olomoucký arcibiskup připomněl papežskou návštěvu Olomouce v roce
1995 a poděkoval panu prezidentovi
i prezidentské kanceláři za jejich podíl
na úspěšné návštěvě papeže Benedikta
XVI. v České republice v minulém roce.
Za přítomnost prezidenta Václava
Klauze poděkoval arcibiskup Graubner
Mgr. Josefu Kořenkovi (na snímku),
který před dvaceti lety založil olomouckou pobočku Vysokoškolského katolického hnutí a celostátní vysokoškolské
pouti na Velehrad, před deseti lety pak dnes už tradiční Dny lidí dobré vůle na Velehradě, v jejichž rámci se koná také největší setkání vozíčkářů ve střední Evropě a řada dalších významných aktivit. Jako projev vděčnosti mu předal papežské vyznamenání Rytíř
řádu svatého Řehoře Velikého.		
Monika Vývodová
Tělo kardinála Špidlíka uloženo do sarkofágu
Ve velehradské bazilice sv. Cyrila a Metoděje byla v neděli 6. června přenesena rakev kardinála Tomáše Špidlíka na své definitivní místo, do sarkofágu, v apsidě za
hlavním oltářem baziliky. Liturgii slova předsedal v úzkém kruhu římských a olomouckých členů Centra Aletti a jejich přátel olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner.
Po pohřbu letos 30. dubna spočívaly kardinálovy ostatky ještě další měsíc v Královské
kapli baziliky, hned vedle hrobky arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Za podpory
České provincie Tovaryšstva Ježíšova
je sarkofág, nyní umístěný za hlavním
oltářem, zhotoven z bílého řeckého
taxoského mramoru na návrh dvou
autorů: italského architekta Paolo Marcianiho a jezuity Marka Ivana Rupnika z římského Centra Aletti (L´Atelier
dell´arte).
Osazený náhrobek bude doplněn ještě
mozaikou vyhotovenou taktéž v římském L´Altelier dell´arte, která bude
podélně celý náhrobek lemovat. Vybrány byly takové teologické motivy, které kardinálovo učení nejvíce vystihují, např.
Proměnění Páně na hoře Tábor.
Rakev je v náhrobku uložena tak, aby „tělo vyhlíželo“ ikonu Matky jednoty křesťanů
v přilehlé stejnojmenné kapli. Tak je spojená s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore, poblíž které kardinál celý život působil.
(jesuit.cz)
Kněžské osobnosti
V těchto dnech vychází v Matici cyrilometodějské v Olomouci nová publikace olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera s názvem Kněžské osobnosti.
Mezi kněžími olomoucké arcidiecéze najdeme řadu skutečně zajímavých osobností: světce a kandidáty svatořečení, mučedníky
a svědky víry, skutečné pastýře, ale i národní obrozence a politiky,
vědce světového formátu i objevitele, spisovatele a umělce.
Tato kniha nám přibližuje osudy 48 z nich. Doby totalitních režimů
20. století přivedly kněžím utrpení v neuvěřitelné podobě a míře –
znemožnění pastorace, ponižování, otrockou práci, věznění, týrání,
újmy na zdraví, ztráty života. O tom všem velmi střízlivě vypovídají
rozsáhlé tabulky na konci knihy. Ty obsahují seznamy diecézních
kněží vězněných a jinak perzekuovaných ve 20. století podle současného stavu evidence Arcibiskupství olomouckého.
Vydala Matice cyrilometodějská, s. r. o., Olomouc, brož. 120 x 190 mm, 224 stran,
247 Kč		
(aco)
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Konala se 10. pouť píšících
křesťanů
Jubilejní desátá pouť píšících křesťanů
se letos konala na svatodušní pondělí 24.
května na Svatém Hostýně. Tradice založená vsetínským básníkem, politickým
vězněm 50. let a zakladatelem časopisu
Hlas z pasínku Karlem Vysloužilem tak
vstupuje do druhé dekády s nadějí, vírou
i láskou. Právě trojice malých knížeček pojmenovaných podle kardinálních ctností,
kterých básník Karel Vysloužil rozeslal již
několik desítek tisíc, šíří do celé naší země
novou potřebu, odvahu a připravenost
naslouchat Božímu slovu.
„Křesťanství v 21. století potřebuje nástup rozsévačů. Zasejí-li, semena vzklíčí.
Nevzklíčí tam, kde nesejí,“ zdůrazňuje
básník Karel Vysloužil.

Snímek Petr Cekota

Velikost a krása Božího slova, to bylo také
hlavním tématem homilie poutní mše
svaté, kterou sloužil olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. „Dnešní
svět je v zajetí vizuální kultury a málo se
zaměřuje na obsah sděleného. Bůh je Logos, Vtělené Slovo,“ připomněl biskup
Hrdlička. Poté také zdůraznil, že si jako
píšící křesťané máme více uvědomovat
hodnotu Písma svatého. „Je to psané slovo lidmi pod vlivem Ducha Svatého. Číst
Písmo svaté je také uměním číst mezi
řádky, objevovat skryté světlo tajemných
významů.“ Na závěr vyjádřil otec biskup
přání, aby „naše literární, básnické, ediční umění obsahovalo opravdový prorocký
rozměr“.
Jubilejní desátá pouť píšících křesťanů
pak pokračovala společným setkáním
u oběda v poutním domě. Ve společenství
přátel slova se objevili kromě „stálého
okruhu Pasínku“ také noví vzácní hosté:
spisovatel Milan Uhde či Petr Slinták, dokumentarista Ústavu pro studium totalitních režimů.
Účastníci pouti byli také seznámeni s novými aktivitami Moravskoslezské křesťanské akademie, která letos převzala
předsednictví Federace evropského katolického vzdělávání dospělých (FEECA).
Prezidentem na čtyřleté období byl zvolen
za MSKA ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu.
Petr Cekota
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Pěší pouť za umělce
Konec července je již od roku 2007 dobou, kdy se na svou pouť vydávají poutníci hledající nejen ztišení po celoročním pracovním shonu, ale také toužící
v několika dnech zakusit skrze společenství, přírodu, ale i umění, doteky
přítomného Krista.
Stejně jako v předchozích letech organizuje tuto pouť Rapsodické divadlo a Arcibiskupství olomoucké. Organizátoři se
rozhodli od letošního roku zjednodušit
název pouti a tak pouť „za umělecká povolání“ mění svůj název „za umělce“.
Každý umělec je totiž poutníkem a nastupuje cestu hledání, jak nejlépe uchopit
zjevenou Boží krásu, jaký tvar jí vtisknout.
V této fázi se otevírá tvůrčímu působení
Ducha Svatého a ve spojení s ním pak mohou vznikat díla, která nás nutí v němém
úžasu pociťovat radost. Radost z toho, že
můžeme být svědky „okamžiků milosti“,
jež nám dávají možnost učinit zkušenost
Absolutna, jak o tom hovoří papež Jan
Pavel II. v Listu umělcům. Proto bychom
chtěli poutí všem umělcům vyprošovat,
aby se Duch Svatý stal stálým zdrojem
jejich tvorby, a každému člověku, aby se
otevřel Boží kráse.
Letošní pouť za umělce bude zahájena
v neděli 25. července v 10.30 hod. mší
svatou v Opavě a zakončena bude v sobotu 31. července na poutním místě Panny

Snímek L. Uchytil

Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Trasa
povede přes Krnov, Albrechtice, Bruntál,
Vrbno pod Pradědem a Rejvíz. Pouť je tradičně rozčleněna na několik etap tak, aby
účastníci měli dost prostoru na putování,
každodenní mši svatou, chvíle s uměním,
vzájemné rozhovory i osobní rozjímání.
Podrobné informace budou vyvěšeny na
internetových stránkách: www.rapsodickedivadlo.cz a www.ado.cz
Lze se také obrátit na pastorační asistentku Martinu Pavlíkovou, hlavní organizátorku pouti (tel.: 603 977 711, e-mail:
pavlikova@arcibol.cz).
Věříme, že i letošní pouť bude stejně naplňující jako ty předchozí, protože hledání
a nalézání Boží přítomnosti zjevené v kráse je vždy občerstvující. Tímto bychom
chtěli také poprosit o krátkou modlitbu
nejen za poutníky, ale také za všechny
umělce, aby jejich tvorba byla zjevováním
Boží krásy.
Klára Komzáková

Zemřel biskup Jaroslav Škarvada, sekretář kardinála Berana
Ve věku nedožitých 86 let zemřel 14. června 2010 v Praze emeritní pomocný biskup
pražský Mons. Jaroslav Škarvada, který dlouhá léta působil v exilu, kde zůstal kvůli politické situaci v totalitním Československu.
Jaroslav Škarvada se narodil 14. 9. 1924 v Praze. Vystudoval papežskou Lateránskou a později Gregoriánskou univerzitu v Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1949.
Kvůli politické situaci v bývalém Československu po únorovém komunistickém puči v roce 1948 se už do bývalé
vlasti nemohl vrátit. Pracoval nejprve v Itálii jako profesor
dogmatiky v regionálním semináři v Chieti, od roku 1965
působil jako sekretář kardinála Josefa Berana.
V exilu pověřen organizací duchovní péče o české krajany
v zahraničí. a stal se spolupracovníkem vatikánského Státního sekretariátu. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 18. 12.
1982 titulárním biskupem litomyšlským a na biskupa ho
také osobně vysvětil 6. ledna 1983 ve vatikánské bazilice
sv. Petra.
Po návratu do vlasti se v roce 1991 stal pražským světícím biskupem, od ledna 1993 do
září 2002 byl proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
V roce 2003 mu prezident Václav Klaus udělil státní vyznamenání, Řád Tomáše Garrigua Masaryka.		
Josef Pala
Oslavy 200 let posvěcení kostela v Drahotuších
Kostel sv. Vavřince v Drahotuších byl zbudován stavitelem Ondřejem Kellnerem
v letech 1784 až 1788 slohem pozdně barokním. Před rokem 1784 stál na témže
místě odnepaměti menší kamenný farní kostel zasvěcený také sv. Vavřinci. Ponechána z něj byla jen spodní část věže. Posvěcení kostela proběhlo v roce 1810 generálním vikářem a pomocným biskupem olomouckým Aloisem Krakovským z Kolovrat (pozdějším arcibiskupem pražským).
S vděčností Bohu a předkům, kteří tento kostel vystavěli, si chtějí
drahotušští občané toto výročí
připomenout při slavení mše svaté
v neděli 18. července 2010 v 10 hodin. V rámci oslav proběhne také
doprovodný program:
Sobota 17. července
17.00 Začátek výstavy památek
kostela v jeho prostorách
18.00 Varhanní koncert v kostele
sv. Vavřince
Neděle 18. července
10.00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Vavřince
11.30 Dechová hudba Partutovjanka před kostelem
12.00 Slavnostní oběd pro pozvané hosty
13.00 – 14.30 a 16.30 –18.00 Výstup ke zvonům a výhled z věže; každých 15 minut
15.00 Svátostné požehnání a koncert Scholy Drahotuše
19.30 Ukončení prohlídky výstavy a kostela
Bližší informace: www.farka.antiochia.cz
(tv)
Zemřel P. Josef Malůš
Ve věku nedožitých 81 let zemřel 15. 6. 2010 salesiánský kněz P. Josef Malůš. Působil v duchovní správě v Mariánských Lázních, ve Skalné a v Chebu, potom jako
pedagog na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
P. Josef Malůš se narodil 28. srpna 1929 ve Všechovicích. Po druhé světové válce nastoupil do noviciátu v Hodoňovicích, kde v roce 1946 absolvoval první řeholní profesi. Věčné sliby složil 22. července 1961 v Praze. Na kněze ho vysvětil východoněmecký
biskup Mons. Schaffran 18. února 1968. Působil v Mariánských Lázních, ve Skalné
a v Chebu.
Od podzimu 1993 vyučoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Loni v říjnu odešel do prachatického hospice, kde se o něho do konce jeho
života staraly sestry boromejky. Rozloučení se zesnulým proběhlo 22. června 2010 ve
farním kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.
P. Jan Stuchlík
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Požehnání Poutní cesty růžence
V neděli 13. června byla požehnána Poutní cesta růžence, která spojuje Staré Město u Uherského Hradiště (Veligrad) s Velehradem. Kroky poutníků odměřuje dvacet kamenných zastavení s reliéfy zobrazujícími růžencová tajemství podle návrhu
výtvarníka Milivoje Husáka. Poutní cestu požehnal a společně se zhruba dvěma sty
poutníky prošel olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
V každé době hledá církev způsob, jak tlumočit křesťanské poselství
svým
současníkům
prostřednictvím umění.
Ne vždy se tato aktualizace vydaří, čehož jsme
svědky. Patří nové dílo
Poutní cesty růžence
k těm zdařilým? Zesnulý pan kardinál Tomáš
Špidlík často opakoval,
že „krása je vidět jedno
v druhém.“ Bezesporu to platí i o reliéfech
Snímek František Ingr
Poutní cesty růžence.
Jsou krásné, nakolik ukazují na Boží tajemství. Vzhledem k malé ploše kamene a velikosti tajemství se vyjadřují v elementární, ale čitelné zkratce. Nepoutají pozornost na
sebe sama. Klíčem k pochopení jejich krásy je také působení světla, se kterým počítají.
Slunce (nejlépe „stojící nízko“) podtrhne kresbu reliéfu. Bez slunce jakoby trochu umlkají a je to obraz vztahu člověka a Boha.
Poutní cesta s reliéfy je vybudována podél cesty, kterou hojně využívají cyklisté. Možná
by nám křesťanům více vyhovovalo, kdyby zastavení stála někde v uzavřené zahradě,
poutním areálu. Církev ale nemůže být ghettem. Zastavení mají možnost oslovovat
a „zpomalovat“ i ty, kteří jen projíždějí, a jsou tak v jistém smyslu i misijním dílem. Poukazují na duchovní skutečnosti a pomáhají poutníkovi či vnímateli otevřít se dobru,
které z modlitby plyne. K čemu by byla cesta, kdyby nevedla ke chrámu?
Matice Velehradská pro poutníky dále připravuje:
5. 7. – 13.30 hod. – Přednáška Petra Hudce v kostelíku „Cyrilka“: Vaněčka, Olšr, Horáček – východní Tovaryši (Tři velehradští jezuité se rozhodli v meziválečném období přijmout východní obřad a tato volba dramatickým způsobem ovlivnila jejich
život).
15. 8. – Pouť členů Matice Velehradské – 10.00 liturgie v bazilice, 14.00 divadelní představení a následný program pro děti, 20.00 večerní představení pro dospělé (Ester
– Rapsodické divadlo Olomouc)
16. – 21. 8. – Desátá pěší pouť na Velehrad (více na www.poutnik-jan.cz)
27. 8. – od 19 hod. Šroubek – IV. ročník hudebního festivalu – účinkují Josef Fojta
a Emanuel Míšek, Marcipán, Cimbal Classic
26. 9. – 28. 9. – Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn – „Obnova na nohou“ – třídenní putování po nové stezce s P. Janem Peňázem. Start na Velehradě po poledním
Anděl Páně, nocování v Napajedlech a ve Štípě u Zlína, závěr na Svatém Hostýně
– odpolední mše svatá. Hlásit se
můžete poštou, e-mailem nebo
telefonicky na adrese Matice Velehradské
(www. maticevelehradska.cz).
Petr Hudec
Šéfredaktor časopisu Světlo Josef
Vlček oslavil na začátku června
své devadesáté narozeniny. K tak
významnému jubileu mu přišli
popřát olomoucký arcibiskup Jan
Graubner spolu se světícím biskupem Josefem Hrdličkou.
Snímek Josef Pala
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Pražský arcibiskup má své
internetové stránky
Na začátku června byly spuštěny
osobní stránky pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky. Na adrese
www.dominikduka.cz budou postupně
přibývat aktuální články, texty přednášek, kázání či rozhovory. Kromě fotografií se objeví také připravovaná virtuální videoprohlídka Arcibiskupského
paláce v Praze.
Podobně jako jeho předchůdce kardinál
Miloslav Vlk se i současný pražský arcibiskup rozhodl k oslovování široké veřejnosti používat osobní internetové stránky.
V jasných barvách odkazujících na znak
pražského arcibiskupa byly stránky vytvořeny necelé dva měsíce po slavnostním
převzetí pražské arcidiecéze novým arcibiskupem. Internetové stránky již také zaznamenaly pozitivní ohlasy z řad odborné
veřejnosti i zájemců o jejich obsah.
Sám arcibiskup Duka na svých stránkách
napsal, že s potěšením bude sdílet to, co
mu leží na srdci, také touto elektronickou cestou. Na stránkách jsou k dispozici
informace o životě a díle pražského arcibiskupa. Z diáře je možné vyčíst, kde se
lze s arcibiskupem Dukou setkat, popř.
čím se zrovna zabývá. Stěžejní částí jsou
bezpochyby neustále doplňované rubriky
obsahující články, kázání a přednášky na
nejrůznější témata. Publikovány jsou zde
také zdařilé rozhovory pro různá média.
Zajímavé jsou určitě fotografie z důležitých akcí, jichž se pražský arcibiskup
účastnil. Zanedlouho by se na stránkách
měla začít objevovat také krátká videa.
Prvním z nich bude virtuální prohlídka
Arcibiskupského paláce, kterým bude
provázet obyvatel hradčanského sídla arcibiskup Duka.
Postupně budou přibývat rovněž cizojazyčné verze. S ohledem na mezinárodní
rozměr osobnosti Dominika Duky se pracuje na anglické, francouzské a německé
mutaci. Stránky obohatí také slovníček
pojmů, který bude obsahovat odborné
výklady termínů spjatých s pražský arcibiskupem či jeho úřadem jako je „palium“, „metropolita“, zkratka „OP“ atd.
Internetové stránky také odkazují na Facebook, kde má pražský arcibiskup svůj
osobní profil.
Pražský arcibiskup Dominik Duka se těší
na setkání jak prostřednictvím svých textů, které jsou na stránkách k dispozici, tak
také na osobní setkání, k nimž internetové stránky zvou a která budou dokumentována prostřednictvím fotografií publikovaných na stránkách.
(čbk)
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XXI. Katolická charismatická
konference
Pontifikální bohoslužbou ve středu
7. července v 19 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, které bude předsedat
brněnský biskup Vojtěch Cikrle, bude
slavnostně zahájen XXI. ročník Katolické charismatické konference (KCHK).
Letošní ročník Katolické charismatické
konference proběhne v Brně ve dnech 7.
až 11. července. Pavilon F brněnského
výstaviště se tak již po čtvrté stane na několik dnů útočištěm více než dvou tisícovek věřících, kteří přijedou do jihomoravské metropole, aby vyslechli přednášky
i osobní svědectví, a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry
i služby.
Nedílnou součástí programu bývá „dětská
konference“, proto konferenci navštěvuje
stále více rodin s dětmi. K dění na konferenci patří i kulturní nabídka – divadelní
představení, koncerty apod.
Katolickou charismatickou konferenci organizuje v České republice od roku 1989
hnutí Katolické charismatické obnovy.
Jak uvádějí organizátoři konference na
oficiálních stránkách, účast letos přislíbil
také francouzský kněz Jacques Philippe,
známý exercitátor i autor několika knih
z komunity Blahoslavenství.
(čbk)
Vyšel sborník studií
Svatý Václav
Při příležitosti 1100. výročí narození
sv. Václava uspořádalo Arcibiskupství
pražské a Katolická teologická fakulta
UK v roce 2008 kolokvium, jehož tématem byla osobnost sv. Václava a svatováclavský kult. Jednotlivé příspěvky
uspořádal Petr Kubín do sborníku, který nedávno vyšel.
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 při příležitosti 1100. výročí narození sv. Václava uspořádalo Arcibiskupství pražské
a Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK vědeckou
konferenci na téma Svatý Václav a jeho
kult. Kolokvia, které bylo doplněno výstavou „Svatý Václav – ochránce České
země“ pořádanou Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s Národní galerií, se
zúčastnilo celkem 22 specialistů, kteří
zastupovali různé vědecké disciplíny: historii, teologii, dějiny umění, klasickou filologii, archeologii a numismatiku. Mezi
jinými to byli prof. Jan Royt, prof. Zdeňka
Hledíková či prof. Jiří Kuthan. Jedním
z výsledků kolokvia je nová publikace.
(apha)

aktuality
Průvodcovská služba pro zrakově postižené
Milí čtenáři,
i v tomto roce si vás dovolujeme pozvat na prohlídku katedrály sv. Václava v Olomouci.
Od května až do září můžete využít naší specializované průvodcovské služby, určené
osobám se zrakovým postižením. Samotná prohlídka obsahuje slovní výklad o historii katedrály, jejím stavebním vývoji, vnitřním uspořádání kaplí, presbytáře, oltáře, a
mnoho dalšího. Pro dokonalejší představu jsou pro vás připraveny liturgické předměty
či zajímavé exponáty, které se váží k historii katedrály. V tomto roce, který Svatý otec
Benedikt XVI. nazval Rokem kněží, máte jedinečnou možnost zhlédnout haptickou výstavu, která vás seznámí s jednotlivými kněžskými osobnostmi a jejich předměty, které
se k nim váží.
V rámci této prohlídky je i možnost vystoupat do nitra katedrální věže, která je druhá
nejvyšší v České republice. Tady je zavěšen náš největší zvon – Svatý Václav, který můžete nechat rozeznít svou vlastní silou. Kdo by si přece jen netroufal vystoupit do třicetimetrové výšky, může si autentický zvuk zvonů a varhan katedrály poslechnout na CD,
které je možno zakoupit přímo v kryptě katedrály.
Tato prohlídka probíhá každou sobotu v sezoně od 9 do 17 hod., kdy je přítomen vyškolený průvodce. Pokud by vám vyhovoval jiný den v týdnu, můžete si prohlídku objednat
alespoň s týdenním předstihem, a to na e-mailové adrese: průvodci-dom@seznam.cz,
popř. na telefonu 724 702 929 (Mgr. Miroslav Výmola). Prohlídka je bezplatná.
Katedrálu můžete navštívit i samostatně v kterýkoli jiný den během celého roku a využít
haptického modelu vnější podoby katedrály spolu s tištěným průvodcem v černotisku
nebo Braillu. Vše naleznete u vchodu na stolku.
Bližší informace lze získat také na webu farnosti: www.oldom.cz
Na setkání s vámi se těší Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci a TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.		
Jitka Ingrová
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc zve zájemce
o studium sociální práce: Naučte se s námi pomáhat!
I v letošním roce se ke studiu na CARITAS-VOŠs Olomouc přihlásil velký počet
uchazečů o studium. Ve škole se dají studovat dva obory: Charitativní a sociální
práce a Sociální a humanitární práce. Oba nabízené obory jsou ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci akreditovány jako bakalářské. To otvírá úspěšným absolventům možnost studovat v navazujících magisterských programech.
„Těší mě stálý zájem ze strany mladých lidí, ale také těch, kteří v oblasti sociální práce
již působí. Svědčí snad o kvalitě školy, kterou nejlépe prověřují naši absolventi. Podle výsledků posledního průzkumu to vypadá, že se v praxi či v dalším studiu uplatňují
opravdu dobře,“ uvedl Martin Bednář, ředitel školy.
Škola je známá mimo jiné svým propracovaným systémem odborné praxe, která probíhá jak v tuzemsku, tak v zahraničí. „Na tomto poli spolupracujeme s řadou pracovišť,
ve kterých studenti praktikují. Společně se vzděláváme a hledáme další možnosti, jak
praxe pro studenty neustále zkvalitňovat,“ doplnila Dita Palaščáková, vedoucí Střediska praktického vzdělávání.
Ke studiu je možné přihlásit se ještě do 30. července. Druhé kolo přijímacích zkoušek
proběhne 27. srpna v prostorách školy. Podrobné pokyny k průběhů přijímacího řízení
včetně ukázek testů z minulých let, ale také aktuální informace o nabízených oborech
najdou všichni zájemci na webových stránkách školy: www.caritas-vos.cz
Dita Palaščáková
Autogramiáda na Velehradě
Jako již každoročně, tak také i letos pořádá Karmelitánské nakladatelství v rámci národní pouti na Velehradě setkání se svými autory spojené s autogramiádou. Letos přijedou
podepisovat své knihy Mons. Jan Graubner a Mons. Dominik Duka. Autogramiáda se
bude konat v areálu poutního místa v pondělí 5. července od 8.30 do 9.30 hod. Všichni
jsou srdečně zváni.		
(ado)
Komunita Blahoslavenství
Léto s komunitou – 18. – 25. 7. 2010
Dolancamp, pro mládež 15 –18 let – 25. – 31. 7. 2010
Trenčín 2010 – Rodiny, Bůh vás miluje – 4. – 7. 8. 2010
Duchovní cvičení Olomouc – 15. – 21. 8. 2010 (Darovat se z lásky Ježíši skrze Marii)
Bližší informace: Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany u Olomouce 24,
tel.: 585 396 638, e-mail: dolanykom@seznam.cz, www.blahoslavenstvi.cz

Centrum laických aktivit
Letní tábory rodin
17. – 24. 7. – Letní tábor rodin – Albeřice 1
31. 7. – 7. 8. – Letní tábor rodin – Albeřice 3
7. – 14. 8. –Letní tábor rodin – Albeřice 4
Možnost strávit týden s vašimi rodinami v příjemném prostředí přátel a krásné horské
přírody. Program bude částečně volný, individuální nebo skupinový podle vaší volby
a částečně prokládaný hrami, soutěžemi, dobrodružnými „expedicemi“ za poznáním,
tvořením z přírodních i dovezených materiálů, povídáním u ohně, zpěvem, modlitbou
a vším co dokážeme společně připravit. Užijeme si čas na děti i přátele a snad i na trochu nezbytného odpočinku. Podobně jako loni vám nabídneme také možnost krátkých
besed na téma rodinných vztahů.
Neváhejte a přihlaste se co nejdříve, kapacita je omezena počtem 15 pokojů.
DŮM SETKÁNÍ, Dolní Albeřice 1, 542 26 Horní Maršov
Příjezd: sobota po 16. hod, začátek společnou večeří v 19 hod.
Ukončení: následující sobota do 10 hod.
Ubytování: ve dvou až šestilůžkových příjemných pokojích se společnými sprchami
a WC na patře, (možnost také ve 4 pokojích s vlastní koupelnou a WC, cena je o 120 Kč
za lůžko a noc vyšší).
Strava: polopenze (2x denně), délka pobytu: 8 dnů
Cena: dospělý a dítě nad 10 let = 2400 Kč, dítě do 10 let = 1950 Kč, kojenci a batolata =
300 Kč, rodiny v tíživé finanční situaci, pobírající sociální příplatek si mohou požádat
o slevu
Platba: platbu proveďte po potvrzení přijetí vaší přihlášky převodem na účet:
514048044/5500, KS = 558, VS = datum narození ve tvaru: RRMMDD, SS = 520
Přihlášky a informace: www.setkani.org, e-mail: ymca@setkani.org, tel.: 731 625 615,
731 625 615, e-mail: chrpa.pavla@seznam.cz
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Manželská setkání 2010
3. – 10. 7. – Vysoké Mýto, pořádá Genea
– sdružení pro rodinu
Přihlášky a bližší informace:
www.genea-spr.cz nebo Tomáš a Andrea
Láskovi, Bosonožská 17, 625 00 Brno,
tel.: 725 527 228, 777 344 468, e-mail:
tomaslasko@gmail.com
10. – 17. 7. – Hranice, pořádá Centrum
pro rodinu a sociální péči, o. s.
Přihlášky a bližší informace:
www.prorodiny.cz nebo Ludmila Kaňoková, CPR Ostrava, Kostelní 1,
728 02 Ostrava 1, tel.: 596 116 522/kl.
232; 775 644 246, e-mail: cpr@doo.cz;
lkanokova@doo.cz
13. – 21. 8. Liberec
Přihlášky a bližší informace: Lenka a Jiří Tkáčovi, 739 47 Kozlovice
857, tel.: 558 697 152, 558 697 152,
602 681, e-mail: tkacovi@seznam.cz,
www.zr.ymca.cz, www.setkani.org nebo
Hana Pištorová YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.:
224 87 24 21, 606 745 048, e-mail:
hana.pistorova@familia.cz
Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

Hlasy a ohlasy
Cyrilometodějské gymnázium připravilo semináře pro pedagogy
Připravit mladého člověka pro kvalitní život nejen po stránce vědomostní, ale i po stránce rozvoje osobnosti patří k hlavním cílům
každé školy. Pro církevní školství to platí dvojnásob, chceme-li, aby naši absolventi obstáli jako dobří lidé a křesťané. To ovšem předpokládá, že i ti, kteří denně před žáky předstupují, učitelé a vychovatelé, budou osobnostmi s rozvinutými klíčovými kompetencemi,
schopni žáky oslovit a vést.
Jednou z klíčových aktivit tříletého projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů, který realizuje Cyrilometodějské
gymnázium v Prostějově z prostředků ESF, jsou vzdělávací semináře pro učitele ostatních škol Olomouckého kraje.
V rámci projektu se ve školicím středisku na Staré Vodě v Jeseníkách uskutečnil jeden z těchto seminářů pro pedagogy církevní ZŠ
sv. Voršily z Olomouce. Během dvoudenního pobytu se účastníci spolu s lektory z Cyrilometodějského gymnázia zaměřili na vybrané
aktivity na podporu rozvoje osobnosti a klíčových kompetencí žáka. Na příkladu aktivit z programů Doopravdy a Strategie osobnostního rozvoje „ ochutnali“ pedagogové činnosti, které jsou v rámci těchto programů nabízeny studentům a mohli si tak vyzkoušet, jak by obstáli sami při těchto zážitkových hrách
a jak jsou na tom sami v oblasti rozvíjení klíčových kompetencí. Cílem celého projektu by
měl být motivovaný pedagog, který dosáhl přiměřeného stupně úrovně klíčových aktivit
a cíleně pracuje na rozvoji vlastní osobnosti.
Jsme rádi, že byl seminář hodnocen pozitivně. V evaluačním dotazníku, který je vždy
součástí výstupu projektu, byl oceněn jako impuls k další práci, nalezení nové naděje a
smyslu pedagogické činnosti a velké obohacení i invence nejen pro profesní profilaci, ale
i pro osobní život. Účastníci hodnotili kladně také připravenost lektorů, profesionální a
přitom velmi laskavý přístup.
Celkově bylo proškoleno 19 pedagogů, kteří obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu, který je udělován na základě akreditovaných vzdělávacích programů Rozvoj klíčových kompetencí a Strategie osobnostního rozvoje.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
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Teologie těla: papežova kontrarevoluce lásky
Když Karol Wojtyla na konci 70. let 20.
století psal knihu o ústředním významu
lidského těla v dějinách spásy, jistě netušil
to, co my už víme: Že se stane milovaným
papežem Janem Pavlem II., že jeho kniha
nakonec bude základem pro jeho první
a největší učitelský projekt na papežském
stolci a že právě tato kniha, kterou připravoval k tisku, spustí tichou, ale mocnou
revoluci - revoluci v chápání těla, sexuality, manželství i panenství. Nemohl tušit,
že se stane iniciátorem kontra-revoluce
lásky, která nabídne lidskému srdci to, po
čem touží, a co mu nemohla přinést sexuální revoluce šedesátých a sedmdesátých
let. Kniha, o kterou jde, se jmenuje Teologie těla a nedávno vyšel (v nakl. Paulínky)
dotisk jejího třetího českého vydání.
Teologie těla přináší oslnivou vizi významu lidského těla jako viditelného znamení
neviditelného tajemství samotného Boha.
Ukazuje, že společenství muže a ženy jako
společenství lásky a života je nejdokonalejším obrazem Společenství Trojice ve viditelném vesmíru. S velkou přesvědčivostí
ukazuje na soulad mezi naším prožíváním, které je očištěno milostí a naplněno
Duchem, a naukou katolické církve o povolání člověka k lásce. Dotýká se přitom
jak svátostné povahy manželství a otázek
kolem odpovědného rodičovství, tak vzájemné provázanosti manželství a zasvěceného panenství a celibátu.
Teologie těla není snadná četba. Vyžaduje
určité předběžné znalosti z filosofie a teologie. Ale protože je její poselství natolik
mocné a proměňující, mnoho lidí, kteří
jsou jím zasaženi, se ho pokusilo „přeložit“ do jazyka běžného čtenáře. Vydávání
knih, které papežovu vizi vysvětlují, rozvíjejí a ukazují na její význam pro každodenní život, se ujalo u nás nakladatelství
Paulínky. Máme k dispozici tři překlady
zahraničních (anglických) titulů.
Prvním z nich je Teologie těla pro začátečníky (posl. vyd. 2010) od Christophera
Westa, který patří mezi světově nejznámější popularizátory teologie těla. Je to
otec od rodiny, teologicky dobře vzdělaný
laik, který s nakažlivým zápalem přednáší
a píše články a knihy pro mladé lidi, manžele, kněze, řeholníky i svobodné lidi žijící ve světě. Tato kniha obsahuje všechny
důležité myšlenky papežova díla podané
srozumitelně a v souvislostech.
Christopher West se při svých přednáškách setkával s mnoha otázkami, které
vyžadovaly znova promýšlet a vysvětlovat učení katolické církve o sexualitě,
lásce a panenství. Vybral proto ty, které
se objevovaly nejčastěji, a sestavil je tématicky do knihy, která vyšla i u nás pod
názvem Dobrá zpráva o sexu a manželství
(2010).

Přečetli jsme za vás
Vyšla publikace k poutní cestě
V minulých dnech vyšel knižní průvodce Poutní cesta Svatý Kopeček – Svatý Hostýn,
který navazuje na průvodcovskou brožuru Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn, která vyšla před dvěma lety. Autorem nové osmdesátistránkové poutní brožury je – stejně jako té první - šéfredaktor Listů svatohostýnských
PhDr. Josef Pala, který od začátku vzniku poutní cesty
ze Svatého Kopečku u Olomouce až na Svatý Hostýn
mapoval každou její část. Všechna zastavení poutní
cesty, kterých je celkem 19, v nové publikaci přibližují
jednotlivá místa poutních zastavení, a to nejen základními informacemi, ale zároveň i pěknými fotografiemi. Velmi užitečné pro turistu – poutníka je přesné zakreslení daného zastavení na mapce. Na konci je navíc
ještě celková podrobná mapa celé poutní trasy. Každý
turista – poutník jistě ocení, že nový průvodce poutní
cesty, který vyšel v nákladu 3000 kusů, má praktickou
kroužkovou vazbu. Dvě vkusné brožury se snaží spojit
tři velká moravská poutní místa – Velehrad, Svatý Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce.
Zdařilý počin Matice svatokopecké, která je vydavatelem publikace, ocenil také její protektor, olomoucký
pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička v úvodním slově: Víme, že Církev jako Boží lid je od počátku svých
dějin společenstvím poutníků, kteří směřují k cíli.
Procházíme životem jako podivuhodně krásnou krajinou a přírodou, kterou nám stvořil Bůh, ale i slzavým
údolím, kde existují také pouště a propasti. Známe ale
Někoho, kdo řekl slova: „Já jsem cesta, pravda a život“. On vložil i do našich srdcí touhu
jít, vydat se na cestu, směřovat k cíli, překonávat sklon k pohodlí či stagnaci. Abraham
jako první praotec víry se vydal na dalekou cestu do neznáma za hlasem Božím. Na jeho
věrnosti a odvaze Bůh začal dílo spásy světa. Později se vydává na mnohaletou pěší pouť
Rudým mořem a pouští už celý vyvolený národ. A pak se v tomto národě Bůh stává člověkem v Ježíši Kristu. Už jako chlapec putuje Ježíš pěšky na pouť do Jeruzaléma, což
je mnohakilometrový úsek. Prochází pěšky s učedníky celou zemí a hlásá evangelium.
Celé dějiny křesťanství obsahují ve všech dobách poutě jako výraz lidské touhy po setkání s Bohem, po vnitřní očistě, posílení těla i ducha, zážitek společenství a nové hluboké
zkušenosti.
I dnes je poutní putování znamením času, a to navzdory sklonům ke konzumnímu pohodlí a výhodám rychlých dopravních prostředků. Kromě různých turistických tras
a cyklostezek vzniká i řada nově značených cest, kde lidé směřují cílevědomě z jednoho
posvátného místa na jiné, a vědí, že Pán jde s nimi jako tenkrát s učedníky do Emauz,
kdy se jim cestou rozhořelo srdce, že jde s nimi i Maria, která mnohokrát musela ujít
pěšky velké vzdálenosti při cestě do Betléma, k Alžbětě, či při útěku do Egypta.
Svatý Kopeček je nádherný chrám viditelný zdaleka a vévodící celé krajině. Je jako bělostná rozevřená Boží náruč pro všechny. A odtud nás cesta, kterou je teprve třeba prošlapat i promodlit, dovede na Svatý Hostýn, kde opět poutník najde domov, kde tatáž
Matka čeká na své děti. Celá pokolení, tisíce tisíců předků, na těchto místech čerpali sílu
žít, přežít a dojít cíle. I naše pokolení touto poutnickou stezkou vyznává novým způsobem svou víru v Boha i svou lásku ke Kristu a Marii...
Pavel Skála
Tato kniha je v několika ohledech jedinečná: Je psaná z velké části formou otázka-odpověď; autor ke všem tématům, ať
jsou jakkoli intimní a citlivá, přistupuje
s velkou úctou, ale zároveň otevřeně a bez
vytáček; kniha pojednává i o problémech,
které jsou v církvi velmi bolavé a vyvolávají mnoho sporů, jako je používání
antikoncepce v manželství, manželská
čistota, léčba neplodnosti a asistovaná reprodukce a pomoc věřícím homosexuálně
orientovaným lidem.
Co je na této knize zvlášť cenné, je adresář institucí, na které je možné se obrátit,

když lidé hledají věřícího psychologa/psycholožku, gynekologa/gynekoložku, trápí
je neplodnost nebo se chtějí dobře naučit
přirozené plánování rodičovství.
Třetím titulem z řady českých komentářů
Teologie těla nese název Muži a ženy jsou
z ráje (2009). Je ze všech tří knih nejútlejší, nejsrozumitelnější – a je přitom velmi
přehledná s mnoha praktickými podněty
pro každodenní život. Hodí se pro práci ve
společenství nebo pro manželské obnovy
a přípravu snoubenců na manželství.
Karel D. Skočovský

přečetli jsme za vás
Dopis z internace
P. ThDr. František Čala, dominikán, který
po vysvěcení na kněze v roce 1933 a doktorátu teologie v roce 1935 vyučoval až
do roku 1950 teologii na dominikánském
bohovědném učilišti v Olomouci, skončil
spolu s ostatními spolubratry v dubnu
1950 v internaci – nejdříve v Želivu, pak
v Oseku u Duchcova a nakonec na státním statku v Králíkách.
Z jednoho jeho dopisu ze dne 21. 11.
1953, které posílal své sestře, jsme vybrali
popis jednoho pracovního dne z Králík,
které prožívali řeholníci v „péči“ komunistického režimu.
Chci Ti dnes napsat něco o své nynější práci… Od 18. 11. pracuji v lese. Byl jsem ještě
s jinými poslán na lesní brigádu na Sněžník
a na přilehlé hory. Pracujeme na samé hranici polsko-československé podél mezníků,
které jdou po hřebenech těchto hor, prosekáváme pás asi 3 m široký po celé hranici.
V tom pásu kácíme všechny stromy (jsou to
vesměs smrky): slabší rozřežeme do metrů,

silnější necháme jako klády.
Ráno vycházíme z domu v 7.15 hod. Jdeme
pěšky dolů do Králík. Odtamtud vyjíždíme
autobusem v 7.45 hod. Jedeme přes Horní
Lipku a pak nahoru a nahoru, pokud jen
může autobus vyjet co nejblíže k našemu
pracovišti. Z autobusu vystoupíme asi o ¼
na 9 hod. A potom jdeme pěšky nahoru
přes půl hodiny po svahu velmi strmém,
téměř kolmém. Včera jsme tak vystupovali
celou hodinu, neboť naše pracoviště je nyní
ještě výše. Než jsme vyšli nahoru, byli jsme
všichni úplně propoceni, a to jsme před
výstupem svlékli svetry a kabáty; a vzduch
byl hodně chladný, mrzlo a trochu sněžilo.
Od začátku listopadu jsou tu nahoře ještě
slabší vrstvy sněhu. Včera jsme pracovali
ve výši 1250 m. Tam rostou jen velmi nízké stromy, nanejvýš 3 metry vysoké smrky,
i když jsou třebas 50 let staré. O několik
kroků dále od našeho pracoviště už vůbec
nerostou stromy v tak vysoké poloze, nýbrž
jenom nízká kosodřevina.
Vzduch je v té vysoké poloze velmi silný,
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zdravý. Tak
tam nyní denně pracujeme
od 9 hod. ráno
do 3 hod. odpoledne. Pak
sestupujeme
dolů asi půl
hodiny, na totéž místo, kam
nás ráno přivezl autobus.
P. František Čala
Tam už na nás
čeká osobní auto s obědem z naší závodní
kuchyně. Až na naše pracoviště není možno oběd dopravit. Proto máme oběd až po
skončení práce, pod vrcholem těch hor.
Oběd trvá od ½ 4 do 4 hod. Odpoledne už
sem pro nás nemůže přijet autobus. Musíme tedy sestupovat dolů ještě půl druhé
hodiny než se dostaneme do údolí do Velké
Moravy. Odtud vyjíždíme autobusem ve ¾
6 hod., který nás doveze až k nám nahoru.
Přijíždíme večer kolem ½ 7 hod…
Václav Lednický

Centrum pro rodinný život
Pobyt pro rodiny s dětmi
s kurzem „manželských
večerů“
Areál Sluňákova v Horce nad Moravou
stojí na samém okraji chráněné krajinné
oblasti – Litovelské Pomoraví, které je
domovem mnoha chráněných druhů fauny i flóry. Pobyt se uskuteční od 4. do 11.
července. Pro děti bude zajištěn program
– hry, poznávací soutěže, výtvarné činnosti apod. Pro rodiče kurz „Manželských
večerů“. Na celém pobytu bude přítomen
kněz.
Informace a přihlášky: Josef Záboj, tel.:
587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Pobyt pro rodiče / prarodiče
s vnoučaty
31. 7. – 7. 8. 2010, Krkonoše, penzion
Marianum, Janské Lázně
Jánské lázně jsou významné lázeňské
město a turistické centrum. Penzion Marianum je položen v krásné přírodě Krkonošského národního parku 250 m od
centra Janských Lázní, 1 km od stanice
kabinové lanové dráhy na Černou horu
(1 299 m n.m.). V roce 2005 prošel dům
celkovou rekonstrukcí.
Informace: Magdaléna Solárová, tel.:
733 755 955, e-mail: olsenior@seznam.cz

Týdenní pobyt pro osamělé
maminky
Pobyt ve Velkých Opatovicích od 24. do
31. července je rekreačně vzdělávací. Na
celém pobytu je přítomen kněz. Týden se
skládá z přednášek odborníků, příležitostí k osobním rozhovorům, kreativních
dílen, výletu a možností k letním radovánkám pro maminky a děti.
Informace: Marcela Řezníčková, e-mail:
reznickm@arcibol.cz

Pouť dětí a rodin se uskuteční v sobotu
28. srpna na Svatém Hostýně, hlavní
poutní mši svatou v 10.15 hod. celebruje Mons. Josef Nuzík. Od 13 hod. je
připraven program pro děti, včetně her
a soutěží.
Informace: Josef Záboj, tel. 587 405 250,
e-mail: zaboj@arcibol.cz

Arcidiecézní pouť rodin

Pobyt pro rodiny s dětmi
s kurzem „Manželských
večerů“
Areál Sluňákova v Horce nad Moravou
stojí na samém okraji chráněné krajinné
oblasti - Litovelské Pomoraví. Pobyt se
uskuteční od 4. do 11. července. Pro děti
bude zajištěn program - hry, poznávací
soutěže, výtvarné činnosti apod. Pro rodiče kurz „Manželských večerů“. Kurz
dává manželům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár a přitom se zabývat
důležitými otázkami svého manželství.
Manželské večery jsou velice praktické,
pomohou vám získat a osvojit si důležité
dovednosti, abyste mohli vytvořit hezké
manželství na celý život.
Na celém pobytu bude přítomen kněz.
Informace a přihlášky: Josef Záboj, tel.
587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

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 tel. 587 405 250-3, e-mail:
rodina@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

Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
e-mail: reznickm@arcibol.cz
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Nabídka na webových
stránkách katechetického
centra
Mezi nejaktuálnější materiály, které
v současné době najdete na našich webových stránkách, patří především nabídka
souboru samolepek a sešitku Ježíš a evropští světci. O nových samolepkách si
zde můžete přečíst článek, který mj. informuje o tématickém zaměření samolepek
(novým tématickým prvkem nové sady je
osm christologických témat – čtyři na začátku a čtyři na konci školního roku).
Od června na našich stránkách také pravidelně uveřejňujeme recenze na filmy, které máme v našem katechetickém centru
na DVD. Jedná se o recenze, které jste si
mohli přečíst v poslední době v naší rubrice v OLDINu. V současnosti postupně
recenzujeme DVD z edice Animovaném
biblické příběhy Starého a Nového zákona.
Vít Němec
Nová knížečka pro děti
Během měsíce září vyjde druhá barevně
ilustrovaná knížečka z edice Poznáváme
naše světce, tentokrát tematicky zaměřená na postavu sv. Václava, jehož svátek
připadá na 28. září. Brožurka bude mít
stejný formát a podobný stránkový rozsah jako předcházející díl o sv. Vojtěchovi,
který jsme vydali letos v dubnu. Knížečku

opět vydáváme ve spolupráci s redakcí
časopisu Nezbeda ve Zlíně, autorkou ilustrací je Alena Urbánková. Cena jednoho
výtisku bude asi 15 Kč. Charakteristiku
obsahu knížeček z edice Poznáváme naše
světce a jejich využitelnost jako katechetického materiálu najdete v letošním dubnovém čísle OLDINu (v článku o brožurce Svatý Vojtěch). Knížečku Svatý Václav
budete moci opět zakoupit nebo si ji objednat v našem katechetickém centru,
stejně jako předchozí díl o svatém Vojtěchovi, který máme stále k prodeji.
Vít Němec
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 pro katechezi

DVD Elijáš
Štúdio Nádej vydalo další DVD v sérii Animované biblické příběhy Starého a Nového
zákona s názvem Elijáš. Formou zpracování jsou DVD primárně určena dětem mladšího školního věku. Osnovy (tedy i materiály určené k výuce náboženství) však příběh
Elijáše neuvádějí jako probírané učivo. Přesto je tento známý biblický příběh uvedený
v 1. Knize královské vhodný jako doplňující učivo pro 3.
až 5. ročník. Je možné ho pojmout jako rozšiřující téma
k tématu Desatera, 1. přikázání pro lepší pochopení
znění „Nebudeš mít jiné bohy mimo mě“ nebo k lepšímu pochopení úlohy proroků ve Starém zákoně.
Příběh začíná vyhlášením příkazu izraelského krále
Achaba (na popud své ženy Jezabel) uctívat jako jediného boha Baala. Elijáš se přichází Achabovi představit
jako prorok Boha Hospodina, hájí Hospodinovo jméno
a varuje Achaba před modloslužbou, které se dopouští. Ohlašuje Hospodinovým jménem období velkého
sucha. Jezabel posedlá nenávistnou touhou Elijáše
zavraždit, mu usiluje o život. Hospodin však dává Elijášovi příkaz, aby se ukryl, přestože je ochoten pro
Hospodina riskovat svůj život. Achab i Jezabel tak žijí
v domnění, že byl Elijáš skutečně zavražděn.
Elijášovo proroctví se záhy uskutečňuje, nastává období sucha. Elijáš však nouzí netrpí. Plní Hospodinův příkaz a odchází do Sarepty k chudé vdově, která mu z posledních
nuzných zásob připravuje pokrm. Díky tomu skutku důvěry v Hospodina a jeho proroka
měla co jíst ona i její syn několik dní. Ve filmu je zachyceno náhle úmrtí jejího syna,
i jeho následné vzkříšení na základě Elijášovy upřímné modlitby.
Mezitím se Baalovi proroci snaží přimět Baala, aby seslal déšť, avšak bez úspěchu. Hospodin přikazuje Elijášovi, aby ukázal králi Achabovi, že on, Hospodin, dá zemi déšť. Elijáš se s Baalovými proroky setkává na hoře Karmel, kde se vítězně projeví Hospodinova
moc, tak jak to popisuje 18. kapitola 1. Knihy královské.
Mírně rušivě může působit rychle střídání scén: Elijáš u vdovy v Sareptě, Baaalovi
proroci na Achabově královském dvoře. Důležitým momentem je důkaz Hospodinovy
moci, když odměňuje skutek chudé vdovy, že mouky ve džbánu je dostatek a naplní se
i nádoba s olejem. Tento moment je však ve filmu dost nezřetelný. Děti vůbec nemusí
postřehnout, že jde o mouku a olej.
Dětem je také třeba vysvětlit úlohu proroka a chápání násilí ve Starém zákoně. Achab
totiž Jezabel oznamuje, že Elijáš zabil všechny Baalovy proroky. I v úvodní části je Elijáš
často zobrazen jako fyzický silák, který jde hájit Hospodinovo jméno s nožem v ruce.
Délka filmu je 27 minut. Zapůjčit si jej můžete u nás v centru, zakoupit jej je možné
např. přes www.gimel.cz (cena je 225 Kč + poštovné).
Hana Poislová

bude vás zajímat
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory nabízí:
20. července, 22. července a 27. července - kurz práce s PC pro seniory – Orlovna, Hradec Králové
7. – 14. srpna – pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt
– III. turnus (pro prarodiče, rodiče a děti) – Marianum, Janské Lázně
14. srpna – fórum o mezigeneračních vztazích – Marianum, Janské Lázně
14. – 21. srpna – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – IV. turnus, Janské Lázně
7. – 10. září – duchovní obnova nejen pro seniory s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem.
– Marianum, Janské Lázně
11. září – IV. den s řeholnicemi – klášter Školských sester de Notre Dame, Hradec Králové
4. – 7. října – duchovní obnova pro seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem,
Marianum, Janské Lázně
18. – 21. října – duchovní obnovu s P. Janem Rybářem, SJ, pro seniory a animátory
seniorů – Marianum, Janské Lázně
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory,
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel. 495 063 661 nebo 737 215 328, e-mail:
dcs@diecezehk.cz, www.dcshk.cz nebo www.animatori.cz
Duchovní cvičení na Velehradě v roce 2010 (II. pololetí)
18. – 22. 7. – Duchovní cvičení pro manžele Mons. A. Opatrný
22. – 25. 7. – Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. A. Opatrný
1. – 5. 8. – Duchovní cvičení pro katechety a animátory Mons. Antonín Kupka
15. – 19. 8. – Duchovní cvičení pro všechny (františkánská spiritualita) P. A. Dabrowski,
OFM
16. 20. 8. – Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky P. M. Javora
22. – 27. 8. – Exercicie pro trvalé jáhny a jejich manželky P. V. Málek
1. – 5. 9. – Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. M. Altrichter, SJ
5. – 9. 10. – Exercicie s Pannou Marií P. J. Hladiš, SJ
14. – 17. 10. – Duchovní cvičení pro akolyty a pastorační asistenty P. P. Vaculík, SDB
22. – 24. 10.– Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. S. Peroutka, SJ
27. – 30. 10. – Duchovní cvičení pro všechny P. M. Kabrda, SDB
28. 11. – 2. 12. – Ignaciánské exercicie pro všechny P. S. Peroutka, SJ
5. – 9. 12. – Adventní duchovní cvičení pro všechny P. A. Dabrowski, OFM
9. – 12. 12. – Duchovní cvičení pro manžele Mons. V. Šíma
30. 12. – 1.1. 2011 – Duchovní cvičení formou večeřadla P. Š. M. Filip, OP
Bližší informace naleznete na stránkách www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62,
687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2010
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.
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Akademické týdny
Občanské sdružení Akademické týdny vás
zve na jubilejní 20. ročník Akademických
týdnů, které se konají od 30. července do
6. srpna na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. Pořadatelé pro vás připravili pestrý program přednášek, koncertů
a filmových projekcí. Součástí programu
je také příměstský tábor pro děti se zajímavou náplní. Mezi přednášejícími budou Jan Sokol, Jiří Grygar, Dana Němcová, Petruška Šustrová, Roman Joch, Aleš
Palán, Jaroslav Med, Jiřina Prekopová,
František Lízna, Jeroným Klimeš, Marek Orko Vácha a mnozí další. Těšíme se
na vaši účast. Více informací najdete na
www.akademicketydny.info
Poutní slavnosti
na Svatém Hostýně
Hlavní pouť – v neděli 15. srpna, pontifikální mše svatá v 10.15 hod.
Druhá pouť pedagogů – v sobotu 21.  srpna
Orelská pouť – v neděli 22. srpna, pontifiální mše svatá v neděli v 10 hod.
Arcidiecézní pouť a dětská pouť na konci prázdnin bude v sobotu 28. srpna, mše
svatá v 10.15 hod. je obětována za děti
a mládež
Osmnáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů – se koná v sobotu 4. září,
mše svatá v 10.15 hod.
Pouť členů Matice svatohostýnské je
v neděli 12. září, pontifikální mše svatá
v 9 hod.
V zimním období (od 18. října 2010 do
24. dubna 2011) jsou slouženy mše svaté
na Svatém Hostýně:
ve všední dny 7.00, 9.15
v sobotu a neděli 7.15, 9.15, 11.00
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Poutní slavnosti
v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15
hod. Poutní sezona končí v neděli 24. října, v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti
Panny Marie Sněžné je v neděli 8. srpna,
mše svaté: v sobotu 7. srpna v 17.30 hod.,
v neděli 8. srpna v 7.30, 9.00, 10.30 a ve
14.30 hod.
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Vzdělávání pedagogů na
Arcibiskupství olomouckém
V uplynulém školním roce Centrum pro
školy uspořádalo celkem 10 vzdělávacích
seminářů pro pedagogy i širokou veřejnost s náboženskými tématy. Všechny
tyto semináře byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů.
Velká část z 300 účastníků seminářů toho
využila a požádala si o osvědčení o absolvování semináře. Ta jim pak pomohla při
realizaci nabytých vědomostí na školách.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na seminářích podíleli – přednášejícím i účastníkům, kteří
obětovali své volné soboty pro své vzdělávání. Věříme, že to nebyl ztracený čas
a že jim nabyté vědomosti pomáhají při
správném představování víry, náboženství i církve dnešní mladé generaci.
Na příští školní rok připravujeme další
vzdělávací semináře – jak pro tématický
okruh Vstupy do škol s náboženskými
tématy, tak i obecná témata z různých
vzdělávacích oborů. Pro 1. pololetí to
bude v září téma z českého jazyka Česká spirituální literatura v letech 1895 až
1938 – pozvánku s podrobnými informacemi najdete ve vedlejším článku. Dále
připravujeme na říjen volné pokračování
přírodopisného tématu Evoluce a Bible,
opět jako první část s P. Markem Váchou.
A posledním vzdělávacím seminářem
bude v listopadu seminář s dějepisným tématem Velká Morava a význam cyrilometodějské mise, který si pro nás připravuje
prof. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci.
Pro lektory, kteří školám nabízí programy
Vstupy do škol s náboženskými tématy,
jsme na říjen připravili téma: Lidová tradice Dušiček a Hallowen a na prosinec
nové vánoční téma.
Pozvánky na všechny semináře s podrobnými informacemi najdete vždy v aktuálním čísle OLDINu.
Na závěr bych pozvala další zájemce
o vzdělávání, nejen z řad pedagogů, na
tyto semináře, které mohou pomoci rozšířit si naše náboženské vědomosti, ale
také při naší službě široké veřejnosti.
Podrobnosti o všech programech najdete
na webových stránkách arcibiskupství:
www.ado.cz/obsah/vzdelavaci-instituce
Další podrobnosti a dotazy rádi zodpovíme na adrese: Centrum pro školy, Helena Polcrová, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc, tel. 587 405 219 (243), e-mail:
polcrova@arcibol.cz Helena Polcrová

Centrum pro školy
Pozvánka
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve zájemce z řad učitelů, pastoračních
pracovníků i ostatních zájemců na seminář Česká spirituální literatura v letech 1895 až
1938. Přednáší Mgr. Petr Komenda, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Palackého
Olomouc
Seminář se uskuteční v sobotu 18. září od 9 do 15 hod. ve velkém sále arcibiskupské
kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc.
Seminář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení
o účasti.
Program:
Spiritualita v české meziválečné literatuře; Otokar Březina a jeho význam pro vývoj české spirituální poezie. Navazování na Březinu I: Poezie Jana Zahradníčka; Josef Florian:
osobnost, nakladatelství, ediční počiny, korespondence. Literární kritik Bedřich Fučík
a nakladatelství Melantrich za Fučíkova působení; Navazování na O. Březinu II: Jakub
Deml; Bohuslav Reynek; expresionistické období; Setba samot; Báseň, čas a transcendentalita. Poezie času a smrti. Tvorba Josefa Hory, Františka Halase a Vladimíra Holana
ve třicátých letech; Jan Čep.
Poplatek za seminář pro ty, kdo budou požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba při prezentaci
Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, e-mail:
polcrova@arcibol.cz
Druhá pouť pedagogických pracovníků na Svatém Hostýně
Na poutní místa konáme různé druhy poutí. Buď chodíme individuálně, se skupinou
známých, víceméně náhodných poutníků, zapojujeme se do tradičních poutí farností,
účastníme se poutí konfesních. Často využíváme možnosti přihlásit se svou účastí na
profesní pouti ke své zálibě, ke svému koníčku či ke svému povolání.
Poutní kalendář na rok 2010 oznamuje, že se na Svatém Hostýně bude konat letos více
než dvacet poutí. Některé mají stoletou tradici, jiné se objevily před několika lety. Pouť
pedagogických pracovníků je ta nejmladší. Bude se konat v sobotu 21. srpna teprve podruhé. Naše pozvání přijal převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek, který
bude hlavním celebrantem naší poutní mše svaté v 10.15 hod. Po ní se přítomní pedagogové setkají s P. Prokopem v Jurkovičově sále Svatohostýnského muzea.
Další doprovodný program pouti pedagogů chystáme ve spolupráci s Unií křesťanských
pedagogů, Centrem pro školství Arcibiskupství olomouckého a dalšími partnery.
Zveme vás, paní učitelky a páni učitelé, na společné setkání před začátkem nového školního roku. Máme za co děkovat Panně Marii a nebojme se vyprosit si její ochranu v následujícím školním roce.
Za přípravný výbor vás zve Mgr. Lubomír Vývoda, ředitel ZŠ Emila Zátopka Zlín
Jaroslav Vodrážka oslavil osmdesátiny
Varhaníci naší arcidiecéze mají v živé paměti setkání s naším nejlepším varhanním
improvizátorem Jaroslavem Vodrážkou, které se uskutečnilo v rámci Arcidiecézního setkání varhaníků v roce 2003. Výjimečnost tohoto setkání byla ve skloubení virtuozity a duchovního života pana Jaroslava Vodrážky s obzvláště hlubokým
vztahem k Eucharistii.
Všechny zaujala jeho myšlenka: Hudebník si improvizace nevymýšlí, ale pokorně posluchačům zprostředkovává to, čím je jeho duše plná. Dále pokračoval v úvodu do umění
improvizace, kdy kladl velký důraz na dodržování slohu a stylu. „
Modernost spočívá v umění zacházet se zákonitostmi harmonickými, polyfonickými i
formálními. Vymýšlet něco libovolného není realita, tím méně modernost.
Pan profesor Jaroslav Vodrážka z podnětu otce biskupa Josefa Hrdličky sepsal stručnou
životopisnou knížku, kterou vydali v Matici cyrilometodějské v Olomouci. Kniha nese
název Tajemství víry v daru hudby a obsahuje hluboké myšlenky tohoto našeho
Centrum pro školy
vynikajícího varhaníka. Jako vzpomínku
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
při příležitosti jeho osmdesátin doporučutel.: 587 405 219 (243)
jeme tuto knížku k přečtení.
e-mail: polcrova@arcibol.cz
Zdislava Vyvozilová

Centrum pro školy
Kurz pro varhaníky
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci otevírá osmý
ročník kurzu pro varhaníky. Zveme všechny, kteří mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, zpěvu a vedení chrámového sboru. Kurz je dvouletý a vyučuje
se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace,
nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra
na varhany.
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc v sobotu (2. sobota v měsíci) v prostorách Konzervatoře evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouci od 9 do 16 hod.
V kurzu vyučují:
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký – duchovní život varhaníka
MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír
Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany
Stanislav Haloda, Kroměříž – individuální hra na varhany
MgA. František Macek, Kroměříž – ředitel, individuální hra na varhany, improvizace
MgA. Filip Macek, Tupesy – hudební nauka (pokročilí), dirigování, vedení sboru
P. Česlav Plachý OP – hudební nauka (začátečníci), spirituál kurzu
RNDr. Jiří Mlčoch, CSc. – nauka o varhanách
PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika, liturgický zpěv
Letošní rok je tématicky zaměřen na ordinária a obřady.
Kurzovné je stanoveno 500 Kč na rok.
Máte-li o tento kurz zájem, přihlaste se na níže uvedené adrese, kde obdržíte také bližší
informace.
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2010. První konzultace proběhne v sobotu 9. října 2010.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské
nám. 2, 771 00 Olomouc, tel. 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz
Vodě odolná Bible přichází na pulty knihkupectví
„Bible do nepohody“ se v těchto dnech objevuje v distribuční síti i v knihkupectvích.
Novinka letošního léta – nepromokavá Bible – se tak skutečně dostává k zákazníkům
ještě před prázdninami.
Bible do nepohody je nepromokavou knihou, a to díky speciální úpravě stran, vazby i
obálky. Kniha obsahuje Nový zákon v českém ekumenickém překladu. Za svou krátkou
existenci si vysloužila již několik přívlastků např. vodě odolná, obojživelná, nepromokavá, outdoorová, vodácka... Věříme, že si Bibli do nepohody oblíbí nejen turisti, vodáci
a plavci, ale všichni aktivní čtenáři.		
(čce)
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Poděkování za sbírku
na církevní školy
Jako každý rok se v průběhu měsíců
května a června ředitelé církevních škol
naší arcidiecéze účastnili jednání Rad
školských právnických osob, jejichž
hlavní náplní byla ekonomická situace
škol.
Církevní školy v našem státě jsou financovány prostřednictvím ministerstva
školství, které přiděluje škole finanční
prostředky podle počtu žáků. Z těchto
prostředků se hradí přímé výdaje na vzdělávání, ve kterých jsou zahrnuty mzdy
pracovníků škol a některé učební pomůcky, a prostředky na provozní výdaje.
Oproti soukromým školám církevní školy
obdrží vždy 100 % tzv. normativu na žáka.
Z těchto prostředků se v žádném případě
nesmí hradit nic, co má investiční charakter. Tento stav způsobuje školám nemalé
potíže. Školy totiž nemohou pořizovat vybavení, jehož pořizovací cena je nad 40 tisíc a spadá do kapitoly investic. Velmi vážná je situace ve školách, které mají vlastní
budovu a potřebují ji rekonstruovat. Naše
církevní školy jsou sice velmi úspěšné ve
shánění prostředků z Evropské unie i jiných grantů, nicméně ani tyto prostředky
nestačí pokrýt potřeby škol.
Ředitelé jsou proto vděční za solidaritu,
kterou projevují naši diecézané, když přispívají do této sbírky, i když v jejich farnosti žádná církevní škola není. V rámci
již zmíněných porad ředitelé církevních
škol poděkovali za tuto formu pomoci.
Rádi vám toto poděkování tlumočíme.
Zdislava Vyvozilová

z vašich dopisů
Hitparáda rodinné lásky aneb slova, která je třeba říkat
Je za námi konec školního roku, učitelé, vychovatelé i rodiče bilancují jeho průběh. Jsme ve fázi posledních týdnů školních povinností.
Tématu vysvědčení a jak své děti hodnotit, se věnovalo mnoho studií, v médiích často slýcháváme případy, kdy den vysvědčení je pro
mnoho dětí i mladých lidí doslova traumatizujícím dnem. A přesto: musí to tak být?
I já letos hodnotím své roční studium nového studijního oboru na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Ne že bych zrovna
hodnotila známky, ale spíše užitečnost tohoto oboru: sociální pedagogiky, který je pro tento akademický rok poprvé otevřen v kombinovaném programu (dálkovém) pro všechny zájemce o tuto tématiku.
Musím říci, že přes velkou náročnost a obtížnost tohoto oboru mi opět přibylo mnoho momentů a zamyšlení při různých přednáškách, a s názvem tohoto příspěvku i má vzniklá práce, kdy jsem se věnovala velmi problematické a v dnešní době diskutabilní otázce
opravdové a funkční rodiny a posvátnosti manželského svazku.
Se smutkem můžeme být často svědky rodinných krizí některých z nich, nejednota v jejich rodinách, kde se místo pochvaly a povzbuzování děje ponižování, napadání, projevující se až v týrání svých dětí, nedostatek času a lásky od svých rodičů, jejich přepracovanost,
soupeření mezi sourozenci bez dohledu vlastních rodičů, nemožnost hovořit se svými rodiči o radostech a starostech, které prožívají.
Dnes, více než kdy jindy, je nezbytně nutné dětem vytvářet takové prostředí, ve kterém se mají stát svobodnými, respektovanými,
uznávanými, potřebnými a šťastnými. Láska je totiž to, co dnešním dětem, mládeži, ale i dospělým schází. Jde o lásku praktickou,
nezištnou, která nehledá sebe. Není to láska sobecká, ale láska, která se potřebuje sdílet s ostatními. Měli bychom se snažit vytvářet
jak v manželství, tak také v zodpovědném rodičovství ve svých rodinách takové prostředí, kde se cítí děti šťastné, naplněné a povzbuzené. Je třeba, aby si rodiče vypěstovávali autoritu, ale ne takovou, která nahání strach a obavu se na cokoliv zeptat, ale takovou, která
probouzí důvěru a cit dítěte, kde se dítě cítí radostné a svobodné, uvolněné a plně respektované, povzbuzované
ve chvílích, kdy to nejvíce potřebuje. Děti potřebují vzory a rodiče by měli být vzory pro své děti: vzory aktivního přístupu k životu, ve
kterém vládnou správně seřazené hodnoty a láska ke všem lidem a k Bohu.		
Marta Krajčová
Štípa

Z diáře arcibiskupství
červenec – SRPEN 2010
1. 7. čtvrtek až 4. 7. neděle
Velehrad – Plenární zasedání ČBK • arcibiskup Jan a
biskup Josef
2. 7. pátek
18.30 hod. • Provodov – mše svatá a návštěva poutního
místa za účasti biskupů • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 7. sobota
10.00 hod. • Mistřín – mše svatá a žehnání
zrekonstruovaných soch • generální vikář Josef Nuzík
4. 7. neděle
11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – koncelebrovaná
mše svatá za účasti biskupů • arcibiskup Jan a biskup
Josef
11.00 hod. • Štítná nad Vláří – 100. výročí položení
základního kamene • generální vikář Josef Nuzík
16.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro vozíčkáře •
arcibiskup Jan
19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup
Jan a biskup Josef
5. 7. pondělí
10.30 hod. • Velehrad – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
– hlavní mše svatá • arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 7. neděle
10.00 hod. • Velehrad – Malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje • biskup Josef
17. 7. sobota
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a
kněžská povolání (Prostějov a Vyškov) • biskup Josef
18. 7. neděle
10.00 hod. • Drahotuše – 200. výročí posvěcení kostela •
biskup Josef
10.30 hod. • Starý Hrozenkov – 50. výročí
Kopaničářských slavností • arcibiskup Jan
22. 7. čtvrtek
17.30 hod. • Moravská Třebová – mše svatá na úvod
diecézního setkání mládeže – arcibiskup Jan
25. 7. neděle
8.30 hod. • Ostrata – poutní mše svatá k 5. výročí kaple
sv. Anny • generální vikář Josef Nuzík
10.00 hod. • Zlín-Jaroslavice – 100. výročí od posvěcení
kaple sv. Anny • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Moravská Třebová – mše svatá na závěr
diecézního setkání mládeže • biskup Josef
27. 7. úterý až 7. 8. sobota
Švýcarsko – setkání biskupů • arcibiskup Jan
31. 7. sobota
10.30 hod. • Zlaté Hory – Mariahilf – mše svatá na závěr
pěší poutě za umělce • biskup Josef

7. 8. sobota
9.30 hod. • Hutisko-Solanec – žehnání hasičského
praporu • generální vikář Josef Nuzík
10.00 hod. • Uherský Brod – jáhenské svěcení Jiřího
Zámečníka • biskup Josef
8. 8. neděle
9.00 hod. • Ruda nad Moravou – 700. výročí založení
obce • biskup Josef
10.30 hod. • Provodov – 275. výročí posvěcení poutního
kostela • arcibiskup Jan
12. 8. čtvrtek
9.00 hod. • Bílá Voda – mše svatá pro putovní tábor
ministrantů • arcibiskup Jan
14. 8. sobota
10.00 hod. • Jindřichov-Pekařov – žehnání obnovené
kaple Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Zlate Hory – Mariahilf – hlavní poutní mše
svatá • biskup Josef
16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
15. 8. neděle
9.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – televizní
přenos mše svaté ze slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie • biskup Josef
10.00 hod. • Velehrad – titulární slavnost Nanebevzetí
Panny Marie • generální vikář Josef Nuzík
10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
21. 8. sobota
9.15 hod. • Kroměříž – mše svatá na závěr celostátního
setkání animátorů • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Klenovice na Hané – mše svatá a žehnání
hasičského praporu • biskup Josef
10.30 hod. • Dub nad Moravou – Hanácká dožínková
pouť • generální vikář Josef Nuzík
12.00 hod. • Velehrad – mše svatá na závěr pěší pouti
• arcibiskup Jan
22. 8. neděle
10.00 hod. • Svatý Hostýn – orelská pouť • arcibiskup
Jan
28. 8. sobota
11.00 hod. • Postřelmov-Sudkov – žehnání obecního
praporu • arcibiskup Jan
29. 8. neděle
9.15 hod. • Hulín – 230. výročí posvěcení kostela
• arcibiskup Jan
10.30 hod. • Blatnice – děkovná dožínková pouť ke
sv. Antonínovi • biskup Josef

Uzavřeno k 24. 6. 2010
Změna programu vyhrazena
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