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Jubilejní velehradská pouť 2013
Velehradské pouti
se zúčastnilo
šedesát tisíc
poutníků
Několik set kněží, více
než dvacet biskupů a celkem šedesát tisíc poutníků se 5. července 2013
sešlo na Velehradě, aby
zde oslavili poutní mši
svatou, vrchol letošního
cyrilometodějského jubilea. Kromě věřících a zástupců veřejného života
v ČR se bohoslužby zúčastnili také poutníci ze
všech okolních států...

Nabídka
vzdělávacích
programů
pro školní rok
2013/2014
Turistické centrum
arcibiskupského paláce
v Olomouci připravilo
pro nadcházející nový
školní rok řadu vzdělávacích programů pro
všechny typy škol.

Česká výprava
v na Světových
dnech mládeže
Letošních Světových
dnů mládeže v Rio de
Janeiru se zúčastnila
také výprava z České
republiky. Olomoucká
arcidiecéze byla zastoupena nejpočetněji. Do
Brazílie se odtud vydalo 33 z celkového počtu
150 mladých lidí. Účastnili se i kardinál Dominik Duka a biskup Pavel
Posád...

Snímek Josef Pala

Matice
svatokopecká
devadesátiletá
Pět let po první světové
válce, v prosinci 1923,
byla na Svatém Kopečku u Olomouce z podnětu tamního kaplana
P. Arnošta Vovse zřízena Matice svatokopecká. Spolek měl přispívat
k údržbě a obnově tamní svatyně a šířit význam
poutního místa...

2

OLDIN
9 / 2013

OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP Stojan

Před 90 lety zemřel nejznámější a nejoblíbenější
olomoucký arcibiskup
V roce 1987 předávali v Římě zástupci olomoucké arcidiecéze několik desítek kartonů, do kterých byla vložena veškerá dokumentace pojednávající o příkladném
kněžském a veřejném působení olomouckého arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila
Stojana. Šlo o výmluvné doklady s četnými svědeckými výpověďmi, ze kterých vanula vřelá touha diecézanů, aby Stojan – služebník Boží, byl uctíván jako blahoslavený, a dán budoucím generacím za vzor kněžské, biskupské a především blíženské služby.
Stojan patřil k velkým horlitelům usilujícím o rozvoj dvou poutních míst moravských – cyrilometodějského Velehradu
a mariánského Svatého Hostýna. Byl
přesvědčen, že ona místa jsou zdrojem
obrody duchovního života, proto sám
všemi silami podporoval každou dobrou
myšlenku a počin přispívající k rozkvětu
těchto míst.
O málokteré osobnosti našich církevních
dějin bylo napsáno tolik hodnotících
pojednání jako o Stojanovi. První jeho
životopis byl vydán již v roce 1911, ještě za jeho života (A. Jašek – J. Staněk).
Publicisté mu věnovali pozornost i v době
nedávné, náboženskému životu nepřející:
např. Katolické noviny tiskly po celý rok
1986 Stojanův životopis, beletristicky
zpracovaný Marií Holkovou (předčasem
vyšel knižně), a o dva roky později vydala
Česká katolická charita dílo Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve. Do českých
zemí se v oné době dokonce dostala dvě
biografická díla Josefa Olšra a Bohumila
Zlámala, vydaná Křesťanskou akademií
v Římě. O vydání stručného Stojanova
životopisu, jehož autorem byl Zdeněk
Pospíšil, se zasloužila v roce 1993 orelská
župa v Zábřehu na Moravě, nesoucí Stojanovo jméno. Nedostižným a nejrozsáhlejším dílem však zůstává práce Františka
Cinka, vydaná tiskem v roce 1933 k desátému výročí Stojanova úmrtí, ale také dosud nevydaný rukopis služebníka Božího
Antonína Šuránka Světlo z Beňova z roku
1981, čítající 3450 stran!
Antonín Cyril Stojan měl nesmírné zásluhy o duchovní i hmotný rozvoj Svatého Hostýna. Nelze však zapomínat na
jeho mnoho dalších aktivit, týkajících se
Velehradu, Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, farností, ve kterých působil, včetně
poslaneckých a senátorských povinností,
vykonávaných převážně ve prospěch potřebných občanů.
Hned druhý den po své primici, kterou
slavil v Beňově 9. července 1876, Stojan
spěchal na Svatý Hostýn, aby jako kněz
poprvé vzýval Pannu Marii.
Příbor, který se stal Stojanovým kněžským působištěm v letech 1876 až 1887,
byl místem, kde uskutečnil mnohé své
veřejně prospěšné záměry. Nevídaným
úspěchem skončila v roce 1880 jím pořádaná loterie ve prospěch obnovy velehradské svatyně. Z prodeje 160 tisíc
losů bylo získáno 44 000 zlatých a tím
byly zajištěny finanční náklady oprav

uskutečněných k jubilejnímu roku 1885.
Do politiky vstoupil jen proto, „aby konal
dobro a pomáhal bližním“, jak bylo všeobecně konstatováno. Často musel cestovat na sněmovní zasedání, proto získal na
výpomoc osobního kaplana pro duchovní
správu svěřené farnosti. Dále však pracoval jako jednatel několika spolků, např.
Matice svatohostýnské, a svědomitě vedl
evidenci členů, členské příspěvky, vyřizoval došlou korespondenci a připravoval
výroční schůze. Matice svatohostýnská
měla v té době již 11 000 členů.
Na Svatý Hostýn a na Velehrad přiváděl
také významné osobnosti, nejen olomouckého arcibiskupa a brněnského
biskupa, ale také zahraniční hosty. V roce
1904, kdy se připomínalo 50. výročí
prohlášení dogmatu o Neposkvrněném
početí Panny Marie, pozval Stojan k návštěvě obou poutních míst apoštolského
nuncia Granita Pignatelliho di Belmonte.
Ve Stojanově doprovodu přijel na Svatý
Hostýn na dva dny – 7. a 8. září. Vítalo
jej 50 tisíc poutníků, z velké části krojovaných. Nuncius pro ně sloužil mši svatou pod širým nebem, jsa hluboce dojat
zbožností moravského lidu. Při loučení se
Svatým Hostýnem ukázal na Stojana se
slovy: „Vere tribunus plebis – Opravdový
představitel lidu!“
Pro kroměřížského probošta Antonína
Cyrila Stojana bylo mimořádně významnou událostí přijetí u Svatého otce Pia X.
v Římě 21. července 1912. Spolu se svatohostýnským superiorem P. Antonínem
Ostrčilíkem a skupinou Moravanů přijel
požádat Petrova nástupce, aby posvětil
zlaté, perlami a drahokamy zdobené korunky, určené ke korunovaci plastiky svatohostýnské Panny Marie a jejího Syna.
Samostatnou kapitolu by si zasloužil výčet jeho pomocných, charitativních činů,
prokázaných trpícím v průběhu čtyřleté
první světové války. Kolika mužům, povolaným do zbraně, zprostředkoval Boží odpuštění v kroměřížské a svatohostýnské
zpovědnici, a do rukou jim předával svého Rádce vojínům. Nespočet bylo jeho písemných a ústních intervencí ve prospěch
odvedenců – mužů početných rodin, ve
prospěch raněných vojínů v lazaretech,
válečných vdov. Kolik prosebných a kajících poutí organizoval právě na Svatém
Hostýně, jen té prvé 12. a 13. září 1914,
se zúčastnilo 20 tisíc poutníků. Kroměřížské proboštství navštěvovalo tisíce prosebníků, a odcházelo podpořeno nejen

posledním soustem, které zbylo v kuchyni, především však duchovní potěchou.
Třeba připomenout slova kroměřížského
okresního hejtmana: „Ani já se svým celým aparátem úředním na hejtmanství nemám tak obsáhlou agendu jako Stojan.“
Stojanova láska k Hostýnu a Velehradu byla jeho celoživotní „stálicí“, sílila
i v průběhu poválečného kulturního boje
proti církvi v mladém Československu.
Svatý Hostýn byl Stojanovým útočištěm
poté, když 19. března 1921 přijal bulu
Svatého otce Benedikta XV. o svém jmenování olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Jako pěší poutník
vystoupil na posvátnou horu, aby v mariánské svatyni se vroucně modlil a sloužil
mši svatou na svůj úmysl „za šťastné arcibiskupování“.
Dne 24. dubna 1921 – tři týdny po svém
biskupském svěcení – zahajoval zde
již jako arcibiskup jarní poutní období.
Na jaře 1922 zakoupil za 30 tisíc korun
cihly potřebné k stavbě poutního domu
svatohostýnského a byl mezi prvními,
který vynesl jednu cihlu z Bystřice pod
Hostýnem na vrchol hory.
Vážné onemocnění, jehož první příznaky se projevily 22. října 1922 při udílení
sv. biřmování ve Staré Bělé, omezily arcibiskupovy aktivity jen na jeho olomoucké
sídlo. Na Svatém Hostýně však dlel trvale
ve svých myšlenkách. Obraz svatohostýnské Matky Boží měl ve svém pokoji a často
k němu vzhlížel. Když byl trvale upoután
na lůžko, dal si jej postavit k nohám postele a vroucně prosil Pannu Marii o přímluvu za své uzdravení. Boží záměr byl však
jiný. Sám Stojan se měl stát trvalým přímluvcem za své diecézany u Božího trůnu. Na věčnost byl povolán 29. září 1923.
Bohuslav Smejkal

list z kalendáře
září 2013
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České republice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska
12. 9. 1946 přijal v Praze kněžské svěcení P. Josef Cukr, jezuitský kněz žijící na odpočinku v Domě Marianum na Velehradě (67 let kněžství)
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících
29. 9. 1923 zemřel v Olomouci ThDr. Antonín Cyril Stojan, nejznámější olomoucký
arcibiskup v letech 1921 až 1923 (90 let) 			
(jpa)
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Probošt Antonín Cyril Stojan na Svatém Hostýně v roce 1912

úmysly apoštolátu modlitby
září 2013
Úmysl všeobecný
Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli
naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
Úmysl misijní
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
Úmysl národní
Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj
skutečné moudrosti a poznání.
říjen 2013
Úmysl všeobecný
Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost
Boží lásky.
Úmysl misijní
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou
nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
Úmysl národní
Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

OLDIN
Olomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e-mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky vyřizuje redakce.
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
20. 8. 2013
Redakční uzávěrka příštího čísla:
13. 9. 2013
Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze

4

OLDIN
9 / 2013

Vybrali jsme ze slohových
prací žáků ZŠ a MŠ Joži Uprky
v Hroznové Lhotě
Stroj času
Dnešní ráno bylo celé tmavé, pršelo a pršelo. Přišla jsem do školy, vstoupila do třídy, kde na zemi ležel zvláštní starý stroj.
Na něm bylo napsáno Stroj času. Hned
jsem ho začala prozkoumávat. Bylo tam
napsáno: Zadejte rok a čekejte. Napadl mě
rok, který právě probíráme ve škole. Rok
865 jsem vyťukala a čekala, co se bude dít.
Najednou jsem se ocitla uprostřed zasta-

Sv. Cyril a Metoděj – obrázek z titulní
strany školního časopisu v Hroznové Lhotě
ralé třídy plné dětí, které se zrovna učily.
Nebyl tam žádný pan učitel. Sedla jsem si
do poslední lavice k neznámé dívce. Hned
se mě začala ptát, co tady dělám. Odpověděla jsem, že to byla úplná náhoda a velké
překvapení. Pro ni jsem byla určitě také
velké překvapení, protože si mě prohlížela
od hlavy až k patě.
Najednou vešel do třídy pan učitel a všichni ho pozdravili: „Dobré ráno, pane učiteli
Cyrile!“ Ten pán mně už od začátku někoho připomínal. A vtom mně to došlo. To je
svatý Cyril, o kterém jsme se učili ve škole!
Zvedla jsem ruku, přesně tak, jak se hlásíme o slovo v naší škole. Všichni hned
zpozorněli, protože zvednutí ruky neznali.
Pan učitel Cyril mě k sobě zavolal a kladl mi
spoustu otázek. Když jsem mu odpověděla,
že přicházím z roku 2013, všichni volali, že
takový rok neexistuje. Byl to takový rámus,
že si nikdo nevšiml muže, který přicházel.
A světe div se, byl to svatý Metoděj. Pokynul, abych se posadila, a začalo vyučování.
Hlaholice mi moc nešla. Naše písmo, které
používáme v dnešní době, je opravdu jednodušší. Během učení si Cyril a Metoděj
mezi sebou šuškali. Pak mě zavolal, že už
je čas vrátit se zpět do naší doby.
Šli jsme spolu do vedlejší třídy, kde stál
stejný stroj času jako u nás ve škole.
Naťukal rok 2013 a řekl: „Pozdravuj všechny u vás ve škole, někdy se za vámi přijdeme
podívat.“ Bylo to úžasné dobrodružství.
Veronika Vajdíková

Svatí cyril a metoděj
Velehradské slavnosti pohledem poutníka
Vyvrcholením oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byly
slavnosti 4. a 5. července na Velehradě. Slavnosti se zúčastnila řada rodin i jednotlivců,
aby si přinesli domů mnoho prožitků. Každého z nás možná oslovilo něco jiného.
Proč jdeme na pouť a tlačíme se v davu? Vlastně jsme se netlačili, protože se všichni
chovali ohleduplně a vzácně korektně jeden ke druhému, jak by to mělo být i v běžném
životě, úcta a respekt k druhému. Putováním chceme vyjádřit, že tradice nám nejsou
lhostejné, ale chceme najít odraz hodnot, které přinesli Cyril a Metoděj v našem nitru,
chceme nad těmito hodnotami rozjímat a pokusit se je vnést do každodenního života.
Zaznělo mnoho myšlenek a názorů, které mohou vést k zamyšlení, jak víru uskutečňovat v každodenním životě a jak se ji snažit zprostředkovat druhým. Ale od některých politiků zazněly i fráze možná z učebnic dob dávné školní docházky, které nikoho nemohly
oslovit ani přinést něco podnětného.
Historie je učitelkou života. Jako poutník mohu vychutnávat jednotlivé obrazy dějin
a promítat je do svého nitra, objevovat nové detaily a všímat si souvislostí. Pozorovat
běh historie je zajímavé, ale ještě zajímavější je vidět v ubíhajících obrazech své vlastní nitro, kdy se stávám já sám součástí historie. Nejlepším evangeliem byl život obou
soluňských bratří. „Víme, že právě lidé vedeni vírou, kteří jsou připraveni žít Kristovu
lásku, zanechávají nejviditelnější stopy v lidském srdci i v dějinách národů. Takové
stopy dodnes rozeznávají nejen věřící, mohou je pochopit lidé každé doby a kultury,“
řekl papežský legát kardinál Josip Bozanič. Pak pokračoval: „To se neobešlo bez příkoří a utrpení, je to však průvodní jev duchovního života, nikoli výjimka. Na základě
Písma svatého vytvořili kulturní jednotu, když spojili víru, písmo, jazyk, obřad a kulturu. Nezrušili, co zde existovalo, ale pozvedli a zlepšili náboženský a kulturní život,
vnášeli nové právní vědomí do života společnosti na základě křesťanských hodnot“.
Nechybí nám toto i dnes?
Kníže Rastislav a později i Kocel svěřili sv. Cyrilu a Metodějovi k výchově žáky, aby
je především vzdělávali, aby pak mohli šířit evangelium ostatním obyvatelům. I pro
nás má vzdělání, a to i vzdělání ve víře, velký význam. Většina mladé generace nevyrostla v křesťanských rodinách a s vírou se může seznámit jen prostřednictvím vzdělání.
Vědomosti a citlivý přístup k našim bližním jsou předpoklady k nové evangelizaci, tedy
začátek dlouhé cesty jako tehdy před 1150 lety.
Dokážeme být věrni evangeliu v každodenním životě třeba tím, že dáme svému
okolí najevo, že nás k určitému jednání vedou právě náboženské důvody? Co je to za
politika, který klečí mezi čestnými hosty na Velehradě a prohlašuje se za křesťana, pod
heslem svobody podnikání prosazuje nedělní práci tam, kde není vůbec nutná, užitečná
jen pro naplňování zisku chamtivých? Pokud by tato svoboda měla platit pro všechny,
nejen pro určitou ziskuchtivou skupinu, pak by mělo být zcela legální takovou práci odmítnout z čistě náboženských důvodů bez jakýchkoli sankcí ze strany oněch svobodných podnikatelů. Co je to za manažera, který o sobě prohlašuje, že je křesťan a pod
heslem efektivity klidně vyhodí z práce vdovu, která pečuje o dvě nedospělé děti, jenom
proto, že je to tak dnes „normální“, aby se zavděčil někomu, kdo to od něho ani nepožaduje? Požadují někdy rodiče ve škole, aby v jídelně bylo v pátek k dispozici alespoň
jedno bezmasé jídlo nikoli z dietních, ale náboženských důvodů? Věrnost evangeliu, jak
ji sv. Cyril a Metoděj svým životem naplnili, pro ni byli nadšeně vítáni i pronásledováni,
je pro nás hodna následování.
Když se ohlížíme nazpět, je dobré pohlížet na obraz minulosti v její barvitosti, ale také
vnášet více světla do našeho nitra, zaostřit svůj zrak a změnit úhel pohledu směrem do
naší duše. Je dobré se někdy zastavit a ohlédnout se zpět.
My křesťané tomu říkáme zpytování svědomí. Tak se můžeme stát součástí historie,
která nás spojuje s dobou soluňských bratří.
Miloslav Mikeštík
Sláva letometu!
Znal jsem jednoho pána, který se jmenoval Jožo Koumes, a ten právě vynalezl letomet.
Zrovna ho dokončil a řekl mi, že ho vyzkoušíme. Tak jsem ho poslech a letěli jsme. Cestovali jsme časem do doby Cyrila a Metoděje.
Najednou se něco porouchalo a vyhodilo mě to u Velehradu do rybníka. Zahučel jsem tam
do vody. Plaval jsem na břeh. Náhodou šli kolem Cyril a Metoděj. Ujali se mě, dali mi suché oblečení a taky najíst. Poděkoval jsem a odešel jsem.
Narazil jsem na jejich školu, vešel jsem a sedl jsem si do poslední lavice vedle kluka, který
se jmenoval Bořivoj. Byl ze 4. A, jako já. Cyril a Metoděj je učil hlaholici a náboženství.
Bylo už moc pozdě, tak jsem se musel vrátit s Jožou Koumesem domů do „Hroznovky.“
Těším se, kam vyrazíme příště. 		
Stanislav Jagoš

Svatí cyril a metoděj
Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků
Několik set kněží, více než dvacet biskupů a celkem šedesát tisíc poutníků se 5. července 2013 sešlo na Velehradě, aby zde oslavili poutní mši svatou, vrchol letošního
cyrilometodějského jubilea. Kromě věřících a zástupců veřejného života v ČR se
bohoslužby zúčastnili také poutníci ze všech okolních států i z dalších zemí a jako
zvláštní papežský vyslanec jí předsedal chorvatský kardinál Josip Bozanić.
V úvodu hlavní bohoslužby, která se ko- Velehrad vypravilo celkem čtyřicet autonala v prostoru před velehradskou bazili- busů. Biskupy Čech, Moravy a Slezska
kou, přivítal všechny přítomné olomoucký zase doplnila jedenáct biskupů zahraarcibiskup Jan Graubner a přečetl též část ničních, mimo jiné z Německa, Ruska či
listu, jímž Svatý otec František kardinála Ukrajiny.
Bozaniće na cyrilometodějské jubileum Mezi oficiálními hosty byl také prezident
vyslal.
ČR Miloš Zeman, představitelé vlády
a velvyslanci.
Ve své homilii připomenul kardinál
Bozanić svou úlohu papežského vyslance a pokračoval: „Chci dosvědčit
papežovu vřelou náklonnost milované církvi v České republice a všem
poutníkům ze sousedních zemí,
které chovají úctu ke svatým Cyrilu
a Metodějovi. Náš Svatý otec František se raduje z oslav tisícíhostéhopadesátého výročí příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
„Zprostředkuj laskavě všem účastníkům a všechny vás zde shromážděné ze srdce
této oslavy i všem přítomným naše slova zdraví a žehná vám,“ dodal papežský lea naši náklonnost, s níž objímáme také gát a vysloužil si od shromáždění bouřlivý
všechny pastýře, především arcibiskupa potlesk.
metropolitu pražského Dominika kardi- Věnoval se pak výkladu přečteného evannála Duku, který slaví sedmdesáté výročí gelijního textu a mimo jiné řekl: „Nejlepší
svého narození, jakož i celé společenství překlad evangelia, který přichystali svatí
věřících,“ četl olomoucký arcibiskup pa- bratři Cyril a Metoděj, byl sám jejich žipežova slova.
vot. Víme, že právě lidé vedení vírou, kteří
Kardinál Bozanić se poté obrátil ke shro- jsou připraveni žít Kristovu lásku, zanemáždění a omluvil se všem za svůj přízvuk chávají nejviditelnější stopy v lidském
– celou bohoslužbu se totiž rozhodl
slavit v češtině.
„S radostí jsem se vydal na cestu na
Velehrad, abych zde s vámi jako delegát papeže Františka slavil toto vzácné
jubileum. Srdečně vás všechny zdravím,“ řekl také papežský legát v úvodu
bohoslužby a dodal: „V tomto Roce víry
touto bohoslužbou vzdáváme díky za
dar víry a evangelia, které jsme přijali
z apoštolského hlásání svatých bratří
Cyrila a Metoděje.“
Jeho slovům na zcela zaplněném prostran- Papežský vyslanec kardinál Josip Bozanić
Snímky Roman Albrecht
ství kolem baziliky naslouchali – kromě na Velehradě
věřících z naší vlasti – také poutníci ze srdci i v dějinách národů. Takové stopy
Slovenska, Polska, Maďarska či Rakous- dodnes rozeznávají nejen věřící, mohou je
ka, ale například i Slovinci, kterých se na pochopit lidé každé doby a kultury.“
Kardinál Bozanić poté připomenul, že přichází také
jako „poutník z Chorvatska“,
a řekl: „Prvním záhřebským
biskupem se v jedenáctém
století stal biskup Duch,
o kterém dějinný záznam
vypovídá, že byl národností Čech. Od té doby až do
současnosti vidíme nepřerušenou spojnici mezi chorvatským a českým národem.
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Cyrilometodějská tradice, keramika, jedna
z prací studentů Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Naši věrozvěstové
Michal a Konstatin bratři byli,
co ze Soluně pocházeli.
Do kláštera se vydali,
aby Boha více poznali.
V klášteře nová jména dostali
a od knížete Rastislava pozvání na Moravu přijali.
Přišli k nám a přinesli Písmo svaté,
co nám bylo a je drahé.
Z lidu si vybrali svaté muže,
aby je připravili na kněze.
Po čase se vydali do města Cařihrad,
kde se měli kněžími stát.
Když se domů navrátili,
mši svatou ve slovanském jazyce slavili.
Lidu Boží slovo hlásali
a dobrou radu do života dávali.
S Bohem začni každé dílo,
podaří se ti, až milo.
Proto se hned pomodlili,
aby svůj život dobře prožili.
Štěpánka Pavlicová
Naše kultura by byla velice ochuzena,
kdyby k ní nepřispěli čeští duchovní velikáni a kdyby neexistovala místa, kde se
setkávali Češi a Chorvaté,“ řekl záhřebský
kardinál. V závěru své homilie pak svěřil
všechny přítomné nebeské do ochrany
Panny Marie a zakončil svou promluvu
slovy „Bůh žehnej vám, vašim rodinám
a vaší vlasti a všem lidem dobré vůle!“
V závěru bohoslužby, kterou přímém přenosu odvysílala také Česká televize a Český rozhlas, byla udělena tradiční ocenění
České biskupské konference. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdrželi P. prof. Petr Piťha, hudební skladatel František Emmert
a Jiří Pavlica a pamětní medaili ČBK pak
prof. ThDr. Jan Matějka, Miloš Doležal
a manželé Raymond a Clarice Marik Snokhousovi.
Jiří Gračka
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Noví jáhni
olomoucké arcidiecéze
V sobotu 13. července 2013 se konalo
v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný
biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil
tři nové jáhny, kteří byli jmenováni arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
k 15. 7. 2013 na svá jáhenská místa
v olomoucké arcidiecézi.
František Ponížil (1987), Sobotín – jáhnem v Přerově
Martin Rumíšek (1989), Nová Lhota
– jáhnem pro službu v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci
Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. (1980),
Slušovice – jáhnem v Arcibiskupském
gymnáziu v Kroměříži
Zároveň s těmito třemi novými jáhny,
čekajícími na kněžské svěcení, přijali jáhenské svěcení také tři ženatí muži – noví
trvalí jáhni olomoucké arcidiecéze:
Mgr. Bc. Jaroslav Koudelka (1969), Velké Opatovice, absolvent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
(2012), komisař u Policie ČR
Mgr. Vladimír Ručka (1959), Hutisko-Solanec, absolvent Cyrilometodějské
teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci (2012), vedoucí logistiky
Mgr. Petr Vrána (1969), Valašské Meziříčí, absolvent Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(1998), učitel na SOU
(jpa)
Změny v Metropolitní kapitule
u sv. Václava v Olomouci
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner jmenoval dva nové sídelní
kanovníky Metropolitní kapituly u sv.
Václava v Olomouci.
Jsou jimi: P. Antonín Štefek (1963), rektor Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci, a P. Mgr. Ladislav Švirák
(1972), dómský farář u sv. Václava v Olomouci.
Dosavadní dva sídelní kanovníci – P. Gustav Riedl a papežský prelát Mons. doc.
ICLic. František Polášek, Th.D. – byli
jmenováni emeritními kanovníky Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
(jpa)
Nová pastorační rada
olomoucké arcidiecéze
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner potvrdil k 1. 7. 2013 ve svých
funkcích členy pastorační rady olomoucké arcidiecéze na další období.
Jsou to:
Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup
P. Mgr. František Hanáček, probošt
P. Mgr. Jiří Kopřiva
P. Mgr. Jiří Kupka
Mons. Josef Nuzík, generální vikář
P. František Petrík
Mons. Mgr. Josef Šich
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma
P. Mgr. Miroslav Vitásek
Václav Keprt
(jpa)

Aktuality
Vyhodnocení soutěže k výročí 950 let olomouckého biskupství
Arcibiskupství olomoucké připravilo u příležitosti letošního jubilea 950 let obnoveného olomouckého biskupství/arcibiskupství (1063–2013) výtvarnou a literární
soutěž pro žáky a studenty všech typů škol olomoucké arcidiecéze.
Cílem a smyslem soutěže bylo upozornit širokou veřejnost na toto významné jubileum a vyzvat děti k zamyšlení se nad životem a přínosem katolické církve v olomoucké
arcidiecézi nejen v minulých staletích, ale také v současnosti.
Touto cestou autorům srdečně děkujeme za zaslané originální práce nejen výtvarné, ale
i keramické a literární (věk autorů se pohybuje od 4 do 18 let). Děkujeme taktéž všem
pedagogům, kteří své svěřence v této soutěžní aktivitě podporovali a studentské práce
vedli.
Soutěže se zúčastnilo přes 80 dětí (Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově,
Církevní základní škola v Kroměříži a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži).
Mezi hlavní motivy patřilo ztvárnění kostelů (Svatý Hostýn, Velehrad, kroměřížský
sv. Mořic, farní kostely na Prostějovsku), dále témata spojená s cyrilometodějskou tradicí, rodinnou a životem místní církve a biskupství (modlitba, biřmování, děkovná pouť,
Velikonoce – nesení kříže, znak olomouckého biskupství, církevní školství aj.).
Oceněná díla je možné shlédnout od 6. září do 6. října v prvním patře arcibiskupské rezidence (Wurmova 9). Během této doby také návštěvníci svými hlasy rozhodnou o díle,
které se jim nejvíce líbí. Jeho autor pak obdrží speciální cenu návštěvníků.
Slavnostní předání cen proběhne v pátek 4. října ve slavnostní dvoraně arcibiskupského
paláce.		
Martin Kučera
Kulturní podzim v arcibiskupském paláci
Také si říkáte, co nového přinese nadcházející podzimní období v oblasti turistického ruchu v arcibiskupské rezidenci v Olomouci? Můžeme se těšit na přednášky,
koncerty a výstavy.
V nadcházejícím poprázdninovém období nás čeká pokračování série přednášek uspořádaných u příležitosti jubilea olomouckého biskupství (Rudolf Jan – 11. září, Bedřich
Fürstenberg – 9. říjen, Theodor Kohn – 13. listopad, Josef Karel Matocha –11. prosinec). Přednášky se konají vždy od 17 hod. a pro zájemce jsou spojeny s prohlídkou
historických sálů. Jednotlivé příspěvky s množstvím obrazového a v posledním případě
i filmové materiálu prosloví prezident ostravské diecézní charity P. Jan Larisch, odborná asistentka CMTF UP v Olomouci Dr. Jitka Jonová a premonstrát P. PhDr. Jindřich
Charouz.
Do konce září si návštěvníci mohou ještě prohlédnout unikátní výstavu Krása důstojnosti – erby olomouckých biskupů a arcibiskupů v architektuře a užitém umění, která vůbec poprvé představuje vybrané umělecké předměty z arcibiskupských sbírek
(od porcelánu, jídelních souprav, knih, textilií, skla a dalších zajímavých drobností).
Každý předmět je opatřen značkou-erbem některého biskupa či arcibiskupa. Prezentovaný soubor je dokladem precizní řemeslné práce a malou sondou života olomouckého
biskupského dvora.
V říjnu pak návštěvníky čeká velké lákadlo – představeny budou portréty několika dcer
Marie Terezie, které byly nedávno zrestaurovány. Tato krátkodobá výstava je spojena
i se speciálním výukovým programem pro školní skupiny, který je možné si objednat
v turistickém centru paláce.
Následující měsíc ještě zahájíme výstavu věnovanou moravskému malíři Jano Köhlerovi, od jehož narození letos uplyne 140 let. Výstava potrvá do konce dubna 2014. Jeho
tvorba byla hodně spojena i se zakázkami pro olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. V rámci slavnostního otevření expozice bude možné nahlédnout do jinak nepřístupné kaple sester sv. Kříže, kterou po požáru svými malbami obnovil právě zmíněný
umělec.
Pro milovníky hudby je připraven speciální koncert „Hudba na dvoře olomouckých biskupů“, který provede hudební seskupení Musica Figuralis. Těšit se můžeme na reprezentativní díla skladatelů období klasicismu (autorů z Olomouce). Vše bude provedeno
na dobové nástroje poloviny 18. století (housle, viola, violoncello, barokní kontrabas
a cembalo a sólový zpěv).
V prosinci nás ještě čeká jedno výročí, neboť si připomeneme 165 let od nástupu Františka Josefa I. na rakouský trůn, ke kterému došlo v arcibiskupské rezidenci v revoluční
době roku 1848. Návštěvníci se tak mohou těšit na speciální – hrané provázení.
Martin Kučera
Změna ve vedení církevního soudu
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval od 1. 7. 2013 oficiálem (předsedou) Interdiecézního soudu v Olomouci jeho dosavadního viceoficiála P. Libora
Botka, ICDr. (1964), kněze ostravsko-opavské diecéze.
Dosavadní předseda soudu Mons. Polášek František, doc., ICLic., Th.D. (1934),
papežský prelát, se stal jeho zástupcem (viceoficiálem).
(jpa)

Aktuality
Kaple ve Fakultní nemocnici v Olomouci má nový oltář
Několika úprav svého interiéru se v uplynulých týdnech dočkala kaple Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc. Byl mezi nimi také nový oltář, který
požehnal 14. července při mši svaté kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Antonín Basler.
Kaple Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc se za
téměř dva roky od svého otevření
stala ve všední dny vyhledávaným
místem ke ztišení a meditaci pro
všechny, kdo potřebují duchovní
osvěžení a povzbuzení, a v neděli
pak bohoslužebným prostorem, ve
kterém se shromažďují především
pacienti a jejich příbuzní.
Ukázalo se však, že pro splnění požárně bezpečnostních předpisů je
nutné provést úpravy interiéru kaple a dřevěný bohoslužebný nábytek nahradit jiným, z nehořlavého materiálu. Během
uplynulých tří měsíců pak byl zpracován návrh na nové vybavení a pro výrobu oltáře,
ambonu a sedes byl zvolen kámen a kov.		
P. Bohumír Vitásek
Matice svatokopecká devadesátiletá
Pět let po první světové válce, v prosinci 1923, byla na Svatém Kopečku u Olomouce
z podnětu tamního kaplana P. Arnošta Vovse zřízena Matice svatokopecká. Spolek
měl přispívat k údržbě a obnově tamní svatyně a šířit význam poutního místa.
Povzbuzením pro nový výbor spolku byla úspěšná činnost Matice svatohostýnské založené v roce 1895, ale též skutečnost, že brzy po jeho ustavení se stalo zakládajícími členy
přes tři sta významných osobností z církevních kruhů. V první výroční zprávě z roku
1927 je uvedeno 1200 zakládajících a přispívajících členů. Do svého majetku získala
Matice svatokopecká poutní dům z 18. století s hostincem a nájemnými byty. Z nájemného, z provozu později zřízeného matičního biografu, především však z příspěvků
a darů mohla Matice svatokopecká účinně podporovat rozsáhlé úpravy a vnitřní a vnější
osvětlení chrámu v letech 1930 až 1932. Mimořádná pomoc byla poskytnuta proboštu
Juliu Půdovi na opravy válkou poničeného chrámu v letech 1945 až 1948. Předsedou
spolku byl od vzniku až do své smrti prelát Mons. František Světlík. Nový předseda
P. Bedřich Hoffmann, farář u sv. Michala v Olomouci, mohl konstatovat s uspokojením,
že Matice svatokopecká má již 12 tisíc členů, má svou kancelář v Olomouci s agilním
tajemníkem Arnoštem Ondruškou.
Po únoru 1948, kdy byly rušeny všechny spolky a společnosti, došlo i na Matici svatokopeckou. Odvolávala se na podpůrnou činnost kulturní památky, Státní úřad pro věci církevní však trval na zrušení „vzhledem k zvláštním účelům spolku“. Aby odpovědnost za
zrušení nezůstala jen na státních orgánech, byla Matice svatokopecká přinucena, aby
„se usnesla na schůzi konané 21. dubna 1952 na dobrovolné likvidaci spolku“, přičemž
nemovitý majetek připadl státu.
K obnovení činnosti došlo v roce 1991 zásluhou několika dřívějších členů. V letošním
roce devadesátého výročí od založení spolku má Matice svatokopecká necelých 400
členů, ale její činnost je za posledních dvacet let pozoruhodná. Zřekla se sice svého
poutního domu ve prospěch hospice, organizací četných sbírek a s podporou veřejných
orgánů zajistila několik významných akcí.
Dotovala náklady na nové, nehřejivé osvětlení chrámové klenby italského původu, pořídila dva nové zvony, otevřela muzeum Matice svatokopecké, zřídila poutní cestu Svatý
Kopeček – Svatý Hostýn, vydala publikaci „Pohledy do minulosti Svatého Kopečka“,
členům doručuje dvakrát do roka „Pozdrav“, vydává propagační prospekty a pohlednice. V přítomné době hradí náklady na obnovu prostranství před chrámem, položením
bočních schodišť na pevné základy, obnovu všech plastik a balustrád. Jen tato akce si
vyžádá nákladu milion sto tisíc korun.
Matice svatokopecká je pořadatelkou každoročních několika zájezdů především do zahraničí: do Lurd, Fatimy, Compostelly, do Polska a na Slovensko. Nezapomíná dvakrát
v roce zajistit duchovní obnovu svých členů, v adventu a v postní době. Činným protektorem Matice svatokopecké je pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
Iniciátorkou mnoha podnětných akcí a spolupracovnicí obou sesterských Matic – svatohostýnské a velehradské – je jednatelka JUDr. Zora Krejčí.
Činnost Matice svatokopecké bude hodnocena na jubilejní výroční členské schůzi na
začátku září v sále probošství. Šest zasloužilých členů obdrží Pamětní list, hodnotící jejich obětavou a nezištnou službu ve prospěch Matice svatokopecké i za trvalou snahu
šířit význam a věhlas poutního místa.		
Bohuslav Smejkal
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Ohlédnutí za kulturním
počinem závěru olomoucké
divadelní sezony
Moravské divadlo Olomouc uvedlo na
závěr letošní divadelní sezony světovou
premiéru opery „Noc plná světla“. Jednalo se o hudební zpracování na motivy
náboženské hry zasazené do středověku. Premiéra se uskutečnila 28. června.
Libreto pomocného olomouckého biskupa Josefa Hrdličky vzniklo na námět
světově proslulé divadelní hry Zvěstování
Marii francouzského diplomata a dramatika Paula Claudela (1868–1955). Hudbu napsal Zdeněk Pololáník, kterému
námět nebyl cizí. V devadesátých letech
totiž spolupracoval na činoherním provedení Zvěstování v Národním divadle
Brno a připravil také hudební doprovod
oratoria Napřed je třeba unést kříž pro
Miroslava Částka. Partituru nového kusu
nastudoval orchestr Moravského divadla
pod vedením Petra Šumníka. Režie se
ujal Michael Tarant. Libreto muselo být
zkráceno, ale jak napsal jeho autor, hudba má své „vlastní nadslovní vyjadřovací
prostředky“.
Moravské divadlo Olomouc se tímto uvedením po deseti letech vrátilo k tvorbě
Paula Claudela. Nová opera byla nastudována citlivě a umělecký prožitek diváků
byl umocněn nejen hudbou, ale i výkonem
sólistů, sboru a zajímavě pojatou scénou
a světelnými efekty.
Drobné výhrady můžeme mít k některým
režijním záměrům a k realizaci kostýmů.
„Noc plná světla“ byla příspěvkem Moravského divadla Olomouc k letošnímu
cyrilometodějskému výročí a pobytu autora v Čechách v letech 1909 až 1911.
Doufejme, že se s Claudelem setkáme
i v příštím roce, kdy oslavíme sto let od
prvního uvedení Zvěstování na české divadelní scéně.
Martin Kučera
Den diecéze
V letošním roce si olomoucká arcidiecéze připomíná významné historické
výročí – před 950 lety došlo k obnovení
moravského biskupství.
Toto výročí diecéze spolu s prožívaným
rokem víry dalo podnět k uskutečnění
společného setkání diecezánů v Olomouci 23. listopadu 2013. Na toto datum se
připravuje Den diecéze, který začne společnou mší svatou v 10 hod. v katedrále,
kde spolu také duchovně prožijeme ukončení Roku víry slavnostním vyznáním.
Odpoledne se otevřou prostory mnoha
církevních objektů v Olomouci, kde bude
připraven program i prezentace dnešního
života naší arcidiecéze. Setkání zakončíme adorací a svátostným požehnáním
v 16 hod. Podrobnosti budou postupně
uveřejňovány na webových stránkách arcibiskupství.
(aco)
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Zemřel P. Jan Mareček
Takřka v předvečer svých 94. narozenin zemřel 8. července 2013 v Domově
pokojného stáří v Boršicích u Buchlovic P. Jan Mareček, čestný kanovník
Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
Zesnulý kněz, který
patřil k nejstarším
v olomoucké arcidiecézi, pocházel
ze Zlechova, kde
se narodil 24. července 1919. Kněžské svěcení přijal
v Olomouci 2. července 1944. Jako kaplan působil v letech
1944 až 1945 ve Slavičíně a pak osm let
v Lidečku. Do roku 1972 vedl duchovní
správu v Kelči. V letech 1972 až 1989 byl
administrátorem v Nivnici a zároveň působil jako děkan uherskobrodského děkanátu (1974–1982). Roku 1989 odešel
na odpočinek, ale již po dvou letech byl
jmenován farářem ve svém rodném Zlechově, kde působil zde až do roku 2007.
V roce 2008 ho olomoucký arcibiskup Jan
Graubner jmenoval čestným kanovníkem
Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
Rozloučení se zesnulým P. Janem Marečkem se konalo 12. července ve farním
kostele sv. Anny ve Zlechově, kde byl také
pohřben do rodinného hrobu na místním
hřbitově.
Josef Pala
Zemřel P. Květoslav Kulavík
Ve věku 91 let zemřel 2. srpna 2013
v Moravské Berouně P. Květoslav Kulavík, emeritní farář v Nákle.
P. Květoslav Kulavík se narodil
12. prosince 1921
v Litovli. Na kněze byl vysvěcen 24.
června 1956 v Litoměřicích a poté
působil jako kaplan v Šumperku
(1956–1958), jako
administrátor ve Vysokých Žibřidovicích
(1958); provizorem byl v Branné a Ostružné (1958–1963), administrátorem
v Rapotíně, Rejcharticích a Sobotíně
(1963–1970). Potom byl dlouholetým farářem v Nákle, později i administrátorem
exkurendo ve Skrbeni. V roce 2001 se stal
emeritním farářem v Nákle.
Rozloučení se zesnulým P. Květoslavem
Kulavíkem se konalo 9. srpna ve farním
kostele v Nákle, kde byl také pohřben na
místním hřbitově.
Josef Pala

Aktuality
Krátce z Velehradu
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna proběhla na Velehradě pouť Matice
velehradské. Tato slavnost byla zahájena mší svatou slouženou biskupem Josefem
Hrdličkou. Pouť dále pokračovala odpolednem pro děti – ty měly možnost shlédnout poutavé divadelní představení a účastnit se soutěží a her zaměřených na poznávání života a díla sv. Cyrila a Metoděje.
V tento den byly také ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje otevřeny dvě stálé
expozice Muzea Velehrad a Muzea Bible, které se nacházejí v přízemí a 1. patře tohoto
domu (vstup přes Infocentrum). Otevírací doba těchto
expozic je od 9 do 17 hod.
a otevřeno je každý den.
V Muzeu Bible se dozvíte
mnoho zajímavého o Bibli od
samého počátku po současnost v kontextu staletí.
Muzeum Velehrad nabídne
část stálé expozice Velehrad
na křižovatkách evropských
dějin.
Obě výstavy jsou součástí
Snímek František Ingr
projektu: Velehrad – centrum kulturního dialogu Západní a Východní Evropy, který je financován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 až 2013 a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem
dotace je Římskokatolická farnost Velehrad.
Více informací naleznete na www.velehradinfo.cz
František Ingr
Zemřel P. Rudolf Zdražil
V minulých dnech přišla z Baden-Badenu v Německu zpráva, že zde 18. července
2013 zemřel v místním domově pro seniory Theresienheim bývalý kněz olomoucké
arcidiecéze P. Rudolf Zdražil. Před měsícem slavil 103. narozeniny. Pohřben byl
následující den v Baden-Badenu.
P. Rudolf Zdražil se narodil 12. června 1910 v Ostravě-Vítkovicích. Kněžské svěcení přijal v Olomouci 13. října 1940.
V letech 1941 až 1951 byl kaplanem ve Zlíně a pak 22 let
působil v Loučce u Valašského Meziříčí, nejdříve jako kaplan a pak administrátor.
V roce 1982 se rozhodl odjet za svou sestrou, která bydlela
v Baden-Badenu. Tehdejší československé úřady mu však
oznámily, že mu důchod do ciziny nebudou posílat. V prvních měsících svého pobytu v nové vlasti žil jen s podporou
sestry a nových přátel. Ujal se ho však freiburgský arcibiskup Oskar Saier a inkardinoval ho do své arcidiecéze. Otec
Rudolf na to s dojetím vzpomíná: „Pan arcibiskup mně řekl:
Ať si váš důchod nechají, my vám zde důchod také dáme. Přece církev nemůže zapomenout na 42 let vaší kněžské služby. A budete-li chtít, můžete nám zde vypomoci. A tak už
27 let vypomáhám. Je to pro mne velká milost od Boha, že i v těchto letech mohu sloužit
druhým. Jsem tu šťasten, i když na svoji starou vlast hodně vzpomínám…“
I přes svůj vysoký věk byl obdivuhodně tělesně, ale hlavně duševně svěží. Ještě ve svých
100 letech denně sloužil mši svatou v místní kapli pro chovance ústavu, ale i pro obyvatele městské části, kteří bohoslužbu navštěvovali, a podle potřeby uděloval svátosti
a duchovní rozhovory. Pravidelně každý týden v úterý celé dopoledne věnoval návštěvám těžce nemocných a ležících pacientů v ústavě, kterým přinášel eucharistii a svátost
nemocných. Poslední měsíce však už sám patřil k ležícím pacientům, kteří potřebovali
celodenní opatrování. 		
Josef Pala
Zemřel P. Josef Švéda
Ve věku nedožitých 79let zemřel 15. srpna 2013 ve Šternberku
P. Mgr. Josef Švéda, farář v Bohuňovicích u Olomouce.
P. Josef Švéda se narodil 28. září 1934 v Klášterci u Šumperka.
Na kněze byl vysvěcen 23. června 1957 v Litoměřicích a poté působil jako kaplan v Konici a Moravské Třebové, administrátor
v Boršově a od roku 1976 až do své smrti jako farář v Bohuňovicích u Olomouce. Zároveň byl také od roku 1990 administrátorem
farnosti Štarnov.		
(ps)

Aktuality
Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2013/2014
Turistické centrum arcibiskupského paláce v Olomouci připravilo pro nadcházející nový školní rok řadu vzdělávacích programů pro všechny typy škol.
Cílem programů je v dětech podpořit radost z poznávání historie a rozšířit jejich povědomí nejen o církevních, ale i regionálních, národních a evropských dějinách. Chceme
také rozvíjet např. kreativitu, cit pro krásno, komunikativnost nebo spolupráci v kolektivu. Programy probíhají v reprezentačních sálech arcibiskupského paláce, jeden je pak
spojen s návštěvou olomoucké katedrály sv. Václava.
Programy vhodně doplňují výuku vlastivědy a prvouky na 1. stupni ZŠ a dějepisu, základů společenských věd, hudební a výtvarné výchovy a estetiky na 2. stupni ZŠ a středních
školách. Objednávky na tel.: 587 405 421.
Nabízené programy:
Co je za dveřmi? (starší MŠ, 1.-2. třída ZŠ, 60 minut, 30 Kč/žák)
Děti se seznámí s olomouckým arcibiskupským palácem, jak se v něm žilo v minulosti
a dnes. Zapojením více smyslů řeší úkoly, které jim pomáhají vnímat prostor kolem sebe
a poodhalují někdejší způsob života v arcibiskupské residenci.
Dům plný příběhů (3. – 5. třída ZŠ, 60 minut, 30 Kč/žák)
Vydáme se po stopách skutečných příběhů – uvedení císaře Františka Josefa I. na trůn,
návštěv papeže Jana Pavla II., prezidentů T. G. Masaryka, E. Beneše, V. Havla nebo
Marie Terezie.
Advent a Vánoce v arcibiskupském paláci (1. – 5. třída ZŠ, 60 minut, 30 Kč/žák)
Program je zaměřen na dobu adventní a vánoční. Děti si v závěru programu vyrobí
dárek. Realizace od 25. listopadu do 13. prosince 2013.
Život a poselství Cyrila a Metoděje (4. – 7. třída ZŠ, 90 minut, 30 Kč/žák)
Shrnutí hlavního přínosu svatých Cyrila a Metoděje pro naši kulturu. Řešení úkolů,
praktické seznámení s hlaholicí aj.
Marie Terezie a její děti (6. – 9. třída ZŠ, SŠ, 60 minut, 30 Kč/žák)
Seznámení se s často složitými životními osudy dcer a synů Marie Terezie. Program
vychází z výstavy portrétů některých dcer Marie Terezie, které byly restaurovány a poprvé budou představeny veřejnosti v olomoucké rezidenci. Program je možné absolvovat
pouze v říjnu 2013 a květnu 2014.
Arcibiskupský palác v kostce (6. – 9. třída ZŠ, SŠ, 60 minut, 30 Kč/žák)
Zaměřeno na klíčové historické události z dějin Olomouce a regionu, které se odehrály
v biskupské residenci.
Arcibiskupský palác a katedrála sv. Václava (8. – 9. třída ZŠ, SŠ, 120 minut, 40 Kč/žák)
Interaktivní prohlídka paláce spojená s návštěvou katedrály sv. Václava v Olomouci.
Objednávky: pouze září 2013 a květen a červen 2014.
Sami sobě průvodci (6. – 9. třída ZŠ, SŠ, 90 minut, 30 Kč/žák)
Netradiční prohlídka paláce – žáci se stanou průvodci a provedou své spolužáky.
Programu předchází příprava ve škole.
Jano Köhler (6. – 9. třída ZŠ, SŠ, 60 minut, 30 Kč/žák)
Program vychází z výstavy, která připomene 140 let od narození tohoto významného
moravského umělce. Provede hlavními realizacemi umělce v arcibiskupském paláci
a samotnou výstavou. Program lze objednat od listopadu 2013 do dubna 2014.
Martin Kučera
Setkání absolventů a studentů AG do roku 1950
V Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži se 17. května uskutečnilo setkání
absolventů a studentů AG, kteří zde do roku 1950 studovali. I přes pokročilý věk
a zdravotní komplikace se sešlo 21 absolventů. Nejstarší ze zúčastněných P. Antonín Kryl letos v červnu dovršil 95 let.
Setkání bylo zahájeno v kapli Panny Marie mší svatou, kterou společně s několika kněžími z řad absolventů celebroval školní kaplan AG P. Pavel Stuška, který pak absolventy
přivítal spolu s ředitelem školy Mgr. Štěpánem Bekárkem. Program setkání pokračoval
v učebně Jana Pavla II. vzájemným představováním, obědem, zavzpomínáním na dobu
studia a také na období následující perzekuce věřících. Všechny přítomné pozdravil
P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého, který předal absolventům pozdrav od otce arcibiskupa Jana Graubnera a také jeho knihu „Země posvěcená“.
Během odpoledního programu bývalí studenti a absolventi AG měli možnost napsat
krátkou vzpomínku na dobu svých studií a vzkázat současným studentům AG to, co považují za důležité ve svém osobním životě.
Na závěr setkání si absolventi pod vedením P. Pavla Stušky prohlédli budovu AG a v dolní kapli sv. Stanislava Kostky byli seznámeni se současným životem školy, duchovní
nabídkou pro studenty a širokým výběrem volnočasových aktivit na domově mládeže.
Díky kontaktům, které absolventi škole poskytli, budou dostávat průběžně informace
o akcích a dění na AG.		
Marie Kvapiliková
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Stavební obnova a restaurování
kulturních památek
za finanční podpory
Zlínského kraje v roce 2013

Dotace z Fondu kultury
1. Římskokatolická farnost Zděchov
– 240 000 Kč
		Kostel Proměnění Páně, Zděchov
2. Římskokatolická farnost Morkovice
– 240 000 Kč
		Kostel sv. Jana Křtitele, Morkovice
3. Římskokatolická farnost Jalubí
– 240 000 Kč
		Kostel sv. Jana Křtitele – hlavní oltář,
Jalubí
4. Římskokatolická farnost Fryšták
– 240 000 Kč
		Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
5. Římskokatolická farnost Uherský Brod
– 240 000 Kč
		Kostel Neposkvrněného Početí Panny
Marie, Uherský Brod
6. Římskokatolická farnost Buchlovice
– 240 000 Kč
		Kostel sv. Martina, Buchlovice
Dotace z Programu regenerace městských památkových zón a městských
památkových rezervací
1. Římskokatolická farnost Holešov
– 300 000 Kč
		Kostel Nanebevzetí Panny Marie – boční oltář sv. Anny, Holešov
2. Římskokatolická farnost Fryšták
– 200 000 Kč
		Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
3. Římskokatolická farnost Uherský Brod
– 180 000 Kč
		Kostel Neposkvrněného Početí Panny
Marie, Uherský Brod Eva Lidáková
Jmenování děkanů
Na další období byli v děkanských funkcích potvrzeni:
P. Mgr. František Eliáš (1956) – děkan
děkanátu Zábřeh
P. Mgr. František Hanáček (1952), probošt – děkan děkanátu Olomouc
P. Mgr. Milan Ryšánek (1964) – děkan
děkanátu Konice
P. Mgr. Vladimír Mrázek (1977), nově
jmenovaný farář v Kyjově zároveň jmenován děkanem děkanátu Kyjov
P. Mgr. Svatopluk Pavlica (1976), nově
jmenovaný farář v Uničově zároveň jmenován děkanem děkanátu Šternberk
(jpa)
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Bude vás zajímat

První společná pouť vdov
a vdovců
První společná pouť vdov a vdovců z olomoucké arcidiecéze se koná na Svatém
Hostýně v sobotu 5. října 2013.
Program :
10.15 mše svatá v bazilice, hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, generální vikář
13.00 svědectví vdov (v bazilice)
13.30 společná křížová cesta: první skupina v bazilice s diaprojekcí
		 druhá skupina venkovní zastavení
(pro zdatnější)
14.30 adorace a svátostné požehnání
(v bazilice)
Doporučujeme opět společný autobus
z děkanátů, nutné vyřídit povolení pro
vjezd na Obecním úřadě Chvalčov, e-mail:
obec@obec-chvalcov.cz, tel.: 573 379 770,
informace o pouti na tel.: 604 252 629
nebo e-mail: apanakova@volny.cz
Alenka Panáková

•
•
•
•

Poutě na Svatém Hostýně
Národní pouť Sekulárního františkánského řádu na Svatém Hostýně se koná 20. a
21. září.
Růžencová pouť na Svatém Hostýně se koná v neděli 6. října.
Dušičková pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 12. října (po mši svaté světelný
průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 13. října.
Patnáctá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 19. října.

Poutě v Provodově u Zlína
• Po dobu poutní sezony v Provodově u Zlína, která končí v neděli 20. října, budou zde
slouženy v neděli dvě mše svaté: v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.
• Dušičková pouť v Provodově u Zlína se koná v neděli 20. října, mše svatá je
v 16.30 hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov.
Program hlavní pouti ve Štípě u Zlína
Sobota 7. září
13.30 mše svatá pro děti a mládež s následným zábavným programem pro děti
(14.30–16.00)
17.00 poutní mše svatá
18.00 koncert ARS LAETIFICANS Zlín
Neděle 8. září
7.00, 8.15, 9.30, 11.00 – mše svaté
15.00 svátostné požehnání
15.30 varhanní odpoledne

hudební rubrika
Poznámky k interpretaci písní
ze zpěvníčku Písně k Boží chvále (2010)
Píseň č. 3 – Hlas v nebi volá
Mešní píseň k mučedníkům vznikla v roce 2010 na
popud a text Mons. Josefa Hrdličky, který je inspirován knihou Zjevení sv. apoštola Jana (Zj 7,13–14).
Text zhudebnil Zdeněk Pololáník. Píseň rozšířila dosud skrovnou nabídku písní k mučedníkům.
Poznámky k interpretaci: tempo mírné cca M.M. = 80
na čtvrťovou notu. Fráze jsou dvoutaktové. Píseň je
vhodné použít o svátku mučedníků.
Píseň č. 19 – Spoj nás svým Duchem, Ježíši
Mešní píseň k sv. Františku z Assisi vznikla v roce
2010. Autorem textu je Mons. Josef Hrdlička. Text
zhudebnil Zdeněk Pololáník.
Poznámky k interpretaci: tempo mírné cca M.M.
= 70 na čtvrťovou notu. Fráze jsou dvoutaktové. Píseň je vhodné použít o památce sv. Františka z Assisi
(4. října). V širší míře pak ve františkánských řeholních společenstvích.
Píseň č. 25 – Vezmi, Pane, život můj
Píseň je převzata z Evangelického zpěvníku. Autorem
textu je J. Baštecký, autorem nápěvu W. A. Mozart.
Poznámky k interpretaci: tempo svižnější cca M.M.
= 100 na čtvrťovou notu. Fráze jsou čtyřtaktové. Jedná
se o píseň univerzálního použití.
Jan Kupka

Hymnus k blahoslavenému Janu Pavlu II.
Vážení a milí varhaníci, vedoucí chrámových sborů a schól a zpěváci!
Ráda bych vám představila píseň k bl. Janu Pavlu II., která byla zpívána při
jeho beatifikaci 1. května 2011 v Římě, za provedení sboru a orchestru.
Autorem melodie a textu je italský kněz a skladatel Marco Frisina. Z italského originálu „Aprite le porte Cristo“ ji přeložil Robert Svatoň a básnickou
úpravu provedl biskup Josef Hrdlička. Melodie v pátém taktu sloky byla
upravena Ondřejem Múčkou a ve spolupráci s ním vytvořila Marie Maňáková doprovod pro varhaníky s přihlédnutím k partituře.
Píseň má hymnický charakter. Tvoří ji refrén a osm slok. Jednotlivé sloky
vypovídají o životě a působení bl. Jana Pavla II. Slova refrénu, charakteristická pro pontifikát bl. Jana Pavla II. – „Otvírejte brány Kristu, nebojte se je
otevřít, nebojte se otevřít dokořán, srdce svá Boží lásce“, se stala pro věřící lid povzbuzením a výzvou. Melodie je zpěvná a podporuje textový obsah
písně.
Několikrát byla píseň zpívána v katedrále sv. Václava v Olomouci. Věřící se
velmi dobře zapojili do zpěvu a někteří si ji přáli vzít i domů. Píseň je interpretována způsobem, kdy refrén zpívá lid a jednotlivé sloky schóla.
Je možné ji zpívat při mši svaté 22. října o památce bl. Jana Pavla II., ale
také ji využít při mších v liturgickém v mezidobí. Nyní může posloužit i jako
vhodná příprava k jeho očekávanému svatořečení. Notová příloha k písni
i s doprovodem pro varhaníky vychází v zářijovém arcidiecézním zpravodaji pro kněze (ACO).
Přeji vám, ať hymnus k bl. Janu Pavlu II. zpíváte s radostí a vděčností Bohu
za dar, který nám dal v životě a díle tohoto svého služebníka.
Marie Maňáková
varhanice v katedrále
sv. Václava v Olomouci

Centrum pro školy
Milion dětí se modlí růženec
Iniciativa „Milion dětí se modlí růženec“ vznikla ve Venezuele a rozšířila se do celého
světa. Od roku 2005 ji pořádá Národní rada venezuelských katolíků a účastní se jí děti
ve školách, v domácím vyučování a ve farnostech. Iniciativa dostala svůj název a svůj cíl
od sv. Pia, který řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ Iniciativy
se ujala německá katolická nadace „Kirche in Not“, která každý rok děti vyzývá k účasti
a která také vydává materiály pro tuto akci.
Toto modlitební setkání se koná vždy 18. října v 9 hod. Vzhledem k časovému posunu
probíhá modlitba růžence tento den na celém světě nepřetržitě. Děti se shromáždí ve
školách, třídách, na školním dvoře nebo ve školní kapli; ve farnosti; v nemocnici, v ústavu sociální péče apod. V letošním roce připadá 18. října na pátek, budeme se tedy společně modlit bolestný růženec. Text rozjímání k jednotlivým desátkům v brožurce, která
je pro tuto akci připravena.
Církev vždy uznávala zvláštní účinnost modlitby růžence. Bl. Jan Pavel II. v apoštolském listu „Rosarium Virginis Mariae“ říká: „Těžkosti nového tisíciletí nás přivádějí
k názoru, že naději na méně chmurnou budoucnost v nás může probudit jen zásah nebes, schopný pohnout srdci všech lidí. Růženec tím, že zaměřuje náš pohled na Krista, činí z nás také strůjce pokoje.“ V „Listu dětem“ (1994) napsal: „Papež velmi počítá
s vašimi modlitbami. Musíme se modlit společně a moc, aby se lidstvo, tvořené mnoha
miliardami lidských bytostí, stávalo stále více rodinou Boží a aby mohlo žít v míru.“
Doporučení: Místnost setkání je vhodné vyzdobit velkou mapou nebo globusem a velkým růžencem. Růženec může být vytvořen i z jednotlivých svící, které děti postupně
rozsvěcují (po desátcích). Program lze upravit podle místních podmínek a možností.
Návrh programu:
1. Shromáždění dětí na vhodném místě a přivítání knězem nebo učitelem náboženství.
2. Úvodní slovo: „V letošním roce se chceme připojit k akci milion dětí se modlí růženec. Podívejme se na mapu a zkusme si představit to veliké množství dětí, které se
v jednotlivých školách a farnostech sešly stejně jako my, aby vyprošovaly vnitřní pokoj každému člověku, jednotu a smíření v rodinách v naší zemi a na celém světě.“
3. Modlitba bolestného růžence s rozjímáními k jednotlivým desátkům (je uvedena
v brožurce). Děti mohou jednotlivé desátky prokládat vhodnou písní, mohou rozsvěcovat svíce k jednotlivým desátkům apod.
4. Závěrečná modlitba (na úmysl Svatého otce), požehnání (pokud je přítomen kněz)
a poděkování dětem.
Zveme všechny, kteří se mohou v tento den iniciativy zúčastnit, aby se zapojili. Věříme,
že uvedená iniciativa přinese požehnání do škol i do rodin všech dětí a že modlitba růžence se stane pravidelnou součástí duchovního života dětí.
Sestra Siarda Trochtová, OPraem
Brožurku k této iniciativě a další informace získáte na adrese: Helena Polcrová,
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
tel.: 587 405 255, e-mail: polcrova@arcibol.cz
Přehled církevních škol v olomoucké arcidiecézi
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu v PROSTĚJOVĚ
Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
Stojanovo gymnázium VELEHRAD
CARITAS – vyšší odborná škola sociální OLOMOUC
Školy jiných zřizovatelů
Církevní základní škola sester voršilek v OLOMOUCI
		 (Českomoravská provincie římské unie řádu sv. Voršily)
Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH
		 (Česká kongregace sester dominikánek)
Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
Školská zařízení katolické církve
Teologický konvikt OLOMOUC
Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES
Ve školním roce 2013/2014 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 18 církevních
škol a dvě školská zařízení katolické církve.
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Pozvánka na seminář
„Z dokumentů Druhého
vatikánského koncilu
pro Rok víry“
„Zdá se mi, že začátek slavení Roku víry
v den padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu nabízí dobrou příležitost k tomu, abychom pomohli lidem
pochopit, že texty koncilních otců, slovy
blahoslaveného Jana Pavla, ‚neztrácejí…
svou hodnotu ani výkonnost‘. Je nezbytné, aby se vhodným způsobem pročítaly,
abychom se s nimi seznamovali a přijímali je jako kvalifikované a normativní texty
učitelského úřadu v rámci tradice církve…
Cítím víc než kdy v minulosti povinnost
poukázat na koncil jako na velkou milost,
kterou církev ve 20. století obdržela; je pro
nás bezpečným kompasem, který nám
umožňuje, abychom se dobře orientovali
ve století, které se před námi otevírá.“
(Z apoštolského listu papeže Benedikta
XVI. PORTA FIDEI k vyhlášení Roku víry)
Pokud byste rádi uposlechli výzvu papeže
Benedikta XVI. a chtěli se blíže seznámit
zajímavou formou s některými dokumenty Druhého Vatikánského koncilu, nabízíme vám cyklus tří přednášek s názvem
„Z dokumentů Druhého vatikánského
koncilu pro Rok víry“.
Přednášky se uskuteční v sobotu 5. října,
v sobotu 12. října a v sobotu 9. listopadu
v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc, v době od 9.30 do 15 hod. S dokumenty vás seznámí Filip Breindl, vedoucí
zpravodajské redakce Radia Proglas.
Při absolvování celého cyklu a za splnění
obvyklých podmínek bude možno získat
plnomocné odpustky. Proto také součástí seminářů bude mše svatá a příležitost
k svátosti smíření. Vstup zdarma, malé
občerstvení zajištěno.
Další informace podá: Centrum pro školy, Helena Polcrová, Biskupské nám.
2, 771 01 Olomouc, tel.: 608 837 086,
e-mail: polcrova@arcibol.cz
Helena Polcrová
Arcibiskupství olomoucké
vyhlašuje výběrové řízení
na místo ředitele Katolické základní školy
v Uherském Brodě s nástupem do funkce
možným ihned.
Podmínky: praktikující katolík, vysokoškolské pedagogické vzdělání a pedagogická praxe ve shodě se zákonem
563/2004 Sb.
Přihlášky zasílejte do 30. 9. 2013 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum
pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc.
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, Vaši představu o katolické
základní škole v rozsahu do třech stran.
Další informace poskytne Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy, e-mail: vyvozilovaz@arcibol.cz, tel.:
587 405 243

12

OLDIN
9 / 2013

Den katechetů
Předchozí papež Benedikt XVI. si velmi
vážil činnosti katechetů a současně věděl, jak je to náročná ale i záslužná služba
zvláště v dnešní době krize víry, o níž také
často se smutkem mluvil. Jako symbol
uznání této služby a také pro její další podporu vyhlásil na 29. září Den katechetů.
V letošním roce víry tento Den katechetů budeme slavit poprvé. Papežská rada
pro novou evangelizaci národů připravila
na 28. a 29. září 2013 pouť katechetů do
Říma – na Svatopetrské náměstí ve Vatikánu. Jedná se o pouť katechetů z celého
světa ke hrobu apoštola Petra, která bude
zakončena mší svatou celebrovanou Svatým otcem Františkem. Této pouti bude
předcházet mezinárodní konference o katechezi, která bude probíhat v Římě ve
dnech 26. až 28. září.
V souvislosti s tímto celocírkevním děním
bychom chtěli také my našim katechetům
poděkovat a současně jim vyslovit uznání
za jejich nelehkou službu a také je pozvat
k tomu, aby v den katechetů – 29. září při
mši svaté vzbudili úmysl jak za svou další
činnost, tak také za službu svých kolegů.
Současně chceme naše katechety ujistit,
že na vás takto myslíme každý týden, a to
konkrétně ve středu, kdy je na tento úmysl
sloužena mše svatá. Martina Orlovská
Jindřich Cigánek
– Velké příběhy Bible
Tuto publikaci bychom mohli nazvat průvodcem biblickými dějinami či průvodcem
při četbě Písma. Kniha nás totiž na svých
750 stranách provádí velkými biblickými
příběhy – někdy je až téměř doslovně převypráví, přičemž vždy odkazuje na místa
v Bibli, která parafrázuje, dále v poznámkách uvádí do historického a kulturního
kontextu, přibližuje jednotlivé biblické
postavy či etnické a náboženské skupiny.
V poznámkovém aparátu také vysvětluje
různé pojmy (jazykové, zeměpisné, biologické, náboženské, kulturní apod.), představuje nejnovější výsledky historického
bádání, vysvětluje souvislosti se světovými událostmi a tímto způsobem napomáhá lepší orientaci a lepšímu pochopení
biblického textu.
Kniha neobsahuje žádné obrázky či ilustrace, pouze nabízí základní mapy a několik tabulek k lepší orientaci v biblických
knihách a biblických dějinách.
Tato publikace je vhodnou pomůckou jak
pro ty, kteří začínají s četbou Bible, tak
pro ty, kteří se jako katecheté při výuce
náboženství či katechezích věnují dějinám
spásy nebo jakýmkoliv způsobem pracují
s biblickým textem, a to především se žáky
na druhém stupni ZŠ či na SŠ.
Knihu v předmluvě doporučuje také předseda ČBK, kardinál Dominik Duka.
Martina Orlovská

Centrum pro katechezi
Multimediální DVD Svatý Vojtěch a svatý Václav
V rámci edice Poznáváme české světce, na jejíž tvorbě spolupracujeme s dětským časopisem Nezbeda, vychází každý rok ilustrovaná brožura zaměřená na jednoho z českých světců. Brožury, které jsou již vyprodány, vydáváme v multimediální podobě.
Takto máme již zpracovaného sv. Vojtěcha. Od letošního
září k němu na DVD přibude i sv. Václav. DVD nabízí dva
typy prezentace – jednu jen s obrázky a druhou obsahující také podkladový text k převyprávění vlastními slovy.
Dále pak byla vytvořena nová asi dvacetipětiminutová videoprojekce se čteným textem a hudebním doprovodem.
DVD oceníte např. v hodinách náboženství nebo při setkání maminek s dětmi. Jako doplněk k projekci či vyprávění
je možno využít CD s názvem Hry z katechetického centra,
na kterém najdete tři omalovánky ke sv. Vojtěchovi a čtyři
omalovánky ke sv. Václavovi. Omalovánky a jiné materiály jsou také ke stažení na stránkách http://vkd.bihk.cz/
v rubrice „Interaktivní CD“ v části nazvané Svatí ochránci
české země (a jejich státní svátky).
Anna Skočovská
Dokument „Ruka pokoja – Pápež Pius XII. a holokaust“
Jak už sám název napovídá, dnes představovaný kanadský dokumentární film „Ruka
pokoja“ je jedním z příspěvků k diskuzím kolem známých obvinění papeže Pia XII.,
který měl údajně zaujímat pasivní postoj k masovému vyvražďování Židů v době druhé
světové války. Celou problematiku postojů a jednání tohoto papeže v době války v tomto dokumentu vysvětluje několik odborníků a historiků z řad katolických duchovních,
mezi nimi např. jezuita Petr Gumpel, postulátor procesu blahořečení Pia XII. nebo
sestra Margerita Marchione, specialistka na pontifikát Pia XII. Vedle nich zde hovoří
také některé osobnosti židovského původu, např. rabín Joseph Ehrenkranz, židovský
teolog prof. David Novak, nebo jeden z nejuznávanějších historiků současnosti Sir
Martin John Gilbert, který se mj. specializuje na problematiku holocaustu. Ti všichni se
jednoznačně shodují v názoru, že postoj papeže k vyhlazování židovského obyvatelstva
v době druhé světové války nebyl v žádném případě pasivní, ale že se naopak Pius XII.
snažil všemi možnými prostředky utrpení Židů alespoň zmírnit, když už mu nemohl
zcela zabránit. Je zde mj. zdůrazněna ta skutečnost, že tohoto papeže nezajímalo, jak
jeho veřejné vystupování budou hodnotit v budoucnu historikové; pro něho byla nejdůležitější aktuální pomoc konkrétnímu člověku a efektivní způsob, jak jí dosáhnout.
Veřejné projevy odsuzující zločiny nacismu neměly v době války smysl a pouze ještě
více nacisty rozdráždily (jak se ostatně ukázalo v případě deportací Židů v Holandsku).
Bylo proto třeba prakticky jednat. O tom, že Pius XII. pro záchranu Židů skutečně jednal, není pochyb. Cílem snímku však není jen očistit jméno tohoto významného papeže,
ale jde zde také o snahu odstranit veškerá negativa ve vzájemných vztazích mezi Židy
a katolíky, které mohly být kvůli zmíněným polemikám v posledních desetiletích zbytečně narušovány.
V dokumentu kromě stěžejního období druhé světové války nechybí také některé zajímavosti z papežova mládí, informace o jeho charitativních iniciativách v období první světové války nebo jeho kritický postoj k nacismu již v roce 1929, tedy v době, kdy
vykonával úřad nuncia v Berlíně. Dokument obsahuje také některé zajímavé archivní
filmové snímky, např. výňatky z projevů Pia XII. nebo také záběry z kontroverzní divadelní hry R. Hochhutha „Náměstek“ z roku 1963, která celou kritickou polemiku proti
Piu XII. rozpoutala. Prof. Gilbert k tomu poznamenává: „Dobré zprávy se neuchytí,
nejsou populární. Zlé zprávy nás jaksi přitahují, lehko se dostanou na titulní strany.
Ale kde je skutečná pravda a z čeho pramení?“ V dokumentu také zaznívá otázka: Jak je
možné, že se kritika Pia XII objevila až téměř dvacet let po skončení války, zatímco dříve
byla vyslovována pouze slova uznání? Na tuto otázku si může po zhlédnutí tohoto dokumentu odpovědět divák sám. Pokud bychom měli tomuto filmu něco vytknout, byla
by to snad jen absence některých dalších známých informací (např. otevřeně kritický
postoj vatikánské diplomacie k deportacím Židů na Slovensku) a příliš rozvláčné téměř
desetiminutové závěrečné hodnocení osobnosti Pia XII. P. T. Rosicou, ředitelem mediální společnosti, která film vydala.
Tento snímek však rozhodně doporučujeme např. jako vhodný doplněk výuky žáků
8. a 9. tříd ZŠ nebo na středních školách, lze jej také dobře využít k diskuzi ve společenstvích mládeže nebo dospělých, pokud se v rámci nich účastníci seznamují s některými
dnes diskutovanými tématy z dějin katolické církve. DVD můžete zakoupit např. na
internetovém portálu www.paulinky.cz za 199 Kč. Délka filmu je 55 minut a ve slovenském znění jej v roce 2010 vyrobilo Studio Lux.
Vít Němec
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IX. katechetický kongres
Srdečně zveme kněze, katechety, animátory farních společenství a všechny,
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na
farní či diecézní pastoraci na celostátní katechetický kongres, který se bude
konat od 26. do 28. října 2013 na Velehradě.
Cílem kongresu je propojit zde tři roviny
katechetické formace: rovinu duchovní
skrze společné slavení eucharistie, vzdělávací prostřednictvím odborných i praktických přednášek, a třetí rovinu osobnostní prostřednictvím osobního setkání
s různými lidmi zabývajícími se katechetickou službou a vzájemného obohacení
se a to během doprovodného programu,
práce ve skupinkách, v přestávkách, při
společném stravování a ubytování. Registrovat se můžete internetových na stránkách olomouckého katechetického centra: www.ado.cz/katechete do 30. 9. 2013.
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
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Program ix. Celostátního kongresu katechetů
Živá víra a cyrilometodějské tradice
Velehrad 26. – 28. 10. 2013
Sobota 26. října
– Mše svatá (celebruje kardinál Dominik Duka)
– Zahájení
– Kardinál Dominik Duka: Agnosticismus 21. století
– Katechetická sekce ČBK: Představení práce na koncepci katecheze v ČR
– Mons. prof. Tomáš Halík, Th.D.: Dialog s nevěřícími a jinak věřícími
– Práce ve skupinách/semináře
– Večerní doprovodný program
Neděle 27. října
– Doc. Petr Kubín, Ph.D. (KTF UK): Postavy sv. Cyrila a Metoděje očima středověkých
hagiografů
– Mons. Jan Graubner: Sv. Cyril a Metoděj v pastoračně katechetické praxi dnešní
doby
– Mše svatá (celebruje Mons. Jan Graubner)
– Blok připravovaný Centrem Aletti: Cyrilometodějská tradice a cesty víry dnešního
mladého člověka (anotace k přednáškám tohoto bloku najdete na stránkách našeho
katechetického centra)
– Večerní doprovodný program
Pondělí 28. října
– MUDr. Ludmila Bartůšková (KTF UK): Překážky na cestě víry z psychologického
pohledu
– Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK): Krize víry jako překážka evangelizace?
– Mše svatá (celebruje Mons. Karel Herbst)

Centrum pro mládež
Česká výprava v na Světových dnech mládeže
Letošních Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru se zúčastnila také
výprava z České republiky. Olomoucká arcidiecéze byla zastoupena nejpočetněji. Do Brazílie se odtud vydalo 33 z celkového počtu 150 mladých
lidí. Účastnili se i kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád, který má
v České biskupské konferenci na starosti mládež.
Před samotným setkáním probíhal v jed- vým počasím. To společně s velnotlivých brazilských diecézích Týden kou vzdáleností do centra měsevangelizace. Brazilské rodiny přijaly ta ztěžovalo účast na festivalu
české poutníky do svých domovů s ote- mladých a hlavním programu.
vřenou náručí přesně jako socha Ježíše na Češi se ale nenechali odradit. Po
Corcovadu. Připravili si pro ně duchovní českém dopoledním programu,
i kulturní program v několika farnostech který obsahoval katecheze biskupů, vyměsta Barra do Piraí. Během něho měli ráželi do města na zahajovací mši, přivípoutníci možnost poznat historické i pří- tání papeže nebo páteční křížovou cestu.
rodní památky, navštívili typickou brazil- Proběhlo i setkání s potomky Čechů žijískou farmu fazendu, kde pracovali otroci, cích v Brazílii. Kardinál Dominik Duka
ale podívali se i na místa, kde se místní jim daroval a požehnal kopii Pražského
církev stará o chudé a nemocné. Liturgie Jezulátka. Poslední dny se ukázalo slunce
je v Jižní Americe pro Středoevropany a závěrečná vigilie i nedělní mše se podle
docela divoká. Alespoň ale mohli mladí odhadů účastnily až tři miliony věřících.
Češi při mších svatých plně poznat radost Papež František je vyzval, aby šli, nebáli
z víry, jaká se u nás jen tak nevidí. Týden se a sloužili. V nedělním kázání řekl, že
evangelizace tedy splnil svůj úkol na obě mladým lidem mohou nejlépe přinést
strany. Podle vyjádření jednoho Brazilce evangelium jejich vrstevníci: „Nést evannikdy jindy tolik místní mládeže v kostele gelium znamená nést Boží moc, vytrhávat
nebývá.
a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky
Rio de Janeiro přivítalo poutníky dešti- sobectví, netolerance a nenávisti, stavět

Snímek Jan Čermák

nový svět. Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá!“
Další dny odlétaly první skupinky Čechů domů, jiní ale ještě podnikli cestu do
Aparecidy, což je druhé největší americké
poutní místo. V úterý 30. července sloužil kardinál Dominik Duka českou mši
v malé kapli Krista Vykupitele na hoře
Corcovado. Tématem setkání byla věta
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národy“ (Mt 28, 19). Mladí lidé odjížděli
z Ria nejen plni turistických zážitků, ale
hlavně povzbuzeni ve víře a odhodláni naplnit motto setkání u sebe doma.
Jan Pilař
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centrum pro rodinný život

Manželské večery
Vyjděte si se svou polovičkou na rande!
Kurz je určen pro každou manželskou
dvojici, která chce investovat do svého
vztahu (na délce manželství nezáleží).
Je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíže. Soukromí každého páru je respektováno. Jedná
se o osm pondělních večerů, vždy od 18
do 20.30 hod.; termíny: 30. 9., 7. 10.,
14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11. a 11. 11.
2013. Budou se rozebírat tato témata:
Budování pevných základů; Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla odpuštění;
Rodiče a rodiče partnera; Dobrý sex; Láska v akci. Poslední závěrečný večer je na
téma: V čem spočívá hezké manželství.
Manželské večery budou probíhat v Olomouci, v kavárně Amadeus (Arcidiecézní
muzeum umění, Václavské nám. 3).
Struktura večerů: večeře při svíčkách
u stolku pro dva – promluva – rozhovor
v páru – domácí cvičení (žádná skupinová cvičení!). Cena kurzu (zahrnuje cenu
večeří a materiály) je 1550 Kč za pár. Přihlášky a bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc,
tel. 587 405 252, 605 274 915; kontaktní osoby: Marcela Řezníčková, e-mail:
reznickova@arcibol.cz; Lucie Cmarová,
e-mail: cmarova@arcibol.cz
Škola partnerství
Nabídka pro mladé: Tento kurz, na který
Tě srdečně zveme, se věnuje problematice
mezilidských vztahů, především vztahům
mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve
věku od 16 let (pohybuje se ale od 17 do
33 let / průměr zhruba 23), partner není
podmínkou. Program kurzu je rozdělen
do šesti na sebe navazujících víkendových
setkání. Zahrnuje 16 tematických bloků
přednášek, skupinové práce, zážitkové
aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Letošní ročník bude
už dvanáctý a zájem i spokojenost absolventů stále stoupá. „ŠP“ pro tebe pořádá
naše Centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci.
Začíná se víkendem 4. až 6. října. Bližší
informace: e-mail: vecerova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250. Přihlašovací formulář
najdete na: www.rodinnyzivot.cz nebo:
www.ado.cz/mladez
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
CPRŽ na Facebooku
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

Kurz „Animátor seniorských společenství“
Zveme všechny zájemce o pastorační práci se seniory na tento kurz. Je určen jak pro ty,
kdo už společenství seniorů vedou, tak pro nové animátory, kteří chtějí s vedením začít.
Účastníci kurzu se dozví informace o tom, jak začít s vedením seniorského společenství, jaká jsou specifika komunikace se seniory, jaké jsou kompetence vedoucího společenství, jak strukturovat setkání, či jak řešit obtížné situace ve společenství. Budeme
se zabývat také tím, jak má společenství fungovat v rámci farnosti i jak se otevřít okolí.
Řeč bude také o tom, jak se může seniorské společenství angažovat v rámci mezigeneračních aktivit. Celkový rozsah kurzu je 32 vyučovacích hodin (4 dny).
Kurz proběhne v těchto termínech: 12. září, 16. září, 26. září a 2. října, vždy od 9 do
15.30 hod. Místo konání: kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc. Cena
kurzu včetně potřebných materiálů je 600 Kč na osobu (vychází to necelých 20 Kč na
hodinu), zkuste poprosit kněze, či děkana o příspěvek. Přihlášky, které najdete na:
www.rodinnyzivot.cz, odešlete, prosíme, poštou (na adresu centra) nebo na e-mail:
cmarova@arcibol.cz (do 9. září).
Příprava snoubenců na manželství
Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou
zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří
komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně
prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské
páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Podzimní
příprava by měla být zahájena 20.–22. září společně stráveným víkendem v příjemném
prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 4. 10., 18. 10., 1. 11. a 15. 11. od 17 do
19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství).
Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na: www.rodinnyzivot.cz,
bližší informace: Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz
Víkendová duchovní obnova pro seniory
Víkend pro seniory se koná ve dnech 20.až 22. září na Svatém Hostýně. Součástí jsou
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace: www.rodinnyzivot.
cz, přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední
437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
Koná se o víkendu 4. až 6. října v poutních domech na Svatém Hostýně. Je připraven
souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše svaté, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou
připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách.
Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez
nebo se sociálním zařízením. Bližší informace: Josef Záboj, tel. 587 405 292, e-mail:
zaboj@arcibol.cz
Seznamovací kafe pro nezadané
Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak
přijď! Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky a katoličky na seznamovací akci,
určenou pro věkovou skupinu 30 - 43 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde
potkáte zhruba 5 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 min. budete povídat
o tom, co dělá on a vy ve svém volném čase. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní
účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete dobře bavit a cítit
se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet mužů
a žen). Akce se bude konat 19. října v kavárně ÕDE na Hrnčířské ul. 12 v Olomouci.
Příchod mezi 9. – 9.30 hod. do kavární knihovny, v 9.30 hod. zahájíme společnou modlitbou v místní kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou, či jinou dobrotou, dle
vlastního výběru v kavárničce sester františkánek. Předpokládaný konec ve 12 hod. Info
a přihlášky: e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Akce není určena pro rozvedené!

centrum pro rodinný život
Průplav – Celoroční plavba ve společenství
Nabídka pro mladé: Milý námořníku, námořnice, zveme Tě, pokud je ti 14 až 18 let,
na dobrodružnou plavbu ve společenství. Nabízíme Ti pravidelné setkávání se s Tvými
vrstevníky i dalšími zajímavými lidmi, kteří budou řídit naši pomyslnou loď. Navzájem
si pomůžeme zorientovat se v moři názorů a vztahů. Budeme společně hledat odpovědi
na otázky, které si Ty nebo Tvoji vrstevníci kladete. Budeme společně diskutovat nad
tématy, která Tě zajímají. Budeme se také společně setkávat při modlitbě.
Tento program na celý školní rok si pro Tebe připravilo Centrum pro rodinný život ve
spolupráci s dominikány v Olomouci.
Pokud na sobě chceš pracovat, pokud chceš poznat nové lidi, či pokud chceš zažít sílu
společenství, neváhej se přihlásit.
Vyplouváme v sobotu 12. října v 9 hod. (do 18 hod.) z kláštera dominikánů v Olomouci
na Slovenské ulici č. 14. Další setkání budou následovat každou středu od 16. října (od
18 do 20 hod.) také v klášteře. Přihlášku najdeš ke stažení na: www.rodinnyzivot.cz, vyplň ji a zašli na e-mail: vecerova@arcibol.cz (po odeslání přihlášky přijde Tvým rodičům
potvrzení o jejím přijetí.). Těší se na tebe tým organizátorů. Kdyby ses chtěl/a na cokoliv
zeptat, stačí napsat na e-mail výše.
Duchovní víkend pro vdovy
Víkend je určen pro ovdovělé ženy, které chtějí nechat ozářit všechna břemena vdovství Božím milosrdenstvím a láskou. Uskuteční se od soboty 5. do neděle 6. října v Norbertinu, víceúčelovém centru sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce.
Program povede MUDr. J. Krausová. Víkend začíná v sobotu registrací přihlášených
a ubytováním od 9.30 do 10 hod. a končí v neděli odpoledne. Přihláška ke stažení
na našich stránkách: www.rodinnyzivot.cz; bližší informace: Marcela Řezníčková,
tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz
Přirozené plánování rodičovství (PPR)
Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz
symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je směřované pro širší veřejnost a bude se konat ve čtvrtek 10. října od 18 hod.
na kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 24. 10., 7. 11. a 21. 11. 2013. Bližší
informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz

OLDIN
9 / 2013

15

Škola partnerství
Nabídka pro mladé: Tento kurz, na který
Tě srdečně zveme, se věnuje problematice
mezilidských vztahů, především vztahům
mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve
věku od 16 let (pohybuje se ale od 17 do
33 let / průměr zhruba 23), partner není
podmínkou. Program kurzu je rozdělen
do šesti na sebe navazujících víkendových
setkání. Zahrnuje 16 tematických bloků
přednášek, skupinové práce, zážitkové
aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Letošní ročník bude
už dvanáctý a zájem i spokojenost absolventů stále stoupá. „ŠP“ pro tebe pořádá
naše Centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci.
Začíná se víkendem 4. až 6. října. Bližší
informace: e-mail: vecerova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250. Přihlašovací formulář
najdete na: www.rodinnyzivot.cz nebo:
www.ado.cz/mladez
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také
ohlédnutí za těmi, které již proběhly,
najdete na našich webových stránkách:
www.rodinnyzivot.cz
Stránky připravil Peter Markovič

Přečetli jsme za vás
Publikace k tématům „Učící se církev“
Již delší dobu je v části Katolického týdeníku věnované liturgii tištěn drobný rámeček s textem doporučujícím kněžím nedělní
katechetickou homilii na určité téma. Jde o naléhavé doporučení České biskupské konference pod názvem „Učící se církev“,
aby se po dobu šesti let postupně probíraly, byť stručně jednotlivé kapitoly Katechismu katolické církve. Potřebnost je nesporná. Vždyť mnozí účastníci nedělních bohoslužeb, kteří dospívali v uplynulých čtyřiceti, padesáti letech neznají vůbec, nebo
jen matně výklad vyznání víry, liturgie, život Krista a význam modlitby. Totéž je třeba i pro nejmladší generaci, která opomíjí
výuku náboženství.
Málo kněží se však doporučením biskupů
řídí. Někteří spíše v nedělní homilii rozmělní, nebo dokonce s drobnými slovními
změnami zopakují obsah nedělního evangelia.
Příkladně se věnují tématům šestiletého
cyklu „Učící se církev“ kněží děkanátu
Zábřeh na Moravě. Z podnětu tamního
děkana P. Františka Eliáše připravoval
a dosud připravuje texty vybrané z Katechismu senior Mons. Antonín Pospíšil; předává je do tisku do děkanátního

týdeníku. Ulehčuje tím přípravu na homilii kněžím často spravujícím několik
farností. V minulém měsíci vydal Mons.
Pospíšil některá důležitá témata v publikaci nazvané „Učící se církev“. Vydáním
publikace se tak dostává širší využití kněžím jiných diecézí, ale i laikům. V knize je
uvedeno celkem 65 témat, která byla převážně zpracována pro cyklus B. Jde vždy
o nejstručnější, ale výstižný výklad, zpravidla jednostránkový. Kněz tedy může
nejen podat své myšlenky k evangeliu,

ale též připojit katechetické poučení.
Počin Mon. Pospíšila je snad prvním tiskem vydaným pojednáním v našich diecézích k tématům „Učící se církev“. Autor, posledně farář v Dlouhomilově, dnes
žijící na odpočinku v Brně, stále studuje,
modlí se a píše. Mnohým je znám devíti
publikacemi, které napsal a vydal v letech
1995 až 2011. Opravdu „služebník věrný
a užitečný“!
Bohuslav Smejkal

Z diáře arcibiskupství
září 2013
1. 9. neděle
8.50 hod. • Potštát – biřmování • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Drahotuše – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá
za živé a zemřelé členy Matice svatokopecké • biskup
Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (sestry) • arcibiskup Jan
2. 9. pondělí
8.00 hod. • Valašské Meziříčí – mše svatá u příležitosti
zahájení jubilejního 20. výročí Základní školy Salvátor
• biskup Josef
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá
u příležitosti zahájení denního studia na Caritas-VOŠs
• arcibiskup Jan
9.30 hod. • Kroměříž – mše svatá u příležitosti zahájení nového školního roku v Arcibiskupském gymnáziu
• P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
4. 9. středa
16.00 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – mše svatá
u příležitosti 20. výročí znovuobnovení Základní školy
sester voršilek • arcibiskup Jan
6. 9. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Veni Sancte Spiritus • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Moravská Třebová – přednáška pro
lektory • biskup Josef
7. 9. sobota
10.00 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – biřmování
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Velký Týnec – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Přerov) • arcibiskup Jan
8. 9. neděle
9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť Matice svatohostýnské
• arcibiskup Jan
11.00 hod. • Kelčany – mše svatá na poděkování za generální opravu kaple • biskup Josef
13. 9. pátek
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení
dálkového studia na Caritas-VOŠs • arcibiskup Jan
14. 9. sobota
10.00 hod. • Šternberk – mše svatá pro setkání dobrovolníků charit • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Jaroměřice – Kalvárie – pouť za obnovu
rodin a kněžská povolání (Šumperk a Zábřeh, Konice
a Svitavy) • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k výročí úmrtí
arcibiskupa Františka Vaňáka • biskup Josef

15. 9. neděle
10.30 hod. • Studená Loučka – biřmování • arcibiskup
Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (sestry) • biskup Josef
21. 9. sobota
10.00 hod. • Uherský Ostroh – biřmování a žehnání
pastorační budovy • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Lešná – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Hranice a Šternberk) • arcibiskup Jan
22. 9. neděle
10.00 hod. • Dolní Němčí – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Vícov – mše svatá a žehnání křížové cesty
• biskup Josef
15.00 hod. • Boršice u Buchlova – mše svatá a žehnání
čtyř nových zvonů • arcibiskup Jan
23. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá
na zahájení akademického roku • arcibiskup Jan
27. 9. pátek
17.00 hod. • Dobrochov – mše svatá u příležitosti
80. výročí posvěcení kaple • generální vikář
Mons. Josef Nuzík
28. 9. sobota
10.00 hod. – Stará Boleslav – Svatováclavská pouť
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ke cti
sv. Václava • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (Kněžský seminář) • biskup Josef
29. 9. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k výročí úmrtí
arcibiskupa Stojana • biskup Josef
10.30 hod. • Tvarožná Lhota – biřmování • arcibiskup
Jan
30. 9. pondělí
17.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá v rámci
440. v ýročí Univerzity Palackého Olomouc
• arcibiskup Jan

Uzavřeno k 20. 8. 2013
Změna programu vyhrazena
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