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Snímek Archiv PMD v ČR

Národní ředitel Papežských misijních děl v České republice P. Jiří Šlégr
při jedné z misijních cest
Pastýřský list
k volbám
Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto
jako váš pastýř vám chci
připomenout, že katolíci
mají morální povinnost
šířit společné dobro využitím svého volebního
práva (Srov. KKC 2240).
Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé,
ale všichni občané (2239).
Na každém z nás záleží,
komu dáme svůj hlas...

Dopis národního
ředitele
Papežských
misijních děl
k Misijní neděli
20. října 2013
Milí přátelé misií,
letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec František.
Právě on během nedávné cesty do Brazílie navštívil chudinskou čtvrť,
kde řekl: „Přál jsem si
zaklepat na každé dveře,
pozdravit a rozmlouvat,
jako bych byl doma mezi
přáteli...

Den arcidiecéze
Věřící všech farností
srdečně zvu do olomoucké katedrály, kde
v sobotu 23. listopadu
společně oslavíme 950.
výročí obnovení moravského biskupství.
Při mši svaté v 10 hod.
poděkujeme Bohu za
nesčetné milosti, které
v těch letech lidem na
Moravě dal. Od 13 do
15.30 hod. si můžeme
vybrat z pestré nabídky
programů.

Věřící z různých
olomouckých
církví se setkají
při Noci žalmů
Ekumenická akce „Noc
žalmů“ se uskuteční ve čtvrtek 17. října
v 19 hod. v kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie (u dominikánů). Setkání navazuje na Dny důvěry
a Večery důvěry, které
se v Olomouci konaly
v předchozích letech.
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pastýřský list otce arcibiskupa

Pastýřský list k volbám
Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto jako váš pastýř vám chci připomenout,
že katolíci mají morální povinnost šířit
společné dobro využitím svého volebního práva (Srov. KKC 2240). Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale
všichni občané (2239). Na každém z nás
záleží, komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby
ráje na zemi. Všimněme si především
postojů kandidátů k zásadním morálním
otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od
politiků žádejme především správný postoj k ochraně základních lidských práv
a hodnot.
Základem státu je rodina. Fungující stát
nezajistí ten, kdo nepodpoří zdravou
rodinu založenou na manželství muže
a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten,
kdo nezajistí každému základní právo na
život od početí až po přirozenou smrt.
Nerespektuje lidská práva ten, kdo je
přizná jen někomu, kdo upřednostní dospělé na úkor dětí či bohaté na úkor chudobných. Rovnost ve všem není možná.
Nikdy nebudou všichni stejně bohatí nebo
stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí
mít stejná práva. Všem dětem se musí
přiznávat právo na život, dobrou výchovu
a lásku otce i matky v rodině. Práva dospělých omezující práva dětí, jako například
„pořizovat si“ děti jako nějaký majetek
mimo manželství a jít za svým „štěstím“
za cenu rozbití rodiny, jsou vůči dětem nespravedlivá a nepřijatelná.
Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojnému soužití. Proto
je špatné podpořit svým hlasem ty, kteří
propagují nenávist – ať už třídní, rasovou
či náboženskou. Někteří si v této kampani berou za volební téma boj proti církvi
pod záminkou restitucí, které stejně nejde
měnit ani zákonem ani referendem. Dvacet let chyběla politická vůle k dohodě.
Nakonec jsme přijali návrh vlády. Ti, kteří
nechtěli žádnou dohodu, dnes křičí. Zlé je
především to, že volební kampaň apelující
na lidskou závist probouzí náboženskou
nenávist. Přidávají se noviny, které píší
o miliardách pro církve.
Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne,
jen se změní způsob financování. Stát
přestane platit kněze a tím bude mít menší možnost zasahovat do vnitřního života
církve, což právě některým vadí. Stát vrátí
církvi majetek, který má ve svých rukách,
a proplatí majetek, který je v rukách krajů,
obcí a soukromých osob. Z toho majetku

si pak musí církev trvale vydělávat na platy duchovních a na provoz. Pokud budeme
hospodařit úspěšně, budeme podporovat
další prospěšné aktivity. Církev už dnes
platí nemocniční kaplany v některých
nemocnicích, či učitele náboženství v některých školách a pastorační asistenty
v některých Charitách. Snížení restituční
částky stanovené zákonem a dohodnuté
ve smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To bychom neměli dopustit.
Pro lepší představu můžeme srovnat do-

savadní roční dotace státu na všechny
církve v České republice s náklady Národního divadla v Praze a všechny finanční
náhrady obdržené během příštích třiceti
let s každoroční dotací na sluneční elektrárny, která je jen o málo menší. Částka,
kterou má stát církvím vyplatit, tvoří jednu tisícinu státního rozpočtu. Zatím jsme
nepřevzali ani jeden pozemek, ani jednu
korunu finanční náhrady. Jen jsme přišli
o některé dotace například na Charitu
a o některé sponzory, protože ti si myslí,
že jsme už bohatí.
Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží,
a věříme, že vše, co se děje, je Boží vůle či
Boží dopuštění. Všem, kteří nás očerňují,
pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse
odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí
milovat všechny, i nepřátele. Nežádá však
od nás, abychom spolupracovali na jejich
křivdách tím, že je podpoříme.
Konečné rozhodnutí při volbách udělá
každý sám. Tam, kde máte pochybnosti, kde se vám nikdo nezdá ideální, volte
menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je
ideálu nejblíž, kde máte aspoň naději, že
váš kandidát se bude stavět za hodnoty
blízké křesťanství, nebo se bude snažit aspoň zmenšit negativní dopad zákonů prosazených většinou. Nehleďte na to, jestli
má šanci uspět. Důležitý je každý hlas.
Spoléhám na vaši zralou odpovědnost
a lásku k Bohu, církvi a národu. Vyprošuji
vám moudrost Ducha Svatého a každému
z vás ze srdce žehnám. arcibiskup Jan

úmysly apoštolátu modlitby
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.
LISTOPAD 2013
Úmysl všeobecný
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
Úmysl misijní
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře
ostatním církvím.
Úmysl národní
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

list z kalendáře
říjen 2013
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
2. 10. 1921 se narodil ve Chvalčově P. Stanislav Vaněk, čestný kanovník Kolegiátní
kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící na odpočinku ve farnosti Šternberk
(92. narozeniny)
20. říjen – Misijní neděle			
			
(jpa)
Malíř Antonín Marek Macourek a jeho tvůrčí práce
V Muzeu Kroměřížska je do 13. října 2013 přístupná výstava kreseb, grafik a obrázků
akademického malíře Antonína Marka Machourka. Veřejnosti má připomenout část
tvorby posledního žáka Maxe Švabinského a sté výročí Machourkova narození.
Narodil se 30. října 1913 v Nítkovicích na Kroměřížsku. Muzeum se stalo majitelem
většího souboru malířovy tvorby, díky jeho vdově. Z tohoto souboru je vystavena polovina děl pozoruhodných svou tématikou
a několika technikami, kterými Machourek tvořil. Třeba pochválit také jednotnou
úpravu a paspart.
Kdo z návštěvníků si přečte v průčelí výstavy umístěný životopis Machourkův, zjistí,
že umělec odešel na podzim roku 1945 jako
stipendista francouzské vlády do Paříže.
Po únoru 1948 se však do socialistického
Československa nevrátil. Od roku 1958 se
věnoval výtvarné výchově kleriků mnišského řádu Mercedarios (Milosrdní) žijících ve
španělském klášteře Poio v provincii Ponevedra. Dvacet kleriků si vybral pro tvorbu
rozměrných mozaikových obrazů, kterými
vyzdobil nejen prostory kláštera (Poslední
večeře, Křížová cesta a Putování do Compostelly). V poutním městě Compostelle
vyzdobil též soukromou kapli tamního arcibiskupa. Největší však mozaika o rozměrech 11 x 17 metrů, složená z pěti milionů kaménků zdobí průčelí kostela svatého Judy
Tadeáše, postaveného v Ponce, na ostrově Porto Rico v USA v roce 1969. O umělci se
psalo v tisku vždy v superlativech: „velký český umělec“.
Na výstavě v Kroměříži je mimo jiné vystaven Machourkův rozměrný obraz
230 x 120 cm – Setkání dvou světců Dominika a Františka z Assisi v Římě v roce 1221.
Maloval jej v roce 1943 pro právníka Ctibora Mařana (1915–1990), pozdějšího sekretáře Mons. Jana Šrámka, místopředsedy vlády ČSR.
V roce 1945 napsal a vydal dvě publikace: sborník (red.) o Alfredu Fuchsovi a „Dav
– Lid – Osobnost“. Po únoru 1948 byl však tvrdě postižen, internován, zbaven způsobilosti, byl mu odňat občanský průkaz, byl zařazen do PTP, přeřazen do výroby v Karviné a
Bohumíně.
Dočkal se
však listopadu 1989.
Pohřben je
Tatobitech
u Semil. Obraz odkázal
pražským
dominikánům, kteří
jej zavěsili
na oratoři
kostela sv.
Jiljí. S velkoSetkání dvou světců Dominika a Františka z Assisi v Římě v roce 1221
rysou ochotou jej zapůjčili pro kroměřížskou výstavu. Na Moravě je vystaven poprvé.
Machourek se nemohl v roce 1990 vrátit do ČSR pro zhoubnou svou chorobu. Zemřel
22. listopadu 1991, uložen byl nejprve do hrobu své matky na Olšanských hřbitovech
v Praze a v roce 2000 spolu s ostatky své matky pohřben v Kroměříži blízko rodiště.
Bohuslav Smejkal
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA –
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
Misijní Most Modlitby – sobota 19. října – 21 hod.
Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle
Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou
doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, za chudé a trpící
lidi, za šíření radosti evangelia ve světě.
Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem
požehnány v kostele.
Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy,
žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba
růžence. Děti se rády zapojí do tradičních
akcí PMD (Misijní koláč, Misijní jarmark,
Pohled pro misie, Misijní bonbónek aj.),
zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých
kontinentů. Ideální je přihlásit děti do
Misijního klubka.
Misijní neděle na Radiu Proglas a v Českém rozhlasu 2
V sobotním růženci (19. října) od 20.30
hod. budeme pamatovat na misie; každý
desátek obětujeme za jeden kontinent.
V sobotu 19. října v 21 hod. se moderátor
pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní
úmysl zazní ve chválách v sobotu 19. října večer, v neděli 20. října ráno a večer.
Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 20.
října v 5.30, 11.57 a 17.55 hod. V neděli
20. října bude v 9 hod. přímý přenos
slavnostní mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodu.
Hlavním celebrantem bude generální sekretář České biskupské konference Mons.
ThLic. Tomáš Holub, Th.D. Po této mši
svaté zazní v 10 hod. poselství emeritního
papeže Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Prosba za misie zazní tutéž neděli v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě
rodin v 18 hod.
Český rozhlas 2 uvede v neděli 20. října
v 9 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.
Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr.

Multimediální DVD – Misijní neděle (11x
VIDEO, 11x AUDIO, 210x FOTO a 129x
INFO souborů).

misijní neděle
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 20. října 2013
Milí přátelé misií,
letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec František. Právě on během
nedávné cesty do Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si zaklepat na
každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl doma mezi přáteli, a naslouchat srdci
každého člověka. Umění přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme
a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li u vašich dveří hladovějící člověk, vždy
naleznete způsob,
jak se s ním o jídlo
rozdělit. Jak říká
přísloví, „do hrnce
s fazolemi lze -láskou, čímž ukazujete, že pravé bohatství nespočívá
ve věcech, nýbrž
v srdci!“
Od papeže Františka, se kterým
jsem měl možnost se osobně
pozdravit, vyřizuji
díky a požehnání
Vám všem, kdo
Papežská misijní
díla podporujete.
Je to jistě důvod
k veliké radosti
a vděčnosti Bohu,
že celkové příjmy
Papežských misijních děl z České
republiky za uplynulý rok překročily 32,3 milionů
Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř
o 6 milionů více
a zároveň největší roční částka za
celou dobu našeho
působení. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je důkazem Vaší štědrosti!
I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká v 18 diecézích a 8 zemích přes 67 500 chudých dětí. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz
sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpící z důvodů
nemoci AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Africe.
V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či
rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen na Srí
Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích, k nákupu
audiovizuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích programů.
Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Svatý otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my na prosby z misií a klepání
potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále připomínali, že pouze schopnost sdílení
nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu
Misijní neděli a rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme
vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji
Vaše, nejen jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny
misií, a ujišťuji Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.
P. Jiří Šlégr
národní ředitel Papežských misijních děl
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Vyberte si z nových misijních materiálů
Pro Misijní neděli je možno využít ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i v rodinách např. Multimediální DVD – Misijní neděle (11x VIDEO, 11x AUDIO, 210x FOTO
a 129x INFO souborů).
DVD Oázy Perlového ostrova – život sirotků na Srí Lance – filmová koláž příběhů ze sirotčinců podporovaných dárci z České republiky, svědectví živé víry představených i sirotků; délka:
25 minut + bonusy.
Misijní zápalky – poslouží k modlitbě, připomenou důležitost světových misií i to, že právě na
tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho dne.
Plakát Misijní neděle 2013 – obsahuje foto a citát papeže Františka: „Pouze schopnost sdílení
nás skutečně obohacuje. Vše, co sdílíme, se násobí.“ Nalezneme zde výzvu k darování jednodenního výdělku pro misie.
Misijní zpravodaj č. 14 – aktuality z misijního dění u nás i ve světě.
Prosíme ty, kdo se chystají do misijních akcí zapojit, aby informovali kancelář PMD. Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme!
Více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel./fax: 499 433 058,
604 838 882; číslo účtu: 72540444/2700, e-mail: pmd@missio.cz, www.missio.cz

Centrum pro mládež
Jak Přístav slavil
Již 20 let uplynulo od založení Arcidiecézního centra pro mládež v Rajnochovicích.
Již 20 let přijíždějí mladí lidé z celé arcidiecéze na Přístav. A právě o posledním
prázdninovém víkendu Přístav slavil svoji
dvacítku.
V pátek 30. srpna večer začal společný
program modlitbou a noční hrou na motivy Pána Prstenů. Hráči se vžili do situace
Froda, Gandalfa a celého Společenstva
a ve skupinkách hledali cestu z jeskyně
Morie.

Hlavní program oslav
ale začal až v sobotu
31. srpna dopoledne
slavnostní mší svatou,
kterou sloužil otec arcibiskup Jan. Během
mše poděkoval obci
Rajnochovice, farníkům a všem, kteří se
jakkoliv podíleli na
vybudování Přístavu.
Potom zase P. Jiří Pospíšil děkoval
otci arcibiskupovi za to, že „nosí mladé lidi ve
svém srdci“ a že právě on se před
20 lety rozhodl věnovat rajnochovickou faru mládeži.
Po obědě bylo svátostné požehnání
a po něm měl přednášku P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK.
Tématem přednášky byla identita diecézních center pro mládež.
Během odpoledne se rozdávalo bohaté občerstvení a probíhaly turnaje ve fotbalu a volejbalu.
I sportovci si ale šli poslechnout
písničky z nového CD místní mladé skupiny AMNH, které bylo při
této příležitosti požehnáno. Zazněly zhudebněné žalmy i vlastní písně
chvály. Večerní scénka představila
dějiny Rajnochovic, kde se už od
pravěku pracovalo s mládeží. Následující promítání připomnělo ne
tak dávnou historii. K vidění byly
fotky všech bývalých týmáků a kněží, ale i stav fary před rekonstrukcí, zbořená hospodářská budova,

stavba krčku a další zajímavosti. O zábavu se po zbytek večera postarala kapela,
takže se do jedné hodiny v noci tančilo.
Celkově navštívilo oslavy 20 let Přístavu
přes dvě stovky lidí. Většina z nich byli
mladí, kteří sem v současné době jezdí
běžně, ale našlo se i mnoho dospělých
s vlastními rodinami, kteří přijeli zavzpomínat na krásné chvíle z mládí. A v neposlední řadě dorazili i někteří bývalí členové týmu a kněží, kteří v Rajnochovicích
dříve působili. Přístav je totiž místo, které
se hluboce zapíše do srdce.
Jan Pilař
Centrum pro mládež
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 244, 608 635 161
web: www.ado.cz/mladez
Facebook:
http://www.facebook.com/
ADCM-Olomouc
e-mail: mladez@arcibol.cz
www.ado.cz/mladez

6

OLDIN
10 / 2013
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Den arcidiecéze

Jiří Grygar přednášel v Kroměříži

Věřící všech farností srdečně zvu do
olomoucké katedrály, kde v sobotu
23. listopadu společně oslavíme 950.
výročí obnovení moravského biskupství. Při mši svaté v 10 hod. poděkujeme
Bohu za nesčetné milosti, které v těch
letech lidem na Moravě dal. Od 13 do
15.30 hod. si můžeme vybrat z pestré
nabídky programů.
Prohlídky: katedrály, arcibiskupského
paláce a kurie, Arcidiecézního muzea,
otevřených kostelů a Sarkandrovy kaple
se zachovalým mučícím nástrojem či teologickou fakultu
Shlédnout prezentace: Charity, Center pro
katechezi, mládež, rodinu, církevní školy
Bude příležitost ke svátosti smíření i k tiché adoraci.
Zakončíme v katedrále v 16 hod. svátostným požehnáním.
arcibiskup Jan
Rok víry – slavnostní zakončení
V naší arcidiecézi zakončíme Rok víry
při Dnu arcidiecéze v katedrále 23. listopadu společně s oslavou 950. výročí
obnovení biskupství v Olomouci. Slavnostně vyznáme víru a při tom budeme
v ruce držet kříž, který v závěru biskup
posvětí.
Ve farnostech zakončíme Rok víry v neděli o slavnosti Krista Krále slavnostním vyznáním víry, k němuž si přineseme z domu
kříž. Letos totiž také slavíme výročí Ediktu milánského, kterým v roce 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin
Veliký se rozhodl pro tento krok po tom,
co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné,
abychom se i my nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila každá
rodina, která ho dosud nemá. Při vyznání
víry budeme držet v ruce své kříže, nebo
aspoň ten, který nosíme na krku. Na závěr
vyznání kněz naše kříže posvětí.
arcibiskup Jan
Vánoční příprava
Vyzývám farnosti, aby v Adventu připravily kurzy „Zpívání koled“ otevřené
pro nejširší veřejnost, aby si o vánočních
svátcích mohla zazpívat celá rodina.
Je vhodné přidat návody či zkušenosti
křesťanského prožívání štědrého večera
vzhledem ke krajovým zvyklostem. Kurzů
se mohou ujmout chrámové sbory a farní schóly. Letos to jako pilotní projekt
vyzkoušejí farnosti samy. Na základě sebraných zkušeností můžeme v příštích letech tento program společně propagovat
podobně jako Noc kostelů.
arcibiskup Jan

Věda a víra bylo tématem přednášky RNDr. Jiřího Grygar a v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 16. září. Aulu školy zaplnilo přes dvě stě studentů.
V průběhu šedesátiminutové přednášky
shrnul doktor Grygar nejdůležitější
historické momenty
vztahu vědy a víry a
poukázal na problémy tohoto vztahu,
které ve většině případů vznikají chybnou interpretací vědy
či víry. Po přednášce
následovala diskuze, ve které studenti
kladli přednášejícímu dotazy.
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskutečnila v rámci oslav Dne
církevního školství, který na svátek svaté Ludmily slaví všechny církevní školy v České
republice.		
(ag)
Olomouc bude hostit druhý humanitární kongres
Humanitární kongres, který již druhým rokem připravuje skupina deseti největších nevládních organizací v ČR působících v oblasti zahraniční humanitární práce, se uskuteční 11. října v Olomouci. Zúčastní se jej přední odborníci z nevládních
organizací, vysokých škol a médií.
Humanitární kongres navazuje na loňský první ročník, jehož se v Praze zúčastnilo na
200 návštěvníků. I letos vystoupí v jednotlivých panelových diskuzích odborníci z ČR
i ze zahraničí a podělí se o své zkušenosti v oblasti humanitární pomoci. Cílem druhého humanitárního kongresu je zvýšit povědomí v oblasti humanitární pomoci zejména
u studentů, pracovníků z oblasti humanitární a rozvojové oblasti a široké veřejnosti.
Organizátoři chtějí nabídnout jak klasická témata z oblasti humanitární práce, tak témata, která jsou v současné době aktuální – např. Sýrie a humanitární pomoc v ozbrojeném konfliktu, rozdílný přístup k okamžitým a pomalu se rozvíjejícím katastrofám, využití nových technologií v humanitární práci či negativní ekonomické trendy a udržování
rozpočtu. Prostor bude věnován i ohlédnutí za uplynulými deseti lety české humanitární
pomoci.
Všechny prezentace a panelové diskuze budou probíhat v angličtině, zajištěn bude simultánní překlad do češtiny. Podrobné informace k účasti i program celodenního setkání je k dispozici na adrese: www.humanitarnikongres.cz
Na organizaci kongresu se podílí ADRA, Arcidiecézní charita Olomouc, Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci, Český červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR
a další.		
Jiří Gračka
Zemřel P. Zdeněk Zlámal
Ve věku 73 let zemřel náhle 31. srpna 2013 v Žeravicích P. Zdeněk Zlámal, arcibiskupský rada.
P. Zdeněk Zlámal se narodil 10. května 1940 v Žeravicích, kněžské
svěcení přijal 22. června 1974 v Olomouci. Působil v duchovní správě v Příboře, Hranicích na Moravě, Lichnově u Bruntálu, Sosnové,
Zátoru, Vracově, Želechovicích nad Dřevnicí a Provodově, Huštěnovicích, Babicích a Jankovicích. Roku 2009 byl jmenován arcibiskupským radou.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 9. září 2013 v Žeravicích,
kde byl také pohřben do rodinného hrobu. Pohřební obřady vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner za účasti více než padesáti kněží a velkého množství věřících.
Josef Pala

aktuality
Seminář o Farních evangelizačních buňkách
Jako pastýři hledáme, jak oživit farní společenství, která nám byla svěřena, jak se
přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Letošní Rok víry, který vyhlásil Benedikt XVI., a současně jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje,
je pro nás v tomto zvláštní výzvou. Jedním z praktických nástrojů oživení farnosti
a také nové evangelizace jsou Farní evangelizační buňky (FEB).
Metodu FEB rozvinul v katolické církvi americký kněz Michael Eivers. V roce 1987
P. Pigi Perini, farář farnosti St. Eustorgio v Miláně, přenesl tuto metodu FEB do Evropy
a z této milánské farnosti se pak díky mezinárodním seminářům postupně šířila do dalších farností po celém světě. Pontifikální rada pro laiky se přesvědčila, že tato metoda
je přijatelná a použitelná pro farnosti na celém světě a navrhla otci Pigimu, aby vytvořil
mezinárodní organizaci, aby celá církev mohla žít z této milosti. V roce 2009 byl Systém
farních evangelizačních buněk schválen Pontifikální radou pro laiky a vřele doporučen
pro celou církev.
Tato společenství jsou nástrojem, jak vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pastoraci
evangelizační. Je to také jedna z forem, jak učinit laiky konkrétně spoluodpovědné za
život farnosti, za její růst, tak jak nás k tomu zve Druhý vatikánský koncil i poslední
papežové. Tam, kde jsou bratři a sestry z farnosti vedeni ke svědectví o jejich víře, tam
nejen pomáhají lidem kolem nich poznat Boží lásku a církev jako rodinu, kde mohou
nacházet svůj domov, ale evangelizace je současně vede na hlubinu víry. Je tu kladen
důraz na rozlišování darů jednotlivých bratří a sester a jejich efektivní zapojení se do
služby ve farnosti. Kněz z farnosti se setkává pravidelně, třeba jednou za 14 dní, s vedoucími jednotlivých buněk, a tak má echo, co tato společenství potřebují a podle toho
pro ně připravuje katecheze. Díky tomuto úzkému propojení jsou bratři a sestry ze společenství vtaženi velmi úzce do života a misie farnosti a podílí se velmi konkrétně na
jejím růstu.
V naší farnosti v Dolanech u Olomouce jsme začali s Farními evangelizačními buňkami před třemi roky a přináší zde krásné ovoce. Celou dobu jsme v kontaktu s mezinárodním koordinačním týmem, spolu se kterým jsme se rozhodli uspořádat 1. seminář
o Farních evangelizačních buňkách u nás v České republice. Na setkání přijede také prezident mezinárodního organizace Farních evangelizačních buněk P. Piergiorgio Perini
a dva z jeho nejbližších spolupracovníků. Části programu se účastní také olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
Prvním cílem tohoto semináře je umožnit seznámit se víc s tím, jak Farní evangelizační
buňky fungují. Je to celý systém, který přispívá k obnově farnosti v různých rovinách.
Druhým cílem je podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás i ze zahraničí a také
nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro farnosti, které by rády s Farními evangelizačními buňkami v budoucnu chtěly začít.
Seminář se uskuteční ve dnech od 14. do 17. listopadu v Pastoračně evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství v Dolanech v Olomouce. Začátek je ve čtvrtek v 18 hod.
a závěr v neděli ve 14 hod.
Seminář je otevřen pro kněze i laiky a je možné se přihlásit přes webové stránky:
www.evangelizacnibunky.cz (v kolonce aktuality jsou informace o tomto semináři a také
elektronická přihláška). Konferenční poplatek je 500Kč, doporučený příspěvek za ubytování 200 Kč/1 den, na stravu 200 Kč/1 den.
Případné dotazy: e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz; tel.: 731 621 280
P. Vojtěch Koukal
Nová pohlednice k výročí olomouckého biskupství
Jako připomínka letošního výročí 950 let od znovuobnovení olomouckého biskupství byla vydána pohlednice s motivem olomouckých církevních staveb. K dostání
je v návštěvních prostorách
arcibiskupského paláce v Olomouci.
Na pohlednici je celkem osm
snímků; tři z nich v horní řadě
představují různé pohledy na arcibiskupský palác, zbylých pět
pak zobrazuje další církevní stavby v Olomouci: zleva doprava je
to katedrála sv. Václava, Klášterní Hradisko – budova bývalého premonstrátského kláštera, areál bývalého jezuitského
konviktu s kostelem Panny Marie Sněžné, kostel sv. Michala a konečně bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.
Pohlednici, která stojí 7 Kč, je možno zakoupit v prostorách informačního centra v arcibiskupském paláci.		
Jiří Gračka
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Národní pouť do Svaté země
V první polovině listopadu se uskuteční Národní pouť do Svaté země, kterou
vyhlásila Česká biskupská konference
u příležitosti Roku víry. Pro věřící z olomoucké arcidiecéze pouť zajišťují cestovní kanceláře AWER Tour ze Zábřehu
(www.awertour.cz) a Miklas Tour z Prostějova (www.miklastour.cz), na jejichž
webových stánkách je možno získat podrobné informace.
Štěpán Sittek
Setkání lektorů Božího slova
v Olomouci
Předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia sv. Cyrila a návštěva kostela
sv. Mořice, to jsou dva hlavní body programu 11. setkání lektorů Božího slova
olomoucké arcidiecéze plánovaného
na sobotu 26. října od 10 do 15.30 hod.
v Olomouci. Třetím hlavním bodem je
mše svatá na závěr setkání.
V první části programu v sále kurie představí Martina Pavlíková, pastorační asistentka a hlavní organizátorka setkání,
předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia sv. Cyrila, známý jako Proglas. Oslava Božího slova přímo z pera
sv. Cyrila (převedení do současné češtiny
najdeme na závěrečných stránkách ekumenického překladu Bible) je úchvatným
textem propojujícím krásu slova a hloubku myšlenek.
Druhá část programu se uskuteční v kostele sv. Mořice, kde zazní slovo Boží v doprovodu varhanní improvizace Karla
Martínka v časovém rozpětí 20 až 30 minut. Lektoři Božího slova olomoucké arcidiecéze budou mít také příležitost prohlédnout si významný olomoucký pozdně
gotický chrám v doprovodu průvodce.
Po návratu na kurii a malém občerstvení
bude opět nabídnut prostor pro rozhovory o službě lektora a předávání zkušeností
s organizací této služby v jednotlivých
farnostech. Na závěr bude jako každý rok
sloužena mše svatá v kapli sv. Anny na
Václavském náměstí, a to za všechny, kdo
konají lektorskou službu.
Program 11. setkání lektorů Božího slova
v Olomouci najdete na: www.ado.cz
Srdečné pozvání do Olomouce přijměte
všichni, kteří chcete tuto svou službu prohlubovat a přispívat tak k větší slávě Boží
při slavení liturgie.
Ti, kteří se budou chtít zúčastnit, ať se
hlásí do 22. října na e-mailové adrese:
pavlikova@arcibol.cz nebo na tel.:
603 977 711.
Martina Pavlíková
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Souborné dílo
– Benedikt XVI. mladým lidem
Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s nakladatelstvím
Paulínky vydala knižně ve dvou dílech
promluvy Benedikta XVI. k mládeži
s názvem Jste nadějí církve.
První díl mapuje průběh světových dnů
mládeže a obsahuje studii P. Jana Balíka.
Druhý díl přináší výběr z papežových promluv pro mládež během apoštolských cest
a několik stěžejních projevů o mládeži.
Čtenáři a především kněží najdou na
stránkách těchto knih velkou moudrost,
inspiraci pro pastoraci a jistě se jich dotkne něco z toho, jak odvážně a inkulturovaně byl papež Ratzinger schopný oslovovat mladé lidi.
Komplet lze zakoupit či objednat v knihkupectví Paulínky nebo v prodejnách
Karmelitánského nakladatelství; cena
kompletu je 288 Kč.
(aco)
Výstava Světové dny mládeže
v Riu de Janeiro 2013
Až dokonce října mohou návštěvníci
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zhlédnout zajímavou výstavu fotografií věnovanou Světovým dnům mládeže v Riu de Janeiro.
Na dvanácti panelech je zachycen průběh
setkání mladých lidí s papežem Františkem v Riu de Janeiro z pohledu Anny
Bekárkové, Jana Čermáka a Dominika
Nováka. Fotografie přibližují atmosféru
setkání, doprovodný program ve farnostech i skutečnou tvář současné Brazílie

plné kontrastů. Výstava je doplněna dalšími dvanácti panely zachycujícími historii předchozích Světových dnů mládeže,
které se uskutečnily během pontifikátu
papeže Jana Pavla II. a Benedikta XVI.
Návštěvníci si mohou prostřednictvím fotografií, úryvků z homilií, svědectví účastníků oživit průběh jednotlivých setkání
a inspirovat se slovy papežů, které jsou
adresovány nejen mladým lidem celého
světa. Návštěvní hodiny pro veřejnost:
v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 16 do
18 hod.
Marie Kvapilíková

Aktuality
V Olomouci je výstava o arcibiskupu Kohnovi
Jedněmi oslavovaný a obdivovaný, jinými odsuzovaný olomoucký arcibiskup
ThDr. Theodor Kohn stále přitahuje pozornost řady badatelů. Z dosud neprobádaného úhlu, především jako mecenáše umění a sběratele, představuje jeho osobnost nově otevřená výstava v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Rozšířená repríza
expozice s podtitulem „Neklidný osud talentovaného muže“, jejíž premiéru vloni
hostil kroměřížský zámek, potrvá do 12. ledna 2014.
Podle spoluautorky koncepce výstavy Martiny Miláčkové je hlavním cílem expozice
představit Kohna jako významného mecenáše umění a sběratele. „Během jedenáctiletého episkopátu se totiž Kohnovi podařilo usilovnou prací obnovit lesk arcibiskupských
rezidencí v Olomouci a Kroměříži,“ upozornila Miláčková. Především úpravami kroměřížského zámku, který považoval tak jako řada jeho předchůdců za svoji hlavní letní
rezidenci s čilým společenským ruchem, se podle ní zapsal do kulturních dějin Moravy.
ThDr. Kohn pečoval o kroměřížské sbírky, zejména pak o jedinečnou kolekci obrazů.
„Našel ji v neutěšeném stavu. Poškozené nebo stářím sešlé obrazy, které přestaly plnit
estetickou i reprezentativní funkci, skončily dokonce v nejednom případě na půdě,“ řekl
spoluautor koncepce výstavy Ondřej Zatloukal.
Roku 1895 začal s opravami a restaurováním sbírek. Současně usiloval o jejich rozšiřování především pro olomouckou arcibiskupskou rezidenci.
„Značnou pozornost také věnoval numismatické sbírce, kterou založil jeho předchůdce
Bedřich z Fürstenbergu. Především díky stanovení jasného sbírkotvorného programu
a uvolnění velkých finančních částek na nákup numismatického materiálu zaměřeného
výhradně na církevní ražby pak dosáhla sbírka proslulosti,“ dodal.
Na Bedřicha z Fürstenberga rovněž navázal v prosazování ideje zřízení arcidiecézního
muzea. Jako nejvhodnější prostor se mu jevila Rotunda v kroměřížské Květné zahradě. „Přestože se tento pokus nezdařil, musíme docenit, že právě Kohn položil základy
myšlenky specializovaného církevního muzea, kterou naplno rozvinul a ve spolupráci
s Muzeem umění Olomouc realizoval arcibiskup Jan Graubner v roce 2006 a 2007, kdy
vznikla Arcidiecézní muzea v Olomouci a v Kroměříži,“ uzavřel Zatloukal.
Projektem s podtitulem „Neklidný osud talentovaného muže“ pokračuje dramaturgická řada výstav zasvěcených olomouckým biskupům a arcibiskupům. První z nich byla
v roce 2008 věnována Františkovi z Dietrichsteina (1599–1636), o rok později následovali Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579–1598) a Jindřich Zdík (1126–1150).
Jiří Gračka
Pastorační program na příští rok
Rok 2014 vyhlašuje Česká biskupská konference jako Rok rodiny (na připomínku Roku vyhlášeného OSN před 20 lety). Ústřední akcí bude Národní pouť rodin
30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou.
V olomoucké arcidiecézi věnujeme celý rok rodině, a to zvláště z pohledu témat uplynulého roku: Víra v rodině: předávání víry, společné prožívání eucharistické úcty a svatého
přijímání, modlitba v rodině.
– Zvláštní pozornost budeme věnovat rodinám prvokomunikantů (materiály nabídnou
pastorační centra).
– Ve farnostech zorganizujeme zvláště pro rodiče kurzy Malá škola modlitby jako podnět a pomoc modlitbám v rodině.
– Do rodin rozšíříme sešit Hovory s Ježíšem. Vyjde druhý díl pro děti. Každoroční adorační den farnosti připravíme jako společnou adoraci jednotlivých rodin všech generací.
– Podobně k děkanátní pouti za rodiny a duchovní povolání pozveme celé rodiny.
(Podle toho si děkanáty připraví program.)
– V Adventu připravíme ve farnostech kurzy Zpívání koled otevřené pro nejširší veřejnost, aby si o svátcích mohla zazpívat celá rodina. Je vhodné přidat návody či zkušenosti křesťanského prožívání štědré večeře vzhledem ke krajovým zvyklostem. Kurzy
povedou chrámové sbory a farní schóly. Letos jako pilotní projekt provedou farnosti
samy. Na základě sebraných zkušeností můžeme v příštích letech tento program propagovat podobně jako Noc kostelů.
– V kněžských dnech se vrátíme k tématu rodina, spiritualita manželství, pastorace
rodin.
– Děkanáty blízké Napajedlům se účastní pouti za nenarozené o slavnosti Zvěstování
Páně.
Dne 28. července 2014 si připomeneme 100. výročí vypuknutí první světové války.
Většina obcí má pomníky obětem války. Ve spolupráci s obecními úřady připravíme
pietní vzpomínku s modlitbami a mší svatou za oběti válek.
(aco)

Aktuality
Věřící z různých olomouckých církví se setkají při Noci žalmů
Ekumenická akce „Noc žalmů“ se uskuteční ve čtvrtek 17. října v 19 hod. v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (u dominikánů). Setkání navazuje na Dny
důvěry a Večery důvěry, které se v Olomouci konaly v předchozích letech.
„Po předešlých ekumenických aktivitách, které jsme pořádali, jsme se rozhodli navázat
Nocí žalmů. Doslechli jsme se totiž, že ji s velkým úspěchem pořádali v Praze či v Českých Budějovicích a zaujala nás,“ vysvětlil Josef Lavička, koordinátor akce.
Na přípravě se podílí věřící z řady olomouckých církví: Římskokatolické, Řeckokatolické, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Církve bratrské
či Bratrské jednoty baptistů.
„Osobně jsem rád, že opět oživíme ekumenickou spolupráci v Olomouci. Zároveň mám
radost z toho, že se nám tak podařilo nalézt něco nového po čtyřech předešlých akcích,
které se nesly v duchu Taizé,“ dodal Lavička.
Noc žalmů spočívá v téměř celonočním čtení biblické knihy Žalmů. Jednotlivé části
budou číst zástupci všech zúčastněných církví. Zapojí se církevní představitelé i další
místní kulturně a společensky významné osobnosti, některé žalmy budou zhudebněné.
Stěžejní však bude účast široké veřejnosti. Kdokoliv se totiž může telefonicky či prostřednictvím webových stránek akce zaregistrovat ke čtení určitého žalmu.
„Rádi bychom vyzvali všechny Olomoučany i obyvatele okolních měst a vesnic, aby
se zapojili. Jen na nich záleží, jak se tento večer podaří. Ekumena spočívá v rozdílnosti jednotlivých náboženství i lidí, proto je naším cílem oslovit co nejvíce lidí z různých
denominací. Jedině tak splní Noc žalmů naše očekávání,“ povzbuzuje k aktivní účasti
koordinátor Lavička.
Více informací k organizaci Noci žalmů a možnost přihlásit se ke čtení konkrétního
žalmu naleznete na webových stránkách: www.vkholomouc.cz/noczalmu
Přihlásit se lze i telefonicky na tel.: 777 408 058 (denně mezi 18. a 21. hodinou).
Akce se koná pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého. Mediální
partnerství přislíbili TV Noe, Radio Proglas, Katolický týdeník, Žurnál UP a Olomoucký deník. Partnerem je i statutární město Olomouc a Vysokoškolské katolické hnutí
Olomouc.
Kniha žalmů je sbírkou 150 různých zpěvů, nářků, modliteb (oslavných, děkovných,
naříkajících či liturgických) z různých období izraelských dějin. Židé ji řadí mezi Spisy
(Ktuvium), křesťané mezi mudroslovnou literaturu. Za hlavního, ne však jediného autora žalmů je pokládán král David. Kniha žalmů byla sepisována v průběhu více století,
hovoří se až o 900 letech. Žalmy vznikaly za různých okolností nejen pro společnou bohoslužbu, ale i pro osobní modlitbu, díky, chvály, prosby, atd. Žalmy zachycují rozmanité způsoby setkání Boha a člověka.
Kontakty:
koordinátor setkání: Josef Lavička, e-mail: pepa.lavicka@seznam.cz, tel.: 734 435 000
propagace: Lucie Přikrylová, e-mail: lucyp@centrum.cz, tel.: 608 257 345
(aco)
Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK
Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK, který v roce 2002 založila Česká biskupská konference, trvá dva roky. Během jednoho roku proběhnou celkem tři týdenní
kurzy a jeden týden exercicií, které obvykle vede někdo z biskupů. Cílem kurzu je prohloubení kompetencí (vzdělávání a formace) v řádné pastoraci mládeže.
Cílovou skupinou jsou především kněží a laici pracující s mládeží, např. kaplani zodpovědní za mládež v děkanátu, pastorační asistenti, laičtí pastorační pomocníci, zástupci
řeholí a hnutí, absolventi diecézních kurzů pro animátory a ti, kteří se na službu mladým připravují.
Jednotlivé týdny obsahují kromě přednášek i společnou modlitbu, práci ve skupinkách
a osobní sdílení účastníků. Svou skladbou kurz umožňuje vzájemné poznávání kněží,
zasvěcených osob a laiků angažovaných v pastoraci mládeže. Rozdílné zkušenosti a pohledy obohacují nejen účastníky navzájem, ale také pomáhají k hledání cest účinnější
pastorace. Důležitou součástí kurzu jsou pravidelná setkání a diskuse s biskupy.
Po úspěšném zakončení dostávají absolventi kurzu osvědčení od předsedy České biskupské konference. Absolventům je dvakrát ročně nabízena nadstavba vždy v délce 2,5
dne.
Termíny ve studijním roce 2013/2014:
14. – 18. 10. 2013 Vyhlídka (Blansko)
11. – 15. 11. 2013 Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn)
13. – 17. 1. 2014 Exercicie Svatý Hostýn
12. – 16. 5. 2014 Erlebachova bouda (Špindlerův Mlýn)
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: caban@cirkev.cz; podrobné informace:
www.sfk.signaly.cz		
P. ThDr. Jan Balík, PhD.
ředitel Sekce pro mládež ČBK
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Arcidiecézní setkání katechetů
na Velehradě
Ve dnech od 17. do 19. ledna 2014 se na
Velehradě uskuteční VIII. arcidiecézní
setkání katechetů.
Jedná se o setkání katechetů olomoucké
arcidiecéze ke společné modlitbě, sdílení
svých zkušeností v katechetické službě
a také pro svou další formaci. Toto setkání
se bude zabývat farní a diecézní pastorací.
Hlásit se je možné přímo v poutním domě
Stojanov na e-mail: velehrad@stojanov.cz
nebo telefonicky na čísle: 572 571 531.
Martina Orlovská
Celostátní setkání
animátorů mládeže 2014
Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže (AKSM) ve spolupráci
s dalšími hnutími, sdruženími a řády
připravuje od 17. do 23. srpna 2014
v Třešti Celostátní setkání animátorů
s názvem Nikdo není ostrov.
Setkání je určeno pro účastníky animátorských kurzů, aktivní mladé ve farnostech,
společenstvích, řeholích, hnutích a pro
všechny mladé od 16 let, kteří se chtějí
stát aktivními.
Program je zaměřen na duchovní formaci
animátora, prohloubení osobnosti animátora a inspiraci pro službu mladým
lidem. Tentokrát bude více zaměřen na
vztahy: z přirozeného, biblického a psychologického hlediska, na rodinu a život
ve společenství církve.
Na setkání budou přítomni naši biskupové a mnoho odborníků.
Mladí účastníci budou hradit příspěvek
2200Kč. Zaplatí-li do konce května 2014
mají sníženou cenu 1900 Kč. Avšak skutečné náklady přesáhnou 3000 Kč na osobu.
Přihláška a bližší informace:
http://csa2014.signaly.cz
P. ThDr. Jan Balík, PhD.
ředitel Sekce pro mládež ČBK
Nabídka výukových programů
pro školní rok 2013/2014
Turistické centrum arcibiskupského
paláce v Olomouci nabízí i v tomto školním roce výukové programy pro všechny typy škol a dětské kolektivy.
Svým zaměřením programy 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. Vhodné
jsou také pro doplnění výuky náboženství.
Aktuální nabídku programů naleznete na:
www.arcibiskupskypalac.ado.cz, v sekci
pro školy.
(aco)
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Katecheze dobrého pastýře
Hledáte-li způsob, jak přiblížit předškolním a mladším školním dětem Boží lásku,
kterou lze zakoušet díky liturgii, představujeme vám jeden z možných způsobů,
jak toho docílit.
Koncepce tzv. Katecheze dobrého pastýře, která vznikla v Římě v padesátých letech minulého století díky biblistce Sofii
Cavalletti, představuje ucelený systém výchovy ve víře, zaměřený na uvádění dítěte
do poznávání Boha a komunikace s Ním
skrze Bibli a liturgii. Koncepce vychází
z náboženské výchovy dětí podle italské
pedagožky Marie Montessori. Respektuje
tedy svobodu a vývojové potřeby dětí. Při
zmíněné katechezi se s dětmi mladšího
školního věku začíná s liturgickou výchovou, tj. poznáváním prostoru, ve kterém se
odehrává mše svatá (oltář, svatostánek),
seznámením se s liturgickými nádobami
(kalich, konvičky aj.), liturgickými oděvy
(ornát, štola aj.), s liturgickými barvami
a kalendářem. V současné době se tato
metoda práce s dětmi uplatňuje v Církevní mateřské škole v Českých Budějovicích.
Díky polské lektorce Dr. Barbaře Surmě,
která pořádá semináře v Polsku i v České republice, se s tímto typem katecheze
můžete seznámit i vy. Nejbližší seminář
je naplánován na dny od 27. listopadu do
1. prosince. Místo konání bude v královéhradecké diecézi a bude brzy upřesněno.
V případě zájmu o tento seminář můžete
kontaktovat naše katechetické centrum.
Věříme, že se i tímto katechetickým způsobem bude v budoucnu pracovat také
v naší arcidiecézi.
Anna Skočovská
Připravujeme:
Adventní kalendář do rodin
Jako pomůcku pro přípravu aktivního
prožití doby adventní připravujeme ve
spolupráci s dalšími pastoračními centry adventní kalendář do rodin. Kalendář
bude formátu A7, s magnetkou na poslední straně, takže bude výborně držet na
ledničce. Tento kalendář bude obsahovat
biblický citát s myšlenky na povzbuzení
pro každý den. Pokud budete mít o tyto
adventní kalendáře zájem, můžete si je
objednat přes kněze ve vaší farnosti.
Martina Orlovská
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
Malý oslík – evangelium pro děti v obrázcích
Milí čtenáři, jsme manželé Jana a Jakub Kupkovi a vytváříme jednoduchý časopis pro
malé děti „Malý oslík”, který jim formou obrázků a her přiblíží nedělní evangelium.
Obrázky slouží zároveň jako omalovánka. Tento časopis vydáváme
na každou neděli. Veškerá vydání
časopisu jsou volně ke stažení na
stránkách: www.malyoslik.cz v sekci Časopis. Aktuální číslo je vždy
na hlavní straně a vydáváme je v úterý. Pokud byste měli jakékoli dotazy či připomínky
k časopisu, neváhejte se nám ozvat na e-mail: casopis@malyoslik.cz
DVD Romero
Děj tohoto filmu natočeného podle skutečných historických událostí se odehrává na
přelomu 70. a 80. let dvacátého století ve středoamerickém státě Salvador (tento název
ve španělštině znamená „Spasitel“). Jeho hlavní postavou je tamní arcibiskup Óscar
Romero (1917–1980). I když má celý film výrazně křesťanský podtext, o žádný idylický
nebo romantický snímek se nejedná. Před divákem se totiž rozvíjí drsný příběh z období začínající občanské války, kde proti sobě stojí na jedné straně vojenský vládnoucí
režim a na straně druhé chudí rolníci, levicoví radikálové a komunisté, kteří vládě vyhlásili partyzánskou válku. Únosy, vydírání, vraždy, znásilnění, věznění a mučení jsou
zde na každodenním pořádku. Jak už tomu však při těchto válečných konfliktech bývá,
tím hlavním, kdo nese jejich tíhu, jsou obyčejní chudí obyvatelé a v tomto případě také
katoličtí kněží a věřící.
Církev se zde ocitá ve „dvojím ohni“. Ze strany vlády je jí vyčítána
její aktivní pastorační činnost mezi nejchudším obyvatelstvem,
z něhož se mají rekrutovat ty největší revoluční protivládní „živly“, zatímco protivládní odboj zase vytýká církevní hierarchii její
úplnou loajalitu vůči vládě a přehlížení bezpočtu násilí a bezpráví, kterého se vládní jednotky dopouštějí na prostém obyvatelstvu. Do této situace je salvadorským arcibiskupem jmenován
Óscar Romero. Nový arcibiskup se zpočátku jeví jako nekonfliktní a bázlivý, takže se vládní představitelé domnívají, že jim nebude „dělat problémy“. Romero je však stále více konfrontován
s bezprávím páchaným na obyčejných lidech ze svého nejbližšího
okolí. Poté, co dozvídá o mučení a zabíjení kněží a dalších věřících (včetně žen a dětí),
zcela otevřeně vystupuje na obranu těchto i dalších pronásledovaných a začíná tvrdě
kritizovat vládnoucí režim za jeho brutální praktiky, kterými si sjednává v zemi „pořádek“. Romero se však nepřidává ani na stranu revolucionářů, které rovněž kritizuje za
jejich jednání, které jen přiživuje nekončící sérii krveprolití. Přidává se na stranu těch
nejchudších, bezbranných a nespravedlivě trpících. Jeho důrazný hlas žádající zastavení násilí a krveprolití však není vyslyšen a naopak je mnohým „trnem v oku“. Arcibiskup Romero, který se rozhodl zcela obětovat pro své věřící a v nich pro samotného
trpícího Krista, nakonec podstupuje nejvyšší oběť: 24. března 1980, právě když při mši
svaté v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti v San Salvadoru proměňuje víno v Kristovu
krev, je zastřelen jedním z členů provládních „eskader smrti“. Po jeho smrti se v Salvadoru naplno rozhořela občanská válka, která v této zemi probíhala v letech 1980 až1992
a jíž padlo za oběť asi 75 000 lidí, především civilistů. Romerův odkaz „revoluce bez
zbraní, vojska a strachu“ však nezůstal zapomenut. Několik dnů před svou smrtí tento
arcibiskup, který byl rovněž nominován na Nobelovu cenu míru, prohlásil: „Když mne
zabijí, nadále budu žít v obyvatelích Salvadoru.“ Jeho slova se splnila. V dnešní době je
Romero mnohými věřícími pokládán za neoficiálního svatého a jeho osobnost ctí také
protestanté a anglikáni.
Přestože jde o pochmurný snímek se smutným koncem, může dnešního věřícího diváka oslovit. Při sledování filmu si totiž uvědomíme, že dodržování základních lidských
práv včetně náboženské svobody vůbec není všude ve světě samozřejmostí a že svoboda
a mír jsou velkými Božími dary. Inspirující může být také příklad Romerovy proměny
z plachého a bojácného kněze v neohroženého a statečného obhájce všech nespravedlivě utiskovaných. Tento film pro jeho drsnost i značně složitý historický kontext (děj se
odehrává na pozadí studené války, do politických konfliktů se zde ještě navíc „přimíchává“ tzv. teologie osvobození) doporučujeme ke zhlédnutí spíše skupinám či společenstvím středoškoláků, vysokoškoláků nebo dospělých, a to pokud možno s alespoň
základním úvodním výkladem k dobovým souvislostem celého děje. Film vytvořila
v roce 1989 v USA produkční společnost Paulist pictures, jeho slovenské znění vyrobilo Studio LUX. Zakoupit jej můžete např. v internetovém obchodě www.paulinky.cz za
250 Kč.		
Vít Němec
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Centrum pro katechezi
Katecheze o modlitbě
V loňském školním roce jsme na webových stránkách našeho centra (www.ado.
cz/katechete) začali pravidelně vydávat
katecheze o modlitbě. Tyto katecheze se
zabývaly modlitbou po vzoru starozákonních postav. V letošním školním roce
na ně opět navazujeme s tématem „Modlitba podle Nového zákona“, dále se zde
také budou postupně rozebírat související články z Katechismu, včetně modlit-

by Otče náš. V současné době už jsou na
našich stránkách k dispozici první katecheze, které se zabývají Ježíšovou školou
modlitby. Pojednávají o tom, z jakých
kořenů pramení jeho modlitba (židovská
tradice a láskyplný vztah s Otcem), v čem
spočívá novost jeho modlitby (důvěrný
synovský vztah k Otci), jakým způsobem
On učí druhé modlit se (vlastním příkladem), a co toto všechno znamená pro náš
konkrétní osobní život modlitby. Tyto ka-
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techeze vycházejí pravidelně každý týden
a jsou určeny především pro společenství
dospělých nebo také pro další vzdělávání
dospělých ve víře katolické církve. Pokud
vás tato témata oslovila a chtěli byste se ve
farnosti scházet k jejich společnému sdílení a také ke společné modlitbě, domluvte
se na tom s knězem ve vaší farnosti. Jistě
vám rád v této službě vyjde vstříc.
Martina Orlovská

centrum pro školy
Projekt „Vstupy do škol s náboženskými tématy“,
ohlédnutí a vize do budoucna
Centrum pro školy se již pět let snaží prostřednictvím dobrovolníků z celé arcidiecéze
nabízet školám vzdělávání s křesťanskými tématy pod názvem „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Za tuto dobu jsme na Ministerstvu školství, práce a tělovýchovy
nechali úspěšně akreditovat 18 programů, např. Bible, Svatý Václav, Svatí Cyril a Metoděj, Vánoce, Velikonoce aj. Rozpracovaná
témata spolu s materiály
jsme předali na seminářích dobrovolníkům
z řad učitelů, katechetů,
pastoračních asistentů
a spolupracovníků rodinného centra.
Na některých místech se
nám tak jen díky nim daří
informovat dnešní děti
a mládež o smyslu křesťanství a o jeho významu
v dějinách i současnosti
naší země. Postupně vychází najevo, že dnešní
děti mají jen velmi obecné a povrchní znalosti o křesťanství a římskokatolické církvi.
Zároveň jsou ale velmi otevřené a o tuto tématiku se živě zajímají. Otevírá se proto před
námi velké misijní území. Přestože nemůžeme přímo evangelizovat a přivádět děti do
kostelů a farností, máme obrovskou možnost do dychtivých a citlivých dětských duší
vkládat informace o Bohu, který je všechny bezvýhradně miluje, a může jim dát smysl
a naději do jejich mnohdy složitých životů.
V příštích letech bychom rádi v této práci pokračovali. Bude to však možné, jen pokud
naši dobrovolníci budou v této službě ochotni pokračovat a pokud se nám podaří jejich
řady rozšířit. Proto se obracíme na všechny věřící v naší arcidiecézi, aby se zamysleli nad
tím, zda právě je Pán nevolá k této službě a zda by nebyli ochotni nabídnout se pro tuto
ne vždy snadnou práci.
A jaké předpoklady by měl mít vhodný člověk?
Nejlépe pedagog – učitel, katecheta nebo vychovatel. Ale není to podmínkou, stačí, pokud má zkušenosti z práce s dětmi, např. z dětských táborů, z pomoci ve farnosti apod.
Poraďte se s knězem ve vaší farnosti a jestliže vám tuto službu doporučí, nebojte se a obraťte se na nás. My vám rádi poradíme a předáme vám nejen materiály pro tyto projekty,
ale i zkušenosti a potřebné kontakty.
Na závěr mi dovolte poděkovat mnoha našim laikům, kteří se opravdu nezištně této
službě věnují. Často nejsou dosti docenění a jejich práce je skrytá a někdy se může zdát
i téměř zbytečná. Ale Bůh ví, že tomu tak není.
Helena Polcrová
Bližší informace podá: Helena Polcrová, Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 587 405 255

Semináře „Vstupy do škol
s náboženskými tématy“
Dušičky a Halloween
19. října – opakování semináře z roku
2010, přednáší sestra Siarda Trochtová
a Mgr. Helena Polcrová
Místo konání: budova kurie, Biskupské
nám. 2, Olomouc; v době od 9.30 do 13
hod.
Vánoce ve výtvarném umění
30. listopadu – nový seminář, který zpracovává téma Vánoce tentokráte z uměleckého – výtvarného pohledu. Děti se
prostřednictvím starých obrazů seznámí
se symbolikou barev tvarů a dozví se, jaký
vliv mělo křesťanství na výtvarné umění
u nás i ve světě
Místo konání: Farní úřad Luhačovice,
Pod Kamennou 1000; v době od 9.30 do
13 hod.

Vánoce ve výtvarném umění
3. prosince – opakování semináře
Místo konání: budova kurie, Biskupské
nám. 2, Olomouc; v době od 15.30 do
18.30 hod.
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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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 pondělní večery, vždy od 18 do 20.30
hod.; termíny: 7. října, 14. října, 21. října,
28. října, 4. listopadu, 11. listopadu a 18.
listopadu. 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 má
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
Duchovní obnova pro rodiny
s dětmi na Svatém Hostýně
Bude se konat 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 svatá,
možnost svátosti smíření nebo rozhovoru
s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Obnovu povede P. Martin Sklenář, farní
vikář z Kolína. 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
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

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. Jitka Krausová, OV (zasvěcená panna), a P.Bernard Petr Slaboch, OPraem. Víkend začíná v sobotu registrací přihlášených a ubytováním od 9.30 do
10 hod. a končí v neděli odpoledne. Přihláška je k dispozici ke stažení na našich stránkách: www.rodinnyzivot.cz
Bližší informace:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz
Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním
domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 8. října od 16 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou a doc. RNDr. Ivanou Loučkovou, CSc., na téma: „Rozum a cit a naše
svoboda“. Další se uskuteční 12. listopadu. Mgr. Alžběta Drexlerová bude mít připravené téma: „Strom života“.
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 směrováno pro širší veřejnost a bude se konat ve čtvrtek 10. října od 18
hod. na kurii arcibiskupství. Další jsou naplánována na 24. října, 7. listopadu a
21. listopadu.
Bližší informace: Alena Večeřová, tel. 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz
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 adresu: 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 nebo se přijít podívat 12. října na první rozplavbu bez odeslané přihlášky, napiš na výše uvedený e-mail.
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 až 43 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde
potkáte zhruba pět potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 minut 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 ulici 12
v Olomouci. Příchod mezi 9. hod. a 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. Informace 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!
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Časopis Rodinný život
Poslední časopisu Rodinný život s názvem „Jsem bez práce“ se věnuje aktuálnímu tématu nezaměstnanosti. Na přípravě čísla spolupracoval Jindřich Štreit, jehož fotografie
celé téma výmluvně ilustrují.
O ztrátě a hledání zaměstnání v rozhovorech vyprávějí lidé, kterým se nedařilo nalézt
práci dlouhodobě, a přesto je tato obtížná životní situace přivedla k řadě cenných zkušeností. Psycholožka Petra Feglerová upozorňuje na rizika, která období nezaměstnanosti
přináší z hlediska osobnostního rozvoje. Při hledání práce zdůrazňuje potřebu aktivního přístupu, vytrvalosti, kontaktu s druhými lidmi i kreativity. Čas po ztrátě zaměstnání
může být příležitostí k sebereflexi a promyšlení dalšího směřování. Specifická je situace
maminek na mateřské dovolené, jejichž práce je často nedoceněna.
Jak se tedy nepodceňovat a neobávat návratu do zaměstnání, čím bude obtížný a čím
naopak přínosný pro rodinu? V anketě jsme se ptali, jak si najít zaměstnání. Pomoci
může také Poradenské centrum, jehož služby vám představujeme na webu časopisu.
Ztrátou zaměstnání člověk neztrácí svou hodnotu, vždyť jakákoli dobrá, smysluplná
činnost nás vede k sebeuskutečnění a je spoluúčastí na Stvořitelově díle, jak zaznívá
v textu „Obtížné dobro“. V rubrice o svatosti v manželství se dočtete o životě a poselství
rodičů sv. Terezie z Lisieux. Pro děti je připraveno setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé
i velké, křížovka, pozvání na prázdninové akce a voňavý recept pana Nágla.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese Centra pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@email.cz
Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi
Vypravte se prozkoumat za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti
nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti
od 8 let. Akce je naplánována od 18. do 20. října (začínáme v pátek večeří,
končíme v neděli obědem). Kromě výpravy do jeskyně bude připraven pestrý společný
program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd.).
Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější. Kapacita je omezena, přihlaste
se co nejdříve.
Bližší informace a přihlášky: www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Peter Markovič,
tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz
Víkendová duchovní obnova pro seniory
Víkend pro seniory se koná od 18. do 20. října na Velehradě. 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 svatá, svátosti smíření, případně 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
Malá pouť za velké věci
Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta
je dlouhá 8 km a jde zhruba o dvě hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností
se můžete k pouti přidat: ve 12.45 až 13 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve
13 hod.), nebo ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na
autobus a vyvézt se nahoru), nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku.
Nejbližší termín poutě je 27. října, další 10. listopadu.
Bližší informace:
www.rodinnyzivot.cz, nebo na tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz
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

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.
Letošní podzimní příprava byla zrušena.
Zimní příprava by měla být zahájena
od 17. do 19. ledna 2014 společně stráveným víkendem v Dubu nad Moravou
(účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 31. 1., 14. 2., 28. 2. a 14. 3. od 17 do
19.30 hod. na Biskupském náměstí 2
v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve
2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na:
www.rodinnyzivot.cz
Jarní příprava začne víkendem od 11. do
13. dubna a letní od 20. do 22. června
2014.
Bližší informace:
Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252,
e-mail: cmarova@arcibol.cz
Stránky připravil Peter Markovič
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Odpovědnost křesťanů
za Evropu
Ve dnech 28. až 30. srpna 2013 se v historickém bavorském městě Freisingu
opět sešlo asi 360 účastníků ze 30 zemí
k 17. mezinárodnímu kongresu RENOVABIS. Letošní téma znělo: Svobodně
a solidárně. Odpovědnost křesťanů za Evropu. Shromáždění je velké nejen počtem
účastníků, ale i velkým počtem těch, kdo
přednášeli v plenárních zasedáních kongresu i pracovních skupinách. Program
byl velmi hutný, proběhly čtyři bloky
plenárního jednání s 20 referenty a koreferenty. V osmi pracovních skupinách
vystoupilo zhruba 30 referentů, kteří uváděli do problematiky pracovní skupiny.
Hlavní úvahy kongresu se soustředily jednak na téma: Svoboda, které se jednotlivé
země východní „sovětské“ zóny Evropy
dočkaly po roce 1989. Co tato svoboda
přinesla pozitivního a jaké se v ní skrývají negativní trendy a problémy. Důležitým nástrojem řešení problémů a cesty
kupředu je solidarita, kterou v sobě nese
sociální učení církve, které vetkly do základů Evropy její „otcové zakladatelé“
Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide
De Gasperi a v neposlední řadě Konrád
Adenauer.
Ředitel RENOVABIS P. Stefan Dartmann, SJ, zdůraznil, že organizace již 20
let podporuje nejen křesťany ve východní
Evropě. Mnichovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx zmínil naše skutečné
kroky vpřed a výhody obnovené svobody
a srůstání Evropy. Připomněl důležitou
myšlenku apoštolského listu Ecclesia in
Europa papeže Jana Pavla II., která říká,
že hlavní devízou Evropy je vzájemná otevřenost.
Poslanec Evropského parlamentu Bernd
Posselt zdůraznil, že dosavadní neoliberální éra konsumismu, navazující na komunistickou éru Evropy, postupně slábne
a končí a v Evropském parlamentu se stále víc diskutují otázky duchovního směřování Evropy. Je třeba Evropu obnovovat
na starých základech. Dnes jsme v pokušení podlehnout dvěma omylům. První si
vytváří mylnou iluzi, že můžeme navázat
na starou společnost s převahou křesťanství. Druhým omylem je představa, že EU
je jakousi „mašinérií na odkřesťanštění
Evropy“. Obojí neplatí, Evropa nemůže
být křesťanštější než její jednotlivé země.
Nejlepším postojem současného křesťana
je, aby žil své křesťanství aktivně a vnášel
je jako „příspěvek k vytvoření jednotné
Evropy a přestal neustále naříkat“.
PhDr. Jiřina Štouračová
Brno

hlasy a ohlasy
Zahájení školního roku na AG v Kroměříži aneb vyšel rozsévač,
aby rozséval
Školní rok 2013/2014 byl na církevních školách v Kroměříži – Arcibiskupském gymnáziu a Církevní základní škole - zahájen v pondělí 2. září slavnostní mší svatou v kostele
sv. Mořice v Kroměříži, které se účastnili nejen všichni žáci a studenti obou škol, ale také
velké množství absolventů a rodičů. V úvodu ředitel gymnázia Štěpán Bekárek představil všem přítomným
nového školního kaplana P. Martina Sekaninu a jáhna Karla
Skočovského, kteří
budou ve škole od tohoto školního roku
působit. Hlavní celebrant, P. Petr Bulvas,
biskupský delegát
pro pastoraci, ve své
promluvě zdůraznil
v návaznosti na podobenství o rozsévači
zodpovědnost každého učitele, který zasévá do srdcí žáků nejen nové vědomosti, ale také předává své postoje, názory a modely
chování. Žákům a studentům byla adresována slova o možném postoji k zasetému slovu, o připravenosti přijímat správné hodnoty, nechat se svobodně utvářet a nepromarnit svůj život, nesázet na dočasné, ale naopak na trvalé hodnoty. Po mši svaté P. Petr
Bulvas požehnal Cestu světla umístěnou na zahradě gymnázia. Je tvořena čtrnácti obrazy, které namalovali studenti školy pod vedením profesorky Jiřiny Kubáčkové v rámci
hodin výtvarné výchovy.
Církevní základní škola má na začátku nového školního roku 172 žáků, Arcibiskupské
gymnázium 470 studentů. Do primy šestiletého studia nastoupilo v tomto školním roce
34 studentů, do prvního ročníku čtyřletého studia 90 studentů.
Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži má nové laboratoře
Studenty v novém školním roce uvítaly nově vybavené laboratoře chemie a biologie,
které byly renovovány v rámci projektu Inovace školního vzdělávacího programu biologie
a chemie. Během dvou let byl v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vytvořen nový
vzdělávací program pro předměty biologie a chemie. Studenti se mimo jiné budou více
věnovat problematice ochrany životního prostředí.
Učebny biologie a chemie byly vybaveny interaktivními tabulemi a novou technikou.
„V chemické laboratoři je nová digestoř, myčka laboratorního skla, váhy a další laboratorní technika,“ vysvětlila Alena Dvořáková, která zde vyučuje chemii.
Laboratoř biologie navíc dostala nové mikroskopy, které lze velmi snadno propojit s počítači a interaktivní tabulí. „Zkoumali jsme pod mikroskopy květiny a potom měla vyučující připravený roztok, ve kterém byly vidět prvoci. Je to krásně vidět,“ popisuje práci
s novým mikroskopem studentka tercie Laura Šarochová.
V rámci projektu
vznikly i výukové
moduly pro interaktivní tabule, které mají zkvalitnit
výuku a především
přiblížit chemii a biologii studentům.
Vyučující těchto
předmětů vytvořili také metodické
pracovní sešity pro
laboratorní práce
z biologie a chemie.
Anna Bekárková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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Sv. Cyril a Metoděj v katedrále sv. Václava v Olomouci
Prostory katedrály
Přímo nad hlavním vchodem, kamennou balustrádou, po boku sv. Václava, patrona
chrámu i olomoucké arcidiecéze, jsou umístěny sochy sv. Cyrila a Metoděje.
V severní průčelní věži byla umístěná zvonkohra (vyrobena 1985, u příležitosti 1100
výročí úmrtí sv. Metoděje, od roku 2008 je v opravě) s 15 zvony. Některé zvony nesou
jména sv. Cyrila, Metoděje a jejich žáků: Sávy, Klimenta, Angelára, Nauma, Gorazda.
Zvon Stojan připomíná arcibiskupa Stojana, ctitele sv. Cyrila a Metoděje.
V jižní průčelní věži je umístěn zvon sv. Cyrila a Metoděje z roku 1985. Po stranách
oltáře původně renesanční Loretánské kaple, přebudované v barokním slohu, jsou dvě
bronzové pozlacené sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje.
Chórová kaple z 19. století je zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději, oba světci jsou zobrazeni
také na vitrážích přímo nad pískovcovým oltářem Panny Marie Ochranitelky.
Sv. Cyril a Metoděj zdobí i novogotické vitráže v presbytáři. Nelze opomenout ani grafiky, plakety a malby, které zpodobňují oba soluňské bratry a mapují i jejich činnost:
zpěvy žalmů, zakládání školy, svěcení prvních kněží biskupem Metodějem.
Kněžské osobnosti
Sv. Cyril a Metoděj svými přímluvami doprovázeli i některé kněžské osobnosti při olomoucké katedrále.
Kardinál a olomoucký arcibiskup Bedřich Fürstenberg (1813–1892)
Pod ochranou sv. Cyrila, sv. Metoděje a sv. Václava založil roku 1854 první chlapecký seminář v Kroměříži, později Arcibiskupské gymnázium. V době jeho působení si církev
připomínala milénium příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu (1863), úmrtí sv.
Cyrila (1869) i sv. Metoděje (1885). Kardinál Fürstenberg se osobně u papeže Pia IX.
zasadil, aby svátek sv. Cyrila a Metoděje byl přenesen z 9. března na 5. červenec. Nelze
vyloučit, že i jeho zásluhou byli oba soluňští bratři roku 1863 prohlášeni za spolupatrony všech slovanských národů. Během novogotické rekonstrukce katedrály sv. Václava
v Olomouci nechal postavit chórovou kapli zasvěcenou právě sv. Cyrilu a Metoději jako
místo pro modlitbu denní modlitby církve kanovníků olomoucké kapituly.
Arcibiskup ThDr. Leopold Prečan (1866–1947)
Zasloužil se o rozvoj Velehradu, povýšení tamního chrámu na baziliku minor.
V Olomouci-Hejčíně nechal postavit kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde je na vlastní přání
i pohřben.
Arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan (1851–1923)
Vztah k oběma světcům získal během dětství a mládí. Sv. Cyrila si zvolil za svého biřmovacího patrona. Soluňské bratry vnímal jako sjednotitele východních a západních
křesťanů, především Slovanů, což vyjádřil zejména ve své doktorské práci Sjednocení
slovanských národů u víře. Pořádal také unionistické kongresy na Velehradě, které cestu
k jednotě křesťanů hledaly.
Na arcibiskupa Stojana navázal ThDr. Leopold Dýmal (1914–1995).

Myšlenku jednoty u sv. Cyrila a Metoděje
rozšířil na celou Evropu. Papeži Pavlu VI.
zaslal dopis, kde společně s ThDr. Bohumilem Zlámalem vyzdvihl život, dílo
a odkaz sv. Cyrila a Metoděje a žádal, aby
oba světci byli prohlášeni za učitele církve. Papež Jan Pavel II. napsal encykliku
Slavorum Apostoli a oba soluňské bratry
prohlásil za spolupatrony Evropy.
Nelze opomenout ani prof. ThDr.
Vojtěcha Tkadlčíka (1915–1997), kněze
a slavistu. Osobně se zasadil o obnovu
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty
roku 1968, podílel se na přípravných prací blahořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Svůj badatelský život zasvětil
zkoumání hlaholice.
Petra Otýpková
Olomouc

bude vás zajímat
•   První společná pouť vdov a vdovců z olomoucké arcidiecéze se koná
na Svatém Hostýně v sobotu 5. října;
informace o pouti na tel. 604 252 629
nebo e-mail: apanakova@volny.cz
•   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.

•   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.
•   Římskokatolická farnost Velehrad
vás zve na varhanní koncert, který se
uskuteční v bazilice na Velehradě 26. října
v 19.20 hod. Více informací naleznete na:
www.velehradinfo.cz

•   Ve Velehradském domě sv. Cyrila
a Metoděje v sále kardinála Špidlíka
na Velehradě bude v neděli 6. října od
16.30 hod. promítán film Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio), který otvírá otázku
o smyslu života a směřování lidského
konání a bytí. Více informací naleznete
na: www.velehradinfo.cz
•   Pietní akt ve věznici na Mírově v pátek 4. října jako vzpomínkové setkání na
milosrdné bratry, jejich spolupracovníky
a rodiny vězněné a perzekuované v dobách nacistického a komunistického
pronásledování pořádá Hospitálský řád
Milosrdných bratří.

Z diáře arcibiskupství
říJEN 2013
1. 10. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference
• arcibiskup Jan
2. 10. středa
12.00 hod. • Velehrad – Stojanov – setkání nemocničních kaplanů • arcibiskup Jan
5. 10. sobota
10.00 hod. • Ostrožská Lhota – biřmování • arcibiskup
Jan
10.00 hod. – Bánov – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Klobouky) • arcibiskup Jan
6. 10. neděle
10.00 hod. • Lidečko – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Popovice – mše svatá u příležitosti 100. výročí farnosti • generální vikář Mons. Josef Nuzík
10.30 hod. • Kunovice – biřmování • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(sestry) • biskup Josef
7. 10. pondělí
17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– udělení služby akolytátu • biskup Josef
8. 10. úterý
15.00 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a porada
ředitelů charit • arcibiskup Jan
11. 10. pátek
11.00 hod. • Velehrad – biřmování – Stojanovo gymnázium • biskup Josef
12. 10. sobota
10.00 hod. • Střelná – biřmování a žehnání nového svatostánku • biskup Josef
10.30 hod. • Velehrad – IX. pouť bohoslovců Čech,
Moravy a Slovenska – mše svatá • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť a průvod
na hřbitov • arcibiskup Jan
13. 10. neděle
9.30 hod. • Břest – biřmování • arcibiskup Jan
10.15 hod. – Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup
Josef

17. 10. čtvrtek
9.00 hod. • Vsetín – konference kněží děkanátu Vsetín
• arcibiskup Jan
19. 10. sobota
10.00 hod. • Hroznová Lhota – biřmování • biskup
Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XV. svatohubertská pouť
– mše svatá • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Prostějov a Vyškov) • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Velká Bystřice – žehnání varhan po rekonstrukci • biskup Josef
20. 10. neděle
9.00 hod. • Rapotín – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Kyjov-Bukovany – mše svatá a svěcení
kaple bl. Jana Pavla II. • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • biskup Josef
22. 10. úterý
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – kněžský
den • arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 10. úterý až 24. 10. čtvrtek
Vranov u Brna – zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
25. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – biřmování – Arcibiskupské
gymnázium • biskup Josef
26. 10. sobota
10.00 hod. • Paseka – biřmování • biskup Josef
10.30 hod. • Dub nad Moravou – VI. evropská myslivecká pouť • arcibiskup Jan
27. 10. neděle
7.45 hod. • Zubří – svatohubertská mše svatá – P. Petr
Gatnar, sekretář arcibiskupa
10.00 hod. • Velehrad – přednáška a mše svatá pro
Národní kongres katechetů • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Pozlovice – biřmování • biskup Josef

Uzavřeno k 23. 9. 2013
Změna programu vyhrazena

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

Placeno převodem 706 037

