JEŽÍŠ A JEHO PŘÍKLAD
Největším projevem Boží lásky k lidem je Ježíšova smrt na kříži. Ve Vyznání víry
se modlíme: „Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel, pohřben jest.“
I my bychom měli umět pro druhé něco obětovat. Před svou smrtí dal Ježíš
učedníkům nové přikázání − přikázání lásky. Řekl také, že
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sv. Mořic − Kroměříž h Hradisko u Kroměříže
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„Mám i jiné ovce, které…
… nejsou z tohoto ovčince.“ Tímto textem evangelia chci obhájit svou
nepřítomnost v našich farnostech. Po dobu ledna a února jsem konal vizitace
farností děkanátu Kroměříž. Ze 28 farností je obsazeno pouze 10 farností
faráři, kterým pomáhají 4 kaplani. Ostatní fary jsou většinou pronajaty, 5 far
je prodáno, některé jsou prázdné a čekají na nájemníky. Daleko dříve potřebují
velké opravy. Kněží působí vesměs v obcích, kde jsou základní školy a tam
také vyučují náboženství. Aktivních katechetů nám ubývá. Rok, co rok je
nižší počet udělených křtů i svateb. Počet pohřbů také stagnuje. V děkanátu
při posledním sčítání navštěvuje nedělní bohoslužby 4150 věřících. Zlepšuje
se podíl akolytů a lektorů na liturgii. Zvláště díky dvěma lektorským kurzům
se rozšířil počet aktivních lektorů, kteří čtou pravidelně při mši sv. Díky za
každého varhaníka či varhanici, kteří jsou buď místní nebo i na bohoslužby
dojíždějí. Většina z nich je prostými amatéry. Tu a tam je dobrá schola nebo
i ve větší farnosti chrámový sbor. Když jsem projížděl jednotlivé kostely
v zimních měsících, tu jsem ihned poznal, který kostel je temperovaný do
prostoru nebo jen v lavicích. Zimní měsíce, především ty letošní, přivedly
do kostela jen „skalní“ farníky. Návštěvnost v letním období je určitě
větší.V děkanátu jsou interiéry kostelů vesměs opravené a krásně udržované.
Na jednotlivých kostelech se pracuje buď na fasádě nebo na nové střeše.
Rozsah opravy vždy odvisí od financí nebo dotací z různých zdrojů. Velkou
radostí je setkání se zástupci farní rady, kteří se podílejí na dobré spolupráci
s knězem farnosti. Najde se mnoho obětavých lidí, kteří mají zájem o
pastorační život ve farnostech, a bez kterých si kněží službu nedokáží
představit.
Nyní vizitační zprávu za děkanát Kroměříž předám otci arcibiskupovi
Janu Graubnerovi a budu s netrpělivostí čekat na den, kdy pověří osobu
z arcibiskupství k vizitaci našich farností.
P. Josef Říha
Ježíšova slova se dozvíš, když budeš číst písmena po řádcích zleva doprava a
odshora dolů, ale pouze ta, která jsou ve čtverečcích .
Jak můžeme v obyčejném životě podle těchto Ježíšových slov jednat?
TRIO − farní list, vydává Řím. kat. farní úřad sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám.5,
767 01 Kroměříž. Tel., fax: 573 338 952. E−mail kanceláře: svmoric@svmoric.net.E−mail pro
příspěvky: svmoric@svmoric.net. Redakce P. Josef Říha, Ing. Petr Kvapilík, Ing. Eva Blešová,
Eva Šafaříková. Redakce si vyhrazuje právo na krácení nebo úpravu příspěvků v případě
nutnosti. E Tisk A. Michajlovič, Kroměříž, tiskárna. E NEPRODEJNÉ! Copyright © 2010
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Postní duchovní obnova farnosti sv. Mořice v Kroměříži
v sobotu 6. března 2010
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Téma: „Nazval jsem vás přáteli“
Všichni jsme povoláni ke svatosti k hlubokému vnitřnímu vztahu s Bohem
Duchovní obnovu připravuje společenství Blahoslavenství z Dolan
u Olomouce pod vedením otce Vojtěcha Koukala.

List z kalendáře – březen
1.3. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.−9. tříd
v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. − příprava snoubenců na sv. manželství
2.3. úterý
3.3. středa 10.20 hod. − setkání maminek s dětmi – na zahradě
proboštství
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz
pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
4.3. čtvrtek 17.30 hod. – adorace k Roku kněží s modlitbami za kněze
5.3. pátek
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.00 hod. – křížová cesta u sv. Mořice
6.3. sobota 9.00 hod. − Postní duchovní obnova farnosti sv. Mořice
(viz pozvánka)
19.00 hod. − Křížová cesta s moderní křesťanskou
muzikou u sv. Mořice
7.3. neděle 17.30 hod. – křížová cesta v kostele sv. Jana
8.3. pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.−9. tříd
v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. − příprava snoubenců na sv. manželství
9.3. úterý
10.3. středa 10.20 hod. − setkání maminek s dětmi – na zahradě
proboštství
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
11.3. čtvrtek
12.3. pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
13.3. sobota 8.00 hod. – brigáda před poutí v kostele sv. Mořice
14.3. neděle 17.30 hod. – křížová cesta v kostele sv. Jana
15.3. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.−9. tříd
v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. − příprava snoubenců na sv. manželství
16.3. úterý
17.3. středa 10.20 hod. − setkání maminek s dětmi – na zahradě
proboštství
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
18.3. čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
19.3. pátek
slavnost sv. Josefa máme slavit jako svátek zasvěcený na
mši sv.
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.00 hod. – mše sv. ze slavnosti sv. Josefa
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na místě se seznamoval s problémy, které bylo třeba napravit. První cesta
trvala 7 let, druhá 6 let, třetí 4 roky a ze čtvrté vizitace se už nevrátil a zemřel
dne 23. 3. 1606, přímo mezi Indiány, v jejich chudičkém kostele. Arcibiskup
Turibius je pohřben v limské katedrále.
Při svých cestách si Turibius psal Knihu vizitací, jakýsi cestovní deník, z
nějž vyzařuje jeho velká láska k Indiánům. Ne nadarmo ho papež Benedikt
XIV. nazval neúnavným poslem lásky.
Turibius je považován za organizátora peruánské církve vůbec. Během
25 let svého působení biřmoval na 800 tisíc lidí, mezi nimi i Růženu z Limy,
která byla nakonec prohlášena za svatou o padesát let dříve než on sám.
Založil první kněžský seminář na západní polokouli, zorganizoval 3
koncily a 13 diecézních synod. Na jeho návrh byla vydána r. 1582 koncilní
organizační směrnice pro život církve v celé Jižní Americe. Prosadil, aby se
všichni mnichové i kněží museli povinně učit domorodé jazyky a mohli tak
lépe působit mezi původními obyvateli.
V r. 1726 byl svatořečen. Sv. Turibius patří k nejvýznamnějším osobnostem
Nového světa.
Ing. Petr Kvapilík

Sledujte 750. výročí
kostela sv. Mořice
na našich webových stránkách
www.svmoric.net
Svatomořické stránky naleznete též na adrese www.mořic.eu,
ale také můžete zadat pouze
mořic.eu (ano, psáno s diakritikou!) a na Facebooku nejsme
pozadu. I Vy se můžete stát fanoušky! Nyní máme 56
příznivců.
Připojte se k nám, vstoupit můžete z naší domovské stránky
www.svmoric.net
Přes Facebook Vás pozveme na akce farnosti.
Miroslav DOUBRAVA
webmaster

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtka 18.3.2010
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trpěli bolestivými vředy, bolestmi hlavy a infekcemi zubů, z nedostatku zinku.
Pro své francouzské krajany zařídil, že se mše sv. bude slavit i v jejich rodném
jazyce.
Nakonec však jeho katolické náboženské aktivity přitahují nechtěnou
pozornost od německých úředníků. Německé gestapo zatklo Marcela dne
19. dubna 1944, kvůli jeho „příliš katolické“ víře. Byl vyslýchán, statečně a
otevřeně se hrdě přiznal ke své katolické činnosti. Byl uvězněn v Gotha, kde
také tajně přijal eucharistii. Ve vězení se nadále nepřestal modlit a pomáhat
v nouzi svým spoluvězňům.
Byl proto považován za nebezpečného pro Němce a převezen do
rakouského koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam trpěl různými
onemocněními a podvýživou, úplavicemi, horečkami, otoky a celkovou
slabostí. Nikdy si však nestěžoval a nezoufal. Přes svá utrpení povzbuzoval
své spoluvězně slovy: „V modlitbě k Bohu najdeme naši sílu.“ Ve věku 23
let byl utýrán k smrti. Zemřel na svátek svatého Josefa 19. března 1945.
Zanechal spis „Jak musí být člověk apoštolem.“
Laický mučedník Marcel Callo byl blahořečen papežem Janem Pavlem
II. dne 4. října 1987, v rámci biskupské synody o úloze laiků.

Svatý Turibius z Mongroveja (Toribio z Limy), peruánský
arcibiskup v Limě, obětavý organizátor a statečný a příkladný
svědek víry, svátek 23. března, (1538 – 1606)
Žil v 16. století. Narodil se ve Španělsku v Mayioga (Mongroveja) dne
16. 11. 1538, ve významné křesťanské španělské rodině. Vystudoval a potom
přednášel právo na univerzitě v Salamance. Králem Filipem II., který se o
něm doslechl, byl jmenován předsedou inkvizičního soudu v Granadě a
později arcibiskupem v Limě. Turibius se bránil, že není ani vysvěcen na
kněze a nezná americké poměry, ale panovník byl neoblomný, dal ho v Seville
vysvětit na biskupa a poslal ho roku 1580 lodí do Peru. Území, za nějž nyní
Turibius jako arcibiskup odpovídal, bylo obrovské. Mělo rozlohu 6 milionů
čtverečních kilometrů a od severu k jihu měřilo 5 tisíc km. A v církevních
záležitostech značně zanedbané. Turibius dělal všechno pro to, aby napravil
škody, způsobené jeho nedbalým předchůdcem. Úspěšně reformoval a
pozvedl duchovní i občanský život v celé zemi. Dal stavět kostely, školy,
kláštery a pomocná zařízení pro nemocné, chudé a pro mládež.
Naučil se jazyk Inků, i když mu to zpočátku dělalo potíže, a neúnavně se
jim věnoval. Civilizoval a obrátil k Trojjedinému Bohu celé kmeny. A chránil
je proti některým světským kněžím a španělským osadníkům, kteří se
domnívali, že je jim v nově dobyté zemi dovoleno cokoli − nespravedlnost,
cizoložství i loupež. Indiáni svého nového svědomitého arcibiskupa milovali.
Mnoho let strávil na obtížných pastoračních cestách po své diecézi a přímo
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20.3. sobota 8.00 hod. – brigáda před poutí v kostele sv. Mořice
16.30 hod. – svátost pomazání nemocných při mši sv.v PL
18.00 hod. – svátost pomazání nemocných při mši sv. na
Malém Valu
21.3. neděle 7.30 hod. – sv. pomazání nemocných při mši sv. v kapli
sv. Kříže
7.45, 10.45 hod. – sv. pomazání nemocných při mši sv.
u sv. Mořice
17.30 hod. – křížová cesta u sv. Jana
22.3. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.−9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. − příprava snoubenců na sv. manželství
23.3. úterý
nebude večerní mše sv.
16.30 hod. – Muzeum Kroměřížska
přednáška − Prof. PhDr. Miloslav Pojsl − Vztah mezi
Velkomoravskou církevní organizací a Moravským
biskupstvím v Olomouci
24.3. středa 10.20 hod. − setkání maminek s dětmi – na zahradě
proboštství
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
25.3. čtvrtek
26.3. pátek
„Bolestný pátek“ – pouť ke cti P. Marie Bolestné
(viz pozvánka)
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.00 hod. – pobožnost křížové cesty
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
27.3. sobota celoděkanátní setkání mládeže v Rajnochovicích.
28.3. neděle Květná neděle – žehnání ratolestí
Změna času!
19.00 hod. – kostel sv. Mořice − koncert
Antonín Dvořák: oratorium Stabat Mater
Filharmonie B. Martinů – dirigent S. Vavřínek
sbory z Uherského Hradiště a Vyškova
dirigent F. Macek, sólisté
29.3. pondělí 15.00 – 18.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. − výuka náboženství pro žáky 6.−9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. − příprava snoubenců na sv. manželství
18.00 hod. – mše sv. v kostele sv. Jana
18.45 hod. – začíná křížová cesta městem
30.3. úterý
15.00 – 18.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
31.3. středa 15.00−18.00 hod. – sv. smíření u sv. Mořice
10.20 hod. − setkání maminek s dětmi – na zahradě
proboštství
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
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List z kalendáře – Hradisko

-

E Každé pondělí v březnu v 19 hodin na faře v Hradisku probíhá
duchovní škola modlitby.
E Návštěva nemocných v Hradisku bude ve čtvrtek 4.3. dopoledne.
E Svátost pomazání nemocných bude v neděli 21.3. při mši sv. v Hradisku
E Svátost smíření bude v neděli 28.3. od 8.30 do 10.00 hod. v kostele.

MISIJNÍ DÍLNY
JEŽÍŠ je šťastný, že k nám přichází
jako PRAVDA, protože je vyřčena,
jako ŽIVOT, protože je žit,
jako SVĚTLO, protože je
rozsvíceno,
jako LÁSKA, protože je milována,
jako RADOST, protože je dávána,
jako POKOJ, protože je šířen.
Matka Tereza
I tento rok budou probíhat v naší
farnosti MISIJNÍ DÍLNY. Velikou
inspirací nám mohou být slova Matky
Terezy, která pro ni byla životním
programem. I skrze nás může JEŽÍŠ
přijít mezi ty nejchudší a nejubožejší,
protože PRAVDOU je, že žijeme v
blahobytu a můžeme pomoci. Že
můžeme žít víru, která dává ŽIVOT.
Že zažehneme plamínek SVĚTLA v

životech jiných. Protože milujeme,
můžeme poslat LÁSKU. Můžeme i
dávat, a tím uděláme RADOST
druhým. Žijeme v pokoji, i my
dopřejme POKOJ. Pojďme žít víru a
hlavně tomu učme své děti. Misijní
dílny budou probíhat v prostorách
Centra pro rodinu, vždy od 14 hod.
Její pracovnice zajistí vše potřebné
dle plánovaného programu.
PROGRAM:
27.2. − pečení perníčků
6.3. − přáníčka, svíčky
13.3. − mramorování, kuřátka
20.3. − šablony na textil, korálky
21.3. − prodej výrobků po každé
mši sv.
Výtěžek z prodeje bude zaslán na
účet PMDD.

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 3.3.2010
v 16.30 hod. v učebně u sv. Mořice.
Téma: Biblické citáty, které vkládáme do svých modliteb.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně
v pondělí 8.3.2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Biblické citáty, které vkládáme do modliteb díků, chvály a proseb.
MUDr. Pořízek Bohuslav

Postní duchovní obnova farnosti sv. Mořice v Kroměříži
bude v sobotu 6. března 2010
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v horní kapli (2. patro)
Téma: „Nazval jsem vás přáteli“
Všichni jsme povoláni ke svatosti k hlubokému vnitřnímu vztahu s Bohem
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Svatí na březen
Bl. Marcel Callo [Marcellus Callo], mučedník Katolické akce,
laik (1921 – 1945), svátek 19. března
Marcel Callo se narodil dne 6. 12. 1921 v dělnické rodině v Remeši ve
Francii, měl 9 sourozenců. Po ukončení základního studia se ve svých 13
letech stal učněm v tiskárně. Nelíbilo se mu nevhodné počínání
spolupracovníků, kteří se často chovali velmi nevhodně. Dával přednost
dobrým katolickým přátelům, kteří patřili k JOC, což ve Francii byla
organizace Mladých křesťanských pracovníků. Měl smysl pro humor a rád
sportoval, hrál fotbal, ping−pong, atd. Jako horlivý katolík se také zapojil do
skupiny Křesťanské dělnické mládeže Francie a brzy se stal jejím vedoucím.
Usiloval o to, aby co nejvíc chlapců přiváděl k víře a ke svátostem.
Ve svých 20 letech se velmi zamiloval do dívky Marguerite Derniaux a
měl k ní velkou úctu. Svěřil se jí: „Já nejsem ten, kdo si pohrává se srdcem
žen, chci najít pravou lásku, protože moje láska je čistá a vznešená. Člověk
musí ovládat své srdce dříve, než může své srdce dát tomu, kterého pro něj
vybral Kristus.“ Trvalo mu asi jeden rok, aby vyznal svou lásku k Marguerite
a další čtyři měsíce, než se poprvé políbili. Stanovili si a dodržovali důsledná
společná pravidla pro duchovní život, která zahrnovala modlení stejných
modliteb a společnou účast na mši sv. a přijímání eucharistie tak často, jak
jen to bylo možné.
Marcel byl pomocníkem při nádražní misii v době, kdy na začátku II.
světové války začalo být mnoho Francouzů odváženo na nucené práce do
Německa. Tehdy se rozhodl, že s nimi půjde dobrovolně do německého
pracovního lágru, aby mezi nimi udržoval a posiloval víru. Ale dne 8. března
1943 za války byl nálet na město Remeš. Toho dne jeho sestra Madeleine
byla zabita jednou z bomb, která zničila jejich dům.
Když potom přišli Němci do okupované Francie, byl jimi Marcel zadržen
a určen, i následně deportován do Zella−Mehlise v Německu, jakožto totálně
nasazený pracovník. Pokud by tam nenastoupil, byla by celá jeho rodina
zatčena a odsouzena, a tak šel. V Německu rok pracoval ve zbrojovce v
Zella−Mehlis. Zpočátku to bylo velmi těžké, vysilující a deptající. Poznal, že
musí pracovat v továrně, která vyrábí bomby, které třeba budou použity proti
jeho vlastním krajanům.
V okolí Zella−Mehlis nebyl žádný katolický kostel. Později však našel
místnost, kde byla katolická mše sv. sloužena v neděli. To pomohlo změnit
jeho vyčerpanost. Později k tomu uvedl, že: „Konečně Kristus reagoval.
Musel jsem pochopit, že deprese není dobrá. Musel jsem se s mými přáteli
nějak duchovně pozvednout a pak radost a úleva přijdou zpátky ke mně.“ A
tak tam založil skupinu Katolické akce. Zorganizoval skupinu křesťanských
pracovníků, kteří vyvíjeli sportovní a kulturní činnosti. Také organizoval
divadelní skupiny. Sháněl léky s obsahem zinku, protože někteří jeho přátelé
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rozdrtíš patu.“). Bůh dává člověku naději.
Naplněním této naděje je příchod Ježíšův − Bůh sestupuje mezi svůj lid a
přichází za svým lidem v lidském těle. Ježíš hlásá evangelium o Božím
království, evangelium − radostnou zvěst. Ježíš odpouští hříchy, uzdravuje
nemocné, křísí mrtvé. Ježíš přijímá těžkosti života, odsouzení od druhých,
přijímá i smrt – z lásky k těm, za kterými přišel. Ježíš vítězí nad smrtí,
ustanovuje Církev, ustanovuje svátosti. Ježíš zve ke spolupráci na díle spásy
mnohé lidi, povolává je ke svědectví, svěřuje jim svá zaslíbení a každému
z nás říká:
„Člověče, zastav se alespoň na chviličku, chci ti něco moc důležitého
říci, zastav se a naslouchej, pohlédni na mě a uvěř mi. Je to tak málo, co na
tobě požaduji, tak se prosím zastav, ztiš a pohlédni na můj obraz a pokus se
ze srdce říci “Ježíši, tobě důvěřuji“. Hledím na tebe a čekám, čekám a toužím
po tvém zastavení, toužím, aby se naše pohledy setkaly, aby se naše srdce
dotkla, aby ses skryl pod moji vztaženou ruku, abych ti ve světle svých
paprsků ukázal cestu, na které nikdy nezabloudíš.“
Ježíš nám lidem poslal tři velké světice − služebnice Božího milosrdenství:
svoji Matku Pannu Marii, sestru Marii Markétu Alacoque a sestru Faustynu
Kowalovskou. Jejich prostřednictvím sdělil lidstvu veliká tajemství své
milosrdné lásky. Prostřednictvím Panny Marie zaslíbil milosrdenství a
požehnání ctitelům Neposkvrněného Srdce Mariina, skrze Marii Markétu
Alacoque zaslíbil milosrdenství ctitelům Srdce Ježíšova a skrze Faustynu
Kowalovskou dal zaslíbení všem ctitelům Božího milosrdenství.
Máme příležitost i v našem chrámu uctívat milosrdného Ježíše. Není to
jenom symbolické, obraz Božího milosrdenství je umístěn na místě kam
spočine tvůj první pohled, On Ti říká: „Mám velikou radost, že přicházíš, já
tě tady očekávám, neboj se a přistup blíže, zastav se, zvedni svůj pohled a já
tě zahrnu svojí milosrdnou láskou, setrvej, zastav se …. a brzy se vrať, já na
Tebe neustále čekám, já po tobě toužím.“

Úcta k Božímu milosrdenství
Poslání sv. Faustyny spočívá především v připomenutí odedávna známé,
ale zapomenuté pravdy víry o milosrdné Boží lásce k lidem a v předání nových
způsobů úcty Božího Milosrdenství, jejichž praktikování má vést k obnově
náboženského života v duchu křesťanské důvěry a milosrdenství.
Deníček sv. Faustyny psaný během posledních čtyř let jejího života na
jasnou žádost Pána Ježíše je svým způsobem památník, kam autorka průběžně
a retrospektivně zapisovala především „setkání“ vlastní duše s Bohem.
Klíčem pro výběr právě těchto, a ne jiných, modliteb nebo úkonů zbožnosti
jako nových forem úcty Božího Milosrdenství, jsou určené a s nimi spojené
přísliby, které dal Pán Ježíš s podmínkou důvěry v Boží dobrotu a
uskutečňování milosrdenství vůči bližním. P. Różycki vypočítává pět nových
způsobů uctívání Božího Milosrdenství. Jsou jimi:
· Obraz milosrdného Ježíše
· Uctívání Hodiny milosrdenství
· Svátek Milosrdenství
· Šíření úcty k Božímu milosrdenství
· Modlitba Korunky
Přejato z knihy Deník sv. Faustyny Kowalské
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Program:
9:00 hod. − čas chvály
9:30 hod. − přednáška „Naše povolání ke svatosti“
− otázky, svědectví
12:00 hod. − oběd
13:00 hod. − přednáška „Naše povolání k niterné modlitbě
srdcem“
− otázky, svědectví
14:30 hod. − adorace
15:45 hod. − mše sv.
17:00 hod. − závěr
Duchovní obnovu připravuje společenství Blahoslavenství z Dolan
u Olomouce
pod vedením otce Vojtěcha Koukala.
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice v Kroměříži nebo po mši sv. v sakristii.
Poplatek 100 Kč (oběd + služby).

Křížová cesta
s moderní křesťanskou muzikou
Kde: Kroměříž, kostel sv. Mořice
Kdy: v sobotu 6.3.2010 v 19:00 hod.
Netradiční křížová cesta provázána
hudebními klipy z moderní křesťanské
muziky.
Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného Syna. Jan 3,16
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž pořádá
Národního týdne trénování paměti 2010 seminář

v rámci

Paměť nejsou žádné čáry aneb Křížem
krážem
17. 3. 2010 v 16 hod.
AG, Pilařova 3, Kroměříž
Program:
Filmový dokument o významném projektu
Trénování paměti seniorů
Diagonální cvičení − vyrovnávání mozkových
hemisfér
Možná přijde i žonglér
Psací potřeby (a dva míčky) s sebou.
Seminář vede certifikovaná trenérka paměti
a členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
Zdeňka Adlerová
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POUŤ KE CTI PANNY MARIE
BOLESTNÉ
KOSTEL SV. MOŘICE V

KROMĚŘÍŽI

 PÁTEK 26.3.2010 

Mše sv.: 6.30, 8.00, 11.00 hod.
9.30 hod.
– celebruje arcibiskup J. Graubner
13.00 hod.
– křížová cesta a sv. požehnání
17.00 hod. – křížová cesta a mše sv.

Setkání katechetů děkanátu
a dalších zájemců pracujících
ve farnostech se skupinkami.
Téma − Svátost smíření
středa Svatého týdne − 31. 3. 2010 v
15.00 hod. v klubovně u sv. Mořice
Přednáší P. Piotr Koloch.
Předpokládaný konec cca 18.00 hod.
s možností účasti na studentské mši
svaté u sv. Jana.

Modlitba pod Křížem
Vím, Pane můj, že jsem tak malá,
tak slabá, tak hříšná –
veliká vzdálenost nás dělí a přece
vím,
že skrze Tebe na tento svět i pro
mne Láska přišla
a že i já doufat smím.
Stačí se dívat na Tvůj Kříž
a vím, Pane, že nejsem sama již,
že Ty – Veliký mi ruku podáváš,
že tvojí Láskou mne k sobě
pozvedáš.
Nic není podstatné, když říkám Ti
své ANO –
Tvé vůli se chci zasvětit každý den,
každé ráno.
Už není vzdálenost, není bolestí
a když jsou slzy, jsou jenom ze
štěstí,
že nás Tvůj Otec tolik miloval,
že Tebe, Pane můj, za bratra nám
dal.

Čeho se bát, když Ty mne voláš,
své Matce Marii odevzdáváš.
Tvůj Duch, Pane, mne utěšuje
a k chvále a díkům povzbuzuje …
Že budou úzkosti, zkoušky a pády?
Nevadí, vždyť Ty jsi věčně tady.
Nedopusť, Pane můj, bych pro
slabosti těla,
na Tvoji Lásku kdy zapomněla.
Vím, dojdou myšlenky i slova,
o jedno prosím – Ty pozvedni mne
znova,
abych nesouc svůj každodenní kříž,
šla k Tobě, Pane můj, o kousek blíž.
Až jednou přijde konec putování,
ať ani pomyšlení na smrt nezabrání,
s vroucností Ducha spočinout ve
Tvém objetí
a vejít tam, kde končí mé já a zůstává
– věčné Ty …
Amen.

Bude se měnit církevní kalendář?
11. února slavíme památku P. Marie Lurdské. Na tento den je připraven P.
Josef Červenka k vizitaci jako farář farností Morkovice, Pačlavice a Prasklice.
Po ranní společné modlitbě breviáře a dobré snídani se dáváme do práce.
Podstatnou část vizitace stíháme během dopoledne. Zlatým hřebem vizitace
je poutní mše sv. Na Jezírku v pravé poledne v lese. V době, kdy se zjevila P.
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studentů, tudíž všichni, kteří do celostátního kola postoupili, byli vlastně
vítězové. Navíc – četba Písma svatého není jen nastudovat a znát příslušný
okruh, ale taky se snažit podle něho žít, a to je určitě studium na celý život.
Ing. Věra Minaříková

Duchovní otec „římského“ Velehradu na věčnosti
Počátkem měsíce února přišla z Říma smutná zpráva. Na věčnost odešel
P. Vojtěch Hrubý.
Spolu s kardinálem Josefem Beranem stál u základního kamene domu
Velehrad v Římě. Od roku 1967 vítal poutníky z celého světa. Nejdříve české
emigranty v cizině a od svatořečení Anežky České také poutníky z naší vlasti.
Od roku 1993 jsme díky paní Marii Rácové navázali kontakt s otcem
Vojtěchem a rok, co rok jsme putovali a stále putujeme k hrobům apoštolů
sv. Petra a Pavla. Nezapomenutelné jsou vzpomínky stovek a stovek poutníků
z Kroměříže a okolí na jeho osobité průvodcovství. Nejdříve nás seznamoval
s bohatou křesťanskou i antickou historií Říma a nepotřeboval žádné příručky.
Vše měl prožité a životem ohmatané a vydával osobité svědectví, které mu
bylo vlastní. A ke konci také přišlo přezkoušení ze základních znalostí. Hlavní
myšlenku provázet poutníky po Římu viděl v tom, aby v lidech probudil
zájem o křesťanství a historii. Stále se mi promítá jeho služba průvodce Po
stopách sv. Pavla – katakomby sv. Kalixta, pak Tre Fontane a vrchol návštěva
baziliky sv. Pavla za hradbami. Kde byl jako ryba ve vodě, to jsme ho viděli
za pultem v obchůdku s výrobky z eukalyptu v Tre Fontane. Každého
obsloužil, poradil, doporučil, … V listopadu 2009 jsme zavítali do stejného
obchůdku už bez otce Vojtěcha. A hned se paní prodavačka po něm ptala.
Sdělil jsem jí, že je nemocen. Byla pohotová a ihned mu poslala eukaliptové
bonbony a likér.
Osobitě měl otec Vojtěch rád sv. Františka z Assisi. Putovat s ním na místa
jako Fonte Collombo, Grecco a La Foresta bylo pro nás v jeho malé postavě
živé setkání se sv. Františkem. Z otce Vojtěcha vyzařovala jednoduchost,
prostota, zbožnost, pokora, … Posedět s ním u stolu v restauraci nebo ve
sklípku při ochutnávce vína byl zážitek na celý život. Rád zpíval moravské
písničky, měl rád veselou společnost a hýřil vtipem a čistou radostí.
Kdo jste ho znali a setkali se s ním osobně v poutním domě Velehrad,
máte svou zkušenost a prožitek. Dejte něco na papír a zašlete nám do kanceláře
a podělíme se s druhými o radost. Tím vyjádříme vděčnost za to, co pro naše
poutníky vykonal.
Otče Vojtěchu, děkujeme.
Za poutníky P. Josef Říha

Boží milosrdenství
Boží milosrdenství je projevem lásky Boha k člověku. Je konkrétním
vyjádřením Boží touhy přivést všechny lidi do věčné radosti a sdílení
v nekonečném bytí Boží lásky.
Boží milosrdenství proniká celé dějiny a viditelně se zjevuje již od doby
po prvním hříchu.
Bůh nenechává lidi v zoufalství, ale svým výrokem pronáší příslib Mesiáše
– Vykupitele – Zachránce (Genesis 3, 15: „Mezi tebe a ženu položím
nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
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IV.kategorie
Pořadí
Jméno
Příjmení
Škola
Body
1.
Václav
Dvorský
Gymnázium Kroměříž (20), 5,5
2.
František Hodinka
AG Kroměříž
(21,5), 5
3.
Ondřej
Talaš
AG Kroměříž
(18), 4
4.
Eliška
Bernátková
AG Kroměříž
(23), 3,5
5.
Vít
Macháček
AG Kroměříž
(13), 3
6.
Kateřina Hrdinková
SPgŠ Kroměříž
(18), 2
Každoročně probíhá soutěž BIBLE A MY na několika úrovních: školní
kolo na jednotlivých školách a odtud postupují žáci a studenti do kola
okresního.
Okresní kolo této soutěže proběhlo ve čtvrtek 26.11.2009. Místem konání
byla již tradičně aula Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Soutěž zahájil
– po úvodní písni scholy − kaplan z kostela svatého Mořice P. Václav Fojtík.
Pak všichni soutěžící vypracovali písemný test, na jehož základě bylo
stanoveno 6 finalistů. Pro každou kategorii byl vyhlášen konkrétní okruh z
Bible: 1. kategorie měla Mojžíše, 2. Marii, matku Ježíšovu, 3. kategorie
apoštola Petra a ve 4. kategorii soutěžící prokazovali svoje znalosti ze
starozákonních knih Ezdráš a Nehemjáš. Celkem soutěžilo 55 žáků a studentů
( na menší účasti se podepsala chřipková epidemie): v 1. kat. 12 žáků ze 7
škol, ve 2. kat. 12 žáků z 6 škol, ve 3. kat. 18 žáků a studentů z 8 škol a ve 4.
kat. 13 studentů ze 3 středních škol. Finále pak rozhodlo o vítězích a
postupujících do regionálního kola (viz tabulky). Sluší se poděkovat sponzorům
soutěže – již tradičně soutěž podpořilo Karmelitánské nakladatelství v
Kostelním Vydří, které letos inovátorsky poskytlo možnost vítězům zvolit si
knihu přímo na webových stránkách nakladatelství. Finančně podpořilo soutěž
také Společenství pro Ježíše a občerstvení soutěžícím poskytlo pořádající
Arcibiskupské gymnázium.
Završením ročníku soutěže bývá regionální kolo, které letos proběhlo ve
Strážnici. Ve středu 10.2.2010 – podporováni modlitbami blízkých, abychom
pochytali krkolomné vlakové spoje do cílové stanice – jsme nasedli v plném
počtu do vlaku ve směru na Hulín. Soutěžící ještě cestou pilně studovali
z nejrůznějších zdrojů i z Bible samotné, což byl pro ostatní cestující nebývalý
úkaz. Vše jsme stihli a v čase tomu určeném jsme se prezentovali ve vestibulu
kulturního domu Strážničan, kde krátce po poledni byla soutěž zahájena.
Přítomno bylo 109 žáků a studentů z 12 okresů. Soutěžící vypracovali písemný
test a šest nejlepších postupovalo do veřejného finále. V I. kategorii postoupily
všechny tři žačky z okresu Kroměříž – Miriam Kordíková, Kamila
Zahradníčková a Zuzana Zavadilová. V tomto pořadí nakonec zaujaly čelná
místa I. kategorie! Ve II. kategorii postupovala na 3. pozici Bětka Němčáková
z CZŠ a toto místo obhájila! Pouze ve III. kategorii jsme neměli ve finále
zástupce. Studenti AG Ondřej Talaš, František Hodinka a student Gymnázia
Kroměříž Václav Dvorský jako by se nechtěli nechat dívkami z I. kategorie
zahanbit: opět získali v tom pořadí, jak jsou uvedeni, 1. místa! Celkově tedy
možno konstatovat, že z 12−ti prvních míst ve čtyřech kategoriích jich získali
žáci a studenti okresu Kroměříž sedm. Všem soutěžícím patří velké blahopřání,
i těm, co se tzv. neumístili, protože celkově soutěžilo téměř 4000 žáků a
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Maria v Lurdech Bernardettě. Nevěděl jsem, do čeho jdu, spíše jedu. Jen
díky obětavému muži s traktorem a radlicí, který nám prohrnul lesní cestu až
ke kapličce, se můžeme autem dostat až skoro k cíli. Vlastně jen asi 100 m
před kaplí zůstává auto viset „na břiše“. Jsme potěšení účastí poutníků, kteří
se přede mší sv. modlí růženec. Během celé mše sv. padá sníh, při kázání
před kaplí mi tuhnou ruce a lid se zahřívá radostným zpěvem „Ave, ave,….“
U oltáře nás posiluje P. Miroslav Hřib, který se představuje v novém typu
barokní alby. Řady Božího lidu posiluje zpěvem P. Jaroslav Štancl. Ke sv.
přijímání přistupuje podstatná část ze 43 účastníků poutní mše sv. K návrhu
změny v kalendáři nás vede ta skutečnost, že by se měl v únoru slavit svátek
P. Marie Sněžné, protože nám po celou mši sv. hojně sněžilo. Poutníci tento
návrh přijímají s úsměvem. Závěr každé mše sv. vždy končí požehnáním a
rozesláním. Tu se opravdu ocitám jako v době Ježíšově a evangelium se
stává viditelným. Do všem světových stran se rozcházejí věřící – tam 4 do
Lhoty, tam 5 do Dětkovic, tam se vrací skupina na lyžích po bílé pláni do
Koválovic, zase na druhou stranu farníci z Pačlavic, jiní zase……S otcem
Josefem se vracíme autem zpět do Morkovic. Těšíme se na teplou polévku a
vizitační oběd. A ten byl opravdu výborný.
P. Josef

BIBLE A MY (2009−2010)
I.kategorie
Pořadí
Jméno
1.
Miriam
2.
Zuzana
3.
Kamila
4.
Terezie
5.
Matyáš
6.
Kateřina

Příjmení
Kordíková
Zavadilová
Zahradníčková
Kvapilíková
Nezdařil
Valachová

Škola
CZŠ Kroměříž
ZŠ U Sýpek Kroměříž
ZŠ U Sýpek Kroměříž
CZŠ Kroměříž
ZŠ Střílky
ZŠ Střílky

Body
(20), 8
(22), 7
(20), 6,5
(25), 6
(20), 5
(24), 3

II.kategorie
Pořadí
Jméno
1.
Alžběta
2.
Josef
3.
Marek
4.
Tomáš
5.
Štěpán
6.
Marie

Příjmení
Němčáková
Kvapilík
Prachař
Zapletal
Bekárek
Odstrčilová

Škola
CZŠ Kroměříž
Gymnázium Kroměříž
ZŠ Střílky
ZŠ Bysřice pod Host.
CZŠ Kroměříž
Gymnázium Kroměříž

Body
(32,5),10,5
(21), 9,5
(22), 8
(26,5), 7,5
(22,5), 7
(20,5), 6,5

III.kategorie
Pořadí
Jméno
1.
Daniela
2.
Ondřej
3.
Jakub
4.
Štěpán
5.
Tomáš
6.
Vojtěch

Příjmení
Koutná
Ehrlich
Kvapilík
Sklenář
Hájíček
Dvorský

Škola
ZŠ Střílky
ZŠ Bysřice pod Host.
Gymnázium Kroměříž
ZŠ Bysřice pod Host.
CZŠ Kroměříž
AG Kroměříž

Body
(18,5), 7
(18,5), 6
(18), 5,5
(21,5), 5
(17), 4,5
(14), 4
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