Pro děti
1. Jak dlouho se Ježíš ukazoval apoštolům po svém zmrtvýchvstání?
a) 40 dní
b) 1 týden
c) 3 dny
2. Na které hoře byli apoštolové s Ježíšem, když Ježíš vstoupil na nebe?
a) na hoře Tábor
b) na hoře Olivové
c) na hoře Ararat
3. Co zakrylo apoštolům pohled na Ježíše?
a) kadidlový kouř
b) stříbrná mlha
c) oblak
4. Co řekl Ježíš apoštolům před nanebevstoupením?
a) že jim pošle Ducha Svatého, a budou mít sílu, aby byli Ježíšovými svědky
b) že je smutný, protože je už neuvidí
c) aby nebyli zoufalí a snažili se rychle na všechno zapomenout
5. Kdo řekl apoštolům: „Muži galilejští, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“
a) kolemjdoucí zbožné ženy
b) farizeové
c) dva muži v bělostných šatech
6. Kam odešli apoštolové po Ježíšově nanebevstoupení?
a) rozešli se do celého světa a hlásali evangelium
b) vrátili se do Jeruzaléma a modlili se za seslání Ducha Svatého
c) odešli se rozloučit se svými rodinami
7. Kolik apoštolů bylo při Ježíšově nanebevstoupení?
a) dvanáct (tj. všichni)
b) deset (chyběli Jidáš a Tomáš)
c) jedenáct (chyběl Jidáš)
8. V které z těchto situací byl Ježíš rovněž na hoře?
a) při vzkříšení Lazara
b) při svém proměnění
c) při svatbě v Káně Galilejské
9. Co v Písmu svatém obvykle vyjadřuje symbol oblaku?
a) Boží přítomnost
b) Boží hněv
c) Boží trest
10. Jak dlouho po svém nanebevstoupení seslal Ježíš Ducha Svatého?
a) za 50 dní
b) za 40 dní
c) za 10 dní
Výsledky: 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. c.
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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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TRIO
Květen 2010

Májové povzbuzení
Svatý Augustin v závěru své knihy O Trojici hovoří o
množství halasných myšlenek, kterých je neustále plný. Těchto
myšlenek by se rád zbavil, nebo spíše je všechny zaměřil
k jediné, k myšlence na Boha. Stejně také my všichni jsme
plni těchto nejrůznějších myšlenek, které nám v posledku překážejí a sledují
nás na každém kroku. Svou mysl bychom rádi utišili. Toužíme po něčem
trvalém, věčném, neproměnném. Když se tato touha, která je vepsána kdesi
v hlubinách našeho nitra, promítne do vědomí a přijmeme existenci Boha,
přestáváme hovořit o touze k něčemu, ale hovoříme o touze po Někom.
Získáváme tak základní orientaci v životě.
Nedávno jsem se setkal po pár letech se spolužáky ze základní školy a
uvědomil jsem si, že vědomí Boha namnoze či naprosto schází a touha po
něčem trvalém, věčném a neproměnném se nahrazuje vpuštěním dalších
„halasných myšlenek“, zábavou, přemírou slov.
Drazí bratři a sestry, snažme se zaměřit svou pozornost na Boha. K tomu
nám jistě mohou nyní na jaře napomoci i krásy, které nám přináší příroda,
jež se probouzí k novému životu.
Kéž se dokážeme zastavit a žasnout nad Tvůrcem, kéž jsme uchváceni
jako středověký teolog Hugo od Sv. Viktora, který ve svém díle O třech
dnech, v němž se rovněž zabývá Nejsvětější Trojicí, píše: A konečně nade
vše krásná zeleň uchvacuje ducha těch, kdo se na ni dívají, když s novým
jarem všechno klíčí jakýmsi novým životem, raší vzhůru, svými výhonky jakoby
pošlapává smrt a jako obraz budoucího vzkříšení se dere ke
světlu.
Kéž nás měsíc květen vede ke chvále Boha společně s Marií,
kterou v tomto měsíci obzvláště uctíváme, neboť ona je
nejkrásnějším květem, ona vydala plod ze svého života, Ježíše,
našeho Pána a Vykupitele.
P. Václav Fojtík
Arcibiskup Jan Graubner nás zve
na pouť ke cti sv. Jana Sarkandera 8.5.2010 v 10.00 hod. do katedrály v Olomouci.
Odjezd autobusu v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele (přes Hradisko).

List z kalendáře – květen
1.5. sobota 19.00 hod. – kostel sv. Mořice
Varhanní koncert duchovní hudby, Jan Doležel – varhany,
Jan Vitinger – trubka a žesťový kvartet
2.5. neděle 15.00 hod. – sv. Mořic – májová pobožnost a sv. požehnání
3.5. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
4.5. úterý
5.5. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
6.5. čtvrtek 18.00 hod. – adorace k Roku kněží u sv. Mořice
7.5. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
8.5. sobota 10.00 hod. – pouť ke cti sv. Jana Sarkandera v Olomouci v katedrále
9.5. neděle Den matek – prezentace nové sochy nad kaplí AG (10.45 hod.)
10.5. 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
16.30 hod. – absolventský koncert ZUŠ v kostele sv. Jana Křtitele
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
11.5. úterý
18.00 hod. – aula AG – setkání zástupců pastoračních a ekonomických
rad farností s představiteli Arcidiecézní charity Olomouc
12.5. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
13.5. čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně – máme slavit jako zasvěcený svátek
účastí na mši sv.
14.5. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
15.5. sobota 8.00 hod. - brigáda na proboštství
pouť ministrantů na Arcidiecézní setkání v kněžském semináři
v Olomouci
16.5. neděle
17.5. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
18.5. úterý
16.30 hod. – absolventský koncert ZUŠ u sv. Jana Křtitele
19.5. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. - biskup Bruno ze Schauenburgu – prelát a politik,
přednáší Ing. František Valdštýn - Muzeum Kroměřížska
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
20.5. čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
19.00 hod. – koncert komorního orchestru Holst, diriguje Fr. Macek ml.
21.5. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
22.5. sobota
23.5. neděle slavnost Seslání Ducha svatého – sbírka na církevní školství
16.00 hod. - Letnice s P. Marií Fatimskou v kostele sv. Jana Křtitele
24.5. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
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poustevníkem na hoře Monte Morrone. Hledal samotu, rozhovor s Bohem a blízkost
úžasné Boží přírody. Celé dny trávil modlitbou a četbou Bible. Kromě toho opisoval
knihy, nebo dělal nějakou těžkou práci, aby překonal hříšná pokušení.
Roku 1246 se nechal vysvětit na kněze a stal se benediktinským mnichem ve Faizole. Za
pět let mu bylo povoleno vrátit se na Monte Morrone. Pro jeho svatý život k němu začali
přicházet další poustevníci a během let se jich shromáždilo tolik, že zde Petr založil r.
1274 poustevnický řád, nazvaný Celestini (od slova „celeste“ - nebeský). Petr byl pro ně
dobrým duchovním otcem a takto strávil 60 let svého života.
Od roku 1292 do roku 1294 byl papežský stolec 27 měsíců prázdný. A Petr prý
kardinálům vzkázal, že Bůh není potěšen, když tak dlouho váhají s volbou papeže. Jemu
tehdy bylo už 84 let a připravoval se na smrt, když k němu přišli tři biskupové vyslaní z
Říma a oznámili mu, že papežem byl zvolen dne 5. července 1294 právě on. Bylo to
rozhodnutí, kterému předcházely velké rozepře mezi kardinály. Petr se lekl a za žádnou
cenu to nechtěl přijmout, poukazoval přitom na svou nezkušenost, věk a neschopnost.
Jeho prosby ani slzy však nebyly nic platné. Utekl tedy a schoval se do lesa, lidé ho však
našli, a tak se musel podvolit.
Brzy se však ukázalo, že Petr, který si zvolil papežské jméno Celestin V., na svůj úřad
opravdu nestačí. Byl totiž moc shovívavý, takže nedokázal nikomu nic s rozhodností
odmítnout. Ve své důvěřivosti se dopustil mnoha omylů, například nevědomky podepsal
některé padělané listiny. Došlo tak k tomu, že neapolský král Karel II. dosadil za kardinály
kolem papeže sobě oddané lidi a tím vlastně pak svévolně manipuloval celou církví k
vlastnímu politickému prospěchu. Ti kardinálové, kteří Petra nejvíce prosazovali, toho
nyní hořce litovali. Jeden z nich, Latino Malabranca, zemřel kvůli tomu bolestí. Jeho
smrt omráčila papeže jako blesk.
Po pěti měsících svého působení se poradil s právníky, zda by se dalo nějak zařídit, aby
se mohl vzdát svého úřadu. Na jejich radu vyhlásil konstituci o odstupu. O tři dny později
se rozhodl odstoupit a sloužil svou poslední mši sv. jako papež. Po závěrečném požehnání
se uzdravil jeden chromý muž. Pak Celestin předstoupil před kardinály. Vrhl se jim k
nohám a požádal o odpuštění za všechny chyby, kterých se dopustil. Oznámil jim, že se
vzdává svého úřadu, protože není schopný ho vykonávat a dává jim plnou moc zvolit
nového papeže.
Překvapení kardinálové se začali radit. Mezitím Celestin odložil všechny papežské
odznaky, oblékl svou starou poustevnickou kutnu a odešel. Stráže ho však zadržely a
odvedly ho zpět do paláce. On by se však nejraději vrátil do své staré poustevny.
Jeho nástupce, rázný papež Bonifác VIII. se však obával, že by mohli zlí lidé zneužít
Celestinovy dobroty, provolat ho protipapežem a vyvolat tak v církvi rozpory. Ukryl ho
proto na hradě Fumone. Nechal mu tam upravit jednu světnici, přesně podle jeho oblíbené
poustevny. Celestin byl spokojen i tam, radostný, opět blízký Bohu a andělům. A
s vděčností k Bohu děkovně prohlašoval: „To jediné, co jsem si na světě přál, byla cela a
oni mi ji dali.“ Téměř nepřetržitě zpíval chvály Bohu. Celé své štěstí nacházel v životě
poustevníka, v obdivu k úžasné nedostižné dokonalosti Boží přírody. Po deseti měsících,
roku 1296, zavřel naposledy oči. A otevřel je již s pohledem na Boha, byl pohřben v
Aquile.
Ing. Petr Kvapilík

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtka 20.5.2010
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Ostře zacíleno na papeže
Kdo máte přístup k internetu velice doporučuji článek http://
neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ostre-zacileno-na-papeze-d2r-/
p_zahranici.asp?c=A100422_195808_p_zahranici_wag . Je zde dobře popsaná situace
kolem současných mediálních útoků na Benedikta XVI. a jsou zde i odkazy na další
související články.
Spoustě z nás jistě napadne: Co můžeme udělat proto, abychom tomuto zlu zabránili?
Kdo poslouchal minipastýřský list arcibiskupa Jana tuto neděli, zná odpověď. Je to
především zbožná, důvěrná a vytrvalá modlitba za svět, za církev, za naše politiky, za
posvěcení našich rodin, atd. a pravdivý život podle zásad evangelia. To jsou, byly a
budou jediné a nejmocnější „zbraně“ naší víry. A nebojme se. Kristus přemohl všechno,
v jeho jménu je naše vítězství jisté. Jen více věřme, s důvěrou prosme a buďme radostně
hrdí na svou víru.
Petr Váňa

25.5. úterý
26.5. středa

27.5. čtvrtek
28.5. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
18.00 hod. – Noc kostelů
29.5. sobota 5.00 hod. – odjezd na pouť do Zlatých Hor od kostela sv. Jana Křtitele
30.5. neděle 16.00 hod. – duchovní koncert mužského sboru Moravan Brno
v kostele sv. Jana Křtitele
31.5. pondělí uzávěrka výtvarné soutěže na téma
„Kostel sv. Mořice očima mladých výtvarníků“
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství

Májové pobožnosti ve farnosti budou:
E úterý, čtvrtek, pátek vždy 17.00 hod. u sv. Mořice
E středa v 17.30 hod. u sv. Jana Křtitele
E sobota v 16.00 hod. v Psychiatrické léčebně v kostele sv.Cyrila a Metoděje
E neděle v 15.00 hod. u sv. Mořice

Jak se korespondovalo za komunistů
Řím 22.února 1977
Milí přátelé!
Loni jsem Vám nechal poslat dvě knihy: Nedělní a sváteční misálek a Následování
Krista. Byla Vám tato zásilka doručena? I zde jako malý důkaz vděčnosti přikládám dvě
malé knížečky. Dopis posílám doporučeně. Budu tedy vděčen za zprávu, zda byl v pořádku
doručen.
Ještě jednou co nejsrdečněji děkuji, zdravím
P. Vojtěch Hrubý

Pravidelná adorace u sv. Mořice je vždy v neděli v 19.00 hod.

List z kalendáře – Hradisko
E 2.5.
E 6.5.

Zasílám několik výtisků úmyslů apoštolátu modlitby na rok 1981. Budu vděčný za
zprávu o doručení i o tom, zda máte zájem o další knihy.
S pozdravem
P. Adalberto Hrubý

E 20.5.
E 21.5.
E 22.5.

Otec Vojtěch Hrubý byl pomocnou útěchou pro věřící v naší republice i za hluboké
totality. Od roku 1972 si dopisoval s mými rodiči, posílal náboženské knihy, medailonky
Panny Marie, růžencové prsteny, svaté obrázky posvěcené Sv. otcem.
Také utěšoval maminku při úmrtí tatínka, dcery, mé jediné sestry, jejího manžela a
mého manžela. Ujišťoval ji, že bude pamatovat při mši sv., aby Pán jim všem dal lehké
odpočinutí. V roce 1983 psal mamince, že se odmlčela. Psala jsem mu, že maminka
onemocněla a v r. 1984 zemřela, ale že na něj stále vzpomínala.
Neumanová Marie

E 23.5.
E 30.5.

Svatí na květen
Svatý Petr Celestýn , papež Celestin V., zakladatel řádu Celestinů (nar.
okolo r. 1210 – 1296)
Žil ve 13. století, narodil se roku 1210 nebo 1214 jako jedenácté dítě v rolnické rodině.
Když jeho otec zemřel, snažila se jeho ovdovělá matka dobře vychovat svých dvanáct
dětí, přestože byli velmi chudí. Často říkávala: „Jakou by mi udělalo radost, kdybych
viděla jednoho z vás stát se svatým!“ Jednou, když se jako obvykle ptala: „Kdo z vás se
stane svatým?“, malý Petr, který se měl později stát papežem Celestinem V., ze srdce
odpověděl: „Já mami! Já se stanu svatým!“ A snažil se to splnit.
Studoval na kněze, ale krátce před vysvěcením, když mu bylo dvacet let, utekl a stal se
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10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele

neděle – 9.15 hod. – hodová mše sv. ke cti sv. Floriána v Miňůvkách
čtvrtek - dopoledne – návštěva nemocných
- 18.00 hod. – setkání dětí v kostele
čtvrtek - 18.00 hod. – setkání dětí v kostele
pátek – 18.00 hod. – svátost smíření dětí
sobota – 21.00 hod. – Slavnostní vigilie Seslání Ducha sv.
s obnovou slibů sv. biřmování
neděle – 9.15 hod. – hodová mše sv. u zvonice v Bezměrově
neděle – 9.15 hod. – hodová mše sv. u kaple v Měrůtkách

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 5.5.2010 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: Čtení 1. Kor. kap. 15 o vzkříšení P. Ježíše a také o našem budoucím vzkříšení.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
10.5.2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Čtení 1. Kor. kap. 15 o vzkříšení P. Ježíše a také o našem budoucím vzkříšení.
MUDr. Pořízek Bohuslav

Farnost sv. Mořice připravuje:
l

Zájezd na Slovensko

26.7. (pondělí) – 31.7.2010 (sobota) s pobytem pod Vysokými Tatrami ve Svitu
(dvoulůžkové pokoje)
5 nocí s polopenzí - 75 euro, cestovné 1.000,- Kč
Program: Turzovka, Pieniny, Slovenský ráj, Vysoké Tatry, Levoča a Spišské
Podhradie.
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice se zálohou 1.000 Kč/osoba.
TRIO, strana 3

l

Pouť ŘÍM 2010

Termín: 3. 8. (úterý) - 10. 8. 2010 ( úterý)
Ubytování: v poutním domě Velehrad (15
minut od Vatikánu) 4 noci se snídaní
Cena: 3.000 Kč (doprava) 68 euro (4x
ubytování se snídaní)
Předpokládaný program:
3.8. h odjezd z Kroměříže
4.8. h audience u Svatého otce, Řím
5.8. h Řím
6.8. h Rietské údolí
7.8. h Řím
8.8. h Řím – koupání v moři
9.8. h Dolomity
10.8. h návrat
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice se
zálohou 1.000 Kč/osoba.
l

Pobyt v Dolomitech

v termínu 4. 9. – 11. 9. 2010
Cena: 3.500 Kč (doprava + strava) a 91
euro (ubytování)
Hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice se
zálohou 2.000 Kč/osoba.

Děti pomáhají dětem
Každou sobotu, po celou
postní dobu, probíhaly
v rámci farnosti Misijní
dílny. S touto aktivitou
přišly před čtyřmi lety
katechetky
Jana
Štanglicová a Ing. Marie
Kvapilíková. Tentokrát celý projekt pod
pečlivým dohledem a s pomocí výše
zmíněných převzalo Centrum pro rodinu.
Moc nás potěšilo, v jak hojném počtu se
děti dostavily a s velkým zápalem a
vědomím své účasti na pomoci potřebným
se pustily do práce. Velice oceňujeme, že
věnovaly svůj volný čas a úsilí, aby se
aktivně zapojily do díla pro potřeby
chudých dětí. Každým týdnem díky
šikovným ručičkám dětí rostla hromádka
výrobků, o to cennějších, že byly
poznamenané dětskou fantazií a darované
od srdce.
Prodej se uskutečnil v neděli 21. března
po každé mši sv. a pokračoval u příležitosti
pouti ke cti P. Marie Bolestné. Barevně a
vesele vypadaly stoly zaplněné po okraje:
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z jedné strany gelovými a voskovými
svíčkami, pohledy, prostíráním, z druhé
strany velikonočními ozdobami a
korálkovou bižuterií. Nešlo přehlédnout
s jakým elánem své výrobky prodávaly
samotné děti: Terezka, Verča, Pepa, Martin.
Díky „kupeckým“ schopnostem dětí se nám
podařilo získat 6525 Kč, které jsme
věnovali na účet papežského Misijního
Díla Dětí a poslali do Olomouce. Část
výrobků putovala na Misijní jarmark
v Hradisku. Výtěžek měl být věnován na
velmi ušlechtilý cíl „adopce dětí na dálku“
dětmi zmíněné farnosti. Spolupráce byla
úspěšná a podařilo se získat hezkou částku,
která ale na samotnou adopci nestačí,
dovolí o ní alespoň reálně uvažovat.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě dílen a vedli děti ve výtvarných
činnostech. Děkujeme úžasným holkám a
klukům a všem, kteří uměli ocenit vklad a
práci dětí a finančně podpořili tento krásný
a důležitý úmysl.
Tak zase příští rok v postní dobu!
Magda Navrátilová, Centrum pro rodinu
Kroměříž
Centrum pro rodinu Kroměříž pořádá
v rámci celostátního týdne pro rodinu
ODPOLEDNE PLNÉ HER A ZÁBAVY
pro každého člena rodiny
v sobotu 15.5. od 14.00 hod.
v prostorách centra
a přilehlé farní zahradě.
Program:
l stolní tenis
l dílny pro chlapce - šikovné ruce
l tvoření dárečků - pro děvčata,
maminky a babičky
l cvičení paměti - senioři
l pohádka pro nejmenší, volná herna
l posezení s pohoštěním a hudbou
Akce se koná za každého počasí.
Další informace viz plakát.
h
Centrum pro rodinu připravuje
LETNÍ AKTIVITY (příměstský tábor)
v týdnu od 12.7. do 16.7.2010
tel.736 522 814,736 522 815

Přítomné pozdravil také jménem předsedy České biskupské konference Mons. Jana
Graubnera.
Sestry a bratři, kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, pane prezidente, pane premiére,
vážený pane velvyslanče Polské republiky, dámy a pánové velvyslanci, vážení hosté.
První úryvek z Bible nám staví před oči postavu starozákonního trpitele Joba. Autor
této starozákonní knihy Bible navršil na něho snad všechny myslitelné tragédie a uvedl
ho do naprosté bezmoci. Na tomto archetypu utrpení pak ukázal, co takový člověk řeší.
Vše se stalo, tragédie proběhla, mrtví zůstanou mrtví, jejich plány zůstanou plány,
jejich očekávání jsou odvanuta, jejich city, touhy, radosti leží v troskách. A nejenom
sklíčení pozůstalí a celý truchlící polský národ, ale i Rusko a Evropa a v posledku celé
lidské společenství stojí otřeseno tím, co se stalo, a klade si otázky. Jako lidé se samozřejmě
ptáme, kdo to zavinil? Zjišťujeme, že nikdo. Ptáme se po příčině, a dojdeme k odpovědi,
že byla mlha. Za tu může leda Bůh. V tomto bodě se nevyhnutelně dostaneme k týmž
otázkám jako Job, který k zodpovědnosti volal Boha, ano, obvinil ho. V našem případě
sporu trpícího člověka s Bohem nezůstane u minulé soboty. Vyčteme Bohu znovu Katyň,
kdy nezasáhl a nechal zničit elitu polského národa, muže, kteří v zájmu obrany národa
oblékli uniformu polské armády. Šlo o akt genocidy ducha. Vyčteme mu spolu s Elie
Wieselem Osvětim, spolu se Solženicynem gulagy, vyčteme mu všechnu bídu světa. Bůh
mlčí a nebrání se.
Bůh se totiž vyjádřil už dávno a mnohokrát. Nejsilněji, když do našeho světa postavil
svého Syna, aby nás vyvedl z nekončícího a zdánlivě neřešitelného řetězce vin, křivd,
násilí, msty a nového násilí. Tak jdou dějiny a všichni nějak myslíme, že to je přirozené,
že to jinak nejde. My jsme ho ukřižovali a on se nepomstil. Ze všech křížů na světě nám
říká, že odpuštění je možné, ze všech křížů světa říká: to, co jste udělali se mnou, je
nelidské – nechci, aby se cokoli takového opakovalo. V jednom deníku jsem v tyto dny
viděl fotografii z krakovského předměstí, na níž je Kristus vlekoucí kříž. Přes kříž byla
přehozena polská vlajka. Je přidána k jeho tíži.
Jsem věřící člověk. Každý opravdu věřící člověk musí být také rozumný. Nevyčítám
Bohu, že došlo k tomuto neštěstí, ale kladu si otázku, co znamená. Bože, co jsi chtěl říct?
Co jsme tak dlouho nemohli pochopit, že jsi tak mocně zvýšil hlas? O co se tu jedná? Jde
o Katyň, kterou zesnulý polský prezident Lech Kaczynski nazval bolestnou ranou v
polských dějinách, jde o Osvětim a další bolestné rány na půdě polského státu. Jde o
další podobné bolestné rány na území dalších zemí Evropy. Katyň je takovou ranou na
ruském území. A jde o mlhu, která zmařila možnost setkání, při němž se chystalo vyjasnění.
Drazí zarmoucení, nebudu vám nabízet náboženskou útěchu jako opium proti bolesti,
víra není opium pro lid. Ale podělím se s vámi o ne snadně získanou odpověď na otázku
po smyslu něčeho tak nesmyslného, jako je náhlá smrt tolika nevinných lidí. Odpověď
má tvar výzvy. Dejme na minulost, ale i na současnost a budoucnost dopadnout světlo
pravdy, přestaňme mlžit a vykrucovat se, je to smrtelně nebezpečné. A poznanou pravdu,
ať je jakkoli těžká, zvedněme jako svůj kříž. Pravda dějin, pravda o člověku je ovšem
příliš těžká, a unést ji můžeme jen společně.
Nepřijmout Kristův kříž jako zákaz trýznit, znamená znovu a znovu Krista křižovat.
Nepodat si nyní ruku ke smíru a spolupráci znamená odsunout smrt Lecha Kaczynského
mezi nesmyslné náhody. Pamatujme na to, že pozemský smysl jeho života, smysl života
polských důstojníků z Katyně, Židů v Treblince leží teď v našich rukou. Pamatujme i na
to, že naše čest a smysl našich životů před Božím soudem závisí na jejich svědectví.
V Praze dne 16. dubna 2010
+ Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
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Surinamu, Guyany, Indie a Papuy-Nové
Guineje životně nutnou pomoc pro téměř
133 tisíc chudých dětí. Velikou hodnotu
mají Vaše modlitby, oběti a láska k misiím.
Tímto se podílíte na systematické a dobře
využívané pomoci nejpotřebnějším, šíříte
radost evangelia a lidé z misií se za Vás
denně modlí. Protože neustále přibývá

žádostí o pomoc z misií, kde se chudým
nedostávají ani základní prostředky k
životu, spoléhám na další tolik potřebnou
spolupráci s Vámi. Ať na přímluvu Panny
Marie Vás sám Pán, kterého se v chudých
dotýkáte, naplní svým pokojem a
požehnáním.
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

Drazí bratři a sestry,
všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala: nadšení svobody,
ale podcenila řád duchovních hodnot; oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se
životní úroveň, ale i hospodářskou krizi; nadšení pro novou společnost a spoléhání na
předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se. Nikdo nás však nezbaví
zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi.
Proto Vás všechny vyzývám a prosím, abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou
vám předkládám, za náš národ a jeho představitele. V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo,
že právě vnější a společenské problémy často způsobené odklonem od Boha, které tlačily
lid, byly impulsem k novému obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným
důvěry, které Bůh vyslyšel. Bůh je připraven i dnes nás vyslyšet.
Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce žehnám
+ Mons. Jan Graubner, arcibiskup

Rozhodnutí arcibiskupa olomouckého
Farnosti a kapituly, včetně klášterů, slouží především k Boží slávě a spáse duší. Věnují
se hlásání evangelia, službě svátostí a pastorační práci včetně misií. Jejich činnost nese
plody nejen podle aktivity, ale i věrohodnosti života a svědectví.
Charita má jako organizace katolické církve speciální poslání k charitativní činnosti
jménem církve. Jde především o službu lásky potřebným, což znamená nejen praktickou
pomoc, ale i zprostředkování setkání s Bohem, který je Láska. K základním podmínkám
služby lásky patří i otevřenost tomu, který je Láska, a snaha být s ním v co nejlepším
souladu. Kromě jiného to pak znamená i dávat příklad v zachovávání přikázání.
Církevní školy nabízejí kromě kvalitního vzdělání i výchovu, duchovní vedení a
kulturní formaci mladé generace v křesťanském duchu. Účinná formace vyžaduje i dobrý
příklad.
V současné době vidím jako nutné připomenout všem církevním subjektům dvě věci:
Podnikatelský svět často nerespektuje slavení neděle. I když si církevní organizace
objedná práce například stavební a opravářské, musí dbát na to, že se na stavbě nebude
pracovat v neděli. Tuto podmínku je třeba dávat i do smluv.
Podobně se dnešní stravovací předpisy snaží zachovat bezmasý den, ale téměř zásadně
ho kuchyně neplánují na pátek. Jestliže je v katolické církvi pátek postním dnem, pak, i
když jednotlivec má možnost si způsob postu upravit, je nutné, aby v jídelnách, které
provozuje jakákoliv církevní organizace, tak ve službách zajišťujících dodávání stravy
třeba i od jiných výrobců, se dodržoval pátek jako bezmasý den.
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Kázání arcibiskupa Duky při rekviem za oběti polského neštěstí
V pátek 16.4.2010 sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha zádušní mši svatou za oběti leteckého neštěstí, při kterém zahynul
prezident Polské republiky Lech Kaczyński, jeho choť a další členové jeho delegace.
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Letos opět „Otevřené brány“
Podobně jako v loňském roce se připojí
farnost sv. Mořice v Kroměříži k akci
Otevřené brány. Díky iniciativě Zlínského
kraje a Města Kroměříže se otevřou naše
kostely od května do září pro širokou
veřejnost.
Chci předem poděkovat jak státním
orgánům za finanční dotace, tak všem, kteří
budou provádět v našich kostelech
návštěvníky a seznamovat je s historií i
současným životem farnosti.

Noc kostelů
V pátek 28. května se také uskuteční
celostátní akce „Noc kostelů“. Pro
návštěvníky z Kroměříže i širokého okolí
připravujeme v našich kostelech a
klášterních kaplích duchovní i kulturní
program, který bude probíhat od 18 do
24 hod. V kostele budou k dispozici
informační letáčky, které nabídněte lidem
ve svém okolí, na pracovišti a pozvěte je
na tuto akci.

SOCHA NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY MARIE
na štítě Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži.
Milí farníci, častokrát od turistů a hostů
města Kroměříže slyšíme, jak krásný je
panoramatický pohled na naše město. Vy
starší farníci si jistě vzpomenete, že do roku
2000 tento pohled také dotvářela socha
Neposkvrněného početí Panny Marie, která
byla umístěna na štítě Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži. Bylo ji z dálky
možné vidět mezi svatomořickou a
zámeckou věží. Co se stalo a bude dít s
touto sochou?
V neděli 9. května na mších svatých v
obou kroměřížských farnostech bychom
vám rádi představili osud této sochy.
Můžete se již také něco dočíst v přiložené
prezentaci.
Bude to jistě víc než symbolické, protože
9. května je Den matek a Panna Maria je
naší Nebeskou Matkou.
Za všechny členy Spolku pro obnovu
sochy Panny Marie Neposkvrněné v
Kroměříži - P. Pavel Stuška, školní kaplan
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

LETNICE s Pannou Marií
Fatimskou v KROMĚŘÍŽI
neděle 23. května 2010
Boží hod svatodušní

Kostel sv. Jana Křtitele
Program svatodušního
večeřadla:
• 16.00 hod.
Modlitba
růžencových
tajemství
při adoraci Nejsvětější
svátosti oltářní, žehnání
nemocných a modlitba
za vylití darů Ducha
Svatého ve večeřadle
Svědectví z pastorační návštěvy Sv. otce
ve Fatimě a téma prvního evropského
mariánského
kongresu
v ČR:
„Evangelizace Evropy na základě
poselství Panny Marie ve Fatimě“
• 18.00 hod.
SVATODUŠNÍ LITURGIE – MŠE SV.
v závěru večeřadla obnova zasvěcení
Kroměříže a regionu Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie Fatimské

TE DEUM

na závěr
slavnosti
Hlavní hosté
svatodušního
večeřadla:
P. Mgr. Pavel Dokládal a Ing. Hana
Frančáková
z národního centra Světového apoštolátu
Fatimy v ČR , Českomoravské Fatimy
v Koclířově
V kostele od 15.00 hod. nabídka Pastýře
z Koclířova a pro zájemce informace
k evropskému kongresu Světového
apoštolátu Fatimy a ke službě a poslání
mariánského hnutí
Kontakt, informace: Mobil 605 860 698
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Děti CZŠ obdarovaly kněze
Spolu s kněžími, kteří přicházejí díky
výuce náboženství do kontaktu s dětmi na
CZŠ v Kroměříži, jsem obdržel pozvánku
na malou školní akademii. Viděli jsme na
vlastní oči, jak děti spolu s kněžími
prožívají Rok kněží. Děti nám připravily
bohatý program, který nás každého
obdaroval. Každá třída byla osobitá svou
scénkou, zpěvem a nápaditostí. Jako zlatá
nit se nesla celým programem soutěž
v různých dovednostech. Kněží měli své
poradce z řad dětí.
Velké poděkování patří všem učitelkám
a učitelům CZŠ za jejich nasazení pro
dobrou věc. Zvláště dětem děkuji jménem
všech kněží za jejich houževnatost. A že
nám udělaly opravdovou radost, kdy jsme
se skutečně povzbudili, o tom svědčila i
spokojenost při společném obědě. Ať Pán
žehná celé škole. A o to více ať se naplňuje
motto školy: Nechte děti přicházet ke mně
a…
P. Josef Říha

Boží milosrdenství
- zaslíbení prvních sobot
v měsíci:
Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria
Lucii z Fatimy a řekla jí: „Hleď, má dcero,
jak je mé srdce obklíčeno trním, nevděční
lidé je ustavičně probodávají rouháním a
chladností. Alespoň ty se přičiň, abys mě
potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti
budu na blízku všemi milostmi, které
potřebují ke spáse, těm, kdo po pět po sobě
jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají
sv. zpověď, sv. přijímání a pomodlí se
růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a
přitom budou rozjímat o tajemství sv.
růžence.“
Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel
Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné
služebnici Konsolátě Bertoně se slovy:
„Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné
Srdce své Matky přišel na svět, tak přijdou
duše skrze toto Srdce k mému Otci. Toto
Srdce je pramen mých milostí, ze kterých
prýští život a posvěcení světa. Jako mě dal
Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak
skládám vítěznou moc nad hříchem do
Srdce mé Neposkvrněné Matky. Má dcero,
skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal
světu velká zaslíbení. Protože jsem však
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ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou
nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více.
Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení
naplnila, ať milují a uctívají
Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou
prokazovat tím, že budou po devět po sobě
jdoucích prvních sobot v měsíci (stejně
jako po devět prvních pátků) po kající
přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem,
aby usmiřovali mé Božské Srdce
s Neposkvrněným Srdcem mé Matky“.
Panna Maria žádala prostřednictvím
fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však
mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to
zdůvodnil takto: „Prosba mé Matky o
prvních pět sobot je projev její pokory,
kterou má i v nebi, protože se necítí hodna
stejné lásky, která nemůže snést, abych
dostal více než ta, se kterou jsme v lásce ve
spojení“.
Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních
sobot po sobě jdoucích měsíců ke cti
Neposkvrněného Srdce Mariina:
1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují
skrze Matku mou - jejího Srdce, jim udělím
ještě během novény, když o to prosí
s důvěrou.
2. Ve všech životních okolnostech pocítí
podporu a požehnání mé Matky.
3. Mír, porozumění a láska zavládne
v duších a rodinách.
4. V rodinách nebude svárů, zklamání a
nespravedlnosti.
5. Manželé se nebudou rozvádět a
rozvedení se zase vrátí k sobě.
6. Rodiny si budou rozumět a až do konce
vytrvají v pravé víře.
7. Matky v požehnaném stavu zakusí
zvláštní ochrany mé Matky a dosáhnou
všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení
a naučí se milovat Boha, bližního i
nepřátele.
10. Hříšníci neupadnou znovu do svých
dřívějších hříchů, ale dokonalou lítostí a
láskou získají znovu křestní nevinnost.
11. Hříšníci se obrátí bez zvláštních
překážek, i když je pro ně novéna konána
jinou osobou.
12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní
nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce
urážet žádným těžkým hříchem. (Platí

zvláště pro děti.)
13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu,
ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti,
vytrvají v horlivosti a v krátké době
dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
15. Když rodiče nebo některý člen z rodiny
vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani
nikdo jiný z rodiny zavržen.
16. Z mládeže obdrží mnozí povolání
k duchovnímu stavu.
17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící
se zase vrátí k pravé církvi.
18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni
svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili
svému povolání, obdrží milost pokání a
návratu.
19. Rodiče a představení obdrží pomoc
nejen v duchovních, ale i v hmotných
starostech.
20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla,
světa a ďábla.
21. Pyšní se v krátké době stanou
pokornými, nenávistiví se naplní láskou.
22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a
oběti, strach nebo zoufalství je nebude
trápit.
23. Umírající budou z tohoto světa
odcházet bez smrtelného zápasu a bez
útoku ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je
nepřekvapí.
24. Umírající dostanou tak velikou touhu
po věčném životě, že se odevzdají do mé
vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
25. Při soudu zakusí všichni ochranu mé
Matky.
26. Duše obdrží milost, aby nad mým
utrpením a bolestmi mé Matky pocítili
vnitřní soucit a lásku.
27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží
jako vyznamenání hlavní ctnosti mé
Matky: pokoru, čistotu, lásku.
28. Bude je provádět uklidnění, vnitřní a
vnější radost ve zdraví i nemoci.
29. Duchovní osoby obdrží milost, aby
neustále prožívaly přítomnost mé Matky
bez zvláštních obtíží.
30. Duše, které pokročily ve sjednocení se
mnou, obdrží milost, že nežijí ony, ale já
v nich - to znamená: miluji jejich srdcem,
modlím se jejich jazykem, sloužím celou
jejich bytostí. Ony poznají, že vše je dobré,
krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné,

štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já
sám - Já Všemohoucí, Samovládce, jediný
Bůh, jediná Láska.
31. Duše, které vykonají tuto novénu
budou po celou věčnost zářit jako lilie
kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
32. Já Boží Beránek, s Otcem i Duchem
svatým se budu věčně radovat z těchto duší,
které září na Neposkvrněném Srdci mé
Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější
Srdce dojdou věčné slávy.
33. Duchovní osoby budou v úkonech víry
a ctnostném životě snadno postupovat.
K těmto zaslíbením Spasitelovým se
připojuje
ještě
zaslíbení
Nejblahoslavenější Panny, a to její „velké
přislíbení“: „Každou první sobotu se
zavírají brány pekla (nikdo nebude
zavržen). Brány očistce se otevírají. Mnoho
duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné
lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše,
které uctívají mé Neposkvrněné Srdce.“

Poděkování za pomoc misiím skrze
Papežská misijní díla v roce 2009
Milí přátelé misií,
zdravím Vás a chtěl bych Vám upřímně
poděkovat za Vaši pomoc, kterou jste v
uplynulém roce 2009 prostřednictvím
Papežských misijních děl poskytli misiím.
Právě díky Vašemu nasazení se podařilo i
přes nejistou ekonomickou situaci udržet
již řadu let rostoucí trend zvyšujících se
finančních darů na misie. Mám radost, že
součet všech příjmů byl téměř 30 milionů
korun. Za to patří dík mnoha
dobrovolníkům, pomocníkům a štědrým
dárcům. Minulý rok jsme přispěli na více
než 840 bohoslovců ve 14 seminářích do
Ugandy, Malawi, Zambie, Bangladéše a
Papuy-Nové Guineje. Podpořili jsme též
37 projektů Díla šíření víry, a tím nutné
opravy katedrály, dvou kostelů, tří far,
formačního domu pro kněze, obnovení
elektrické a vodovodní sítě i solárních
panelů ve čtyřech farních komplexech.
Přispěli jsme na výstavbu sedmi kostelů,
čtyř kaplí, pěti far, diecézního centra pro
mládež, formaci malých křesťanských
komunit včetně výstavby deseti domů
apod. V rámci 50 projektů Papežského
misijního díla dětí jsme poslali do Ugandy,
Malawi, Zambie, Jamajky, Bangladéše,
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