Z NOVÉHO ZÁKONA
Na ozdobném listu papíru byla popsána jedna velká událost. Někdo jej však
roztrhal na malé lístečky. Podaří se Ti znovu poskládat původní text? To je
pouze první úkol! Druhý zní: Z které knihy Nového zákona tento úryvek je?
Pokus se ho najít.

Farní list:
sv. Mořic - Kroměříž h Hradisko u Kroměříže

TRIO
Červenec 2011

Je tomu právě 29 let, co . . .
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. . . jsem dnes ležel tváři k zemi v katedrále sv. Václava při kněžském
svěcení, které jsem přijal vkládáním rukou biskupa Mons. Josefa Vrany. Bylo
nás 8 nových kněží za olomouckou diecézi. Po slavnosti jsme měli společný
oběd s otcem biskupem. Co bylo za menu, nepamatuji si. Ale pamatuji si na
„zákusek“, který byl v podobě dekretu o prvním kněžském působišti. Biskup
Vrana mi sdělil: kaplanem u sv. Mořice v Kroměříži a duchovním správcem
v Hradisku u Kroměříže.
. . . jsem 10. července slavil primiční mši sv. ve své rodné farnosti Sedlnice.
Slavnost nejen pro obec, ale i široké okolí. Slavnost ještě se souhlasem
církevního tajemníka. Účast kněží pro mne překvapující, dokonce přijel i dr.
Antonín Šuránek, který po 3 měsících zemřel ve zpovědnici. Bylo výjimečně
krásné počasí a hlavně si pamatuji výborné koláče a dobrou kuchyni, kterou
hlavně s mými rodiči organizovaly sestry sv. Kříže v Nové Horce.
. . . jsem se 15. července s pomocí rodičů stěhoval do Kroměříže ke sv.
Mořici jen s osobními věcmi a peřinou. Už v neděli jsem se s požehnáním
probošta P. Vojtěcha Krále dal do služby. A následující neděli jsem začínal
ve farnosti Hradisko. Abych byl přesný, začínal jsem před nedělí dvěma
pohřby. V Hradisku nesmím zapomenout na drobounkou „učitelku“ života
farnosti Marii Klimákovou, která mě zasvěcovala do všech chodů farnosti.
Ukázala mi prázdnou faru a hlavně zarostlou zahradu, která se jejím
přičiněním brzy stala krásnou oázou, kam jsem se rád jezdíval rekreovat.
Proč toto vzpomínání?
Čas 29 let se naplnil a obdržel jsem od otce arcibiskupa Jana dekret, který
ukončuje mou misii ve dvou farnostech. Ještě jsem měl milost krátkodobě
působit v několika okolních farnostech děkanátu Kroměříž. Zvláště
vzpomínám na 3 léta spolupráce s farníky v Chropyni a 17tileté působení ve
Zlobicích. Promítají se mi hodiny a hodiny filmů, co jsem mohl prožít spolu
s vámi. Nejdříve chci přiznat, že jsem byl v kněžské službě často nedůsledný
a nezodpovědný. S přibývajícími úkoly a povinnostmi jsem byl povrchní a
nezvládal jsem, co jsem mnohdy slíbil. Čekali jste ode mne určitě více. Dnes
toho lituji, že jsem měl více využívat čas, více se radit a vzdělávat, jak jednat
s lidmi a brát na sebe zodpovědnost. Chci se omluvit každému, komu jsem
dal svým chováním pohoršení, kdy jsem slovem či skutkem vyvolal nedůvěru
v církev, kdy jsem nedovedl naslouchat a byl netrpělivý.
Jak je dobré děkovat Bohu za dar tolika let na jednom místě. Nebudu
nikoho jmenovat. Ale chci upřímně poděkovat každému, s kým jsem mohl

spolupracovat na díle milosti, kdo z vás nabídl drahocenný čas a své síly pro
dobro farnosti, kdo přišel s iniciativou a mohl jsem dát jen požehnání. Velké
díky patří obětavým spolupracovníkům ve farní kanceláři, v knihkupectví,
všem, kdo pracovali na probošství v kuchyni, všem na Stojanově náměstí,
obětavým mužům a ženám v obou kostelech a kaplích, i sestrám sv. Kříže,
sv. Vincence a Navštívení P. Marie, které apoštolsky působí v našem městě a
svým tokem modliteb zavlažují náš městský úhor. Díky těm stovkám a
stovkám poutníků, se kterými jsem mohl putovat na posvátná místa. A
putování po horách bylo naší radostí a chválou Bohu za krásu stvoření.
Čas zrál a vnímal jsem, že po loňských oslavách 750 let kostela sv. Mořice
nastává vhodný čas, jak se otci arcibiskupovi vložit do jeho rukou s přímluvou
sv. Jana Sarkandera a pod ochranou P. Marie Svatohostýnské. Uvědomil jsem
si, že obě farnosti potřebují nový vítr do plachet, nové impulsy a novou tvář.
A opravdu myslím, že v osobě P. Josefa Lambora přichází dobrý pastýř, který
má bohaté zkušenosti ze své 30tileté kněžské služby.
Předběžně se chci s farnostmi rozloučit při bohoslužbách v neděli 10.
července, aby nový kněz mohl nastoupit následující neděli. Poslední mé kroky
s farníky povedou, dá-li Pán, ještě koncem července do Říma. Budeme stále
na společné cestě, na jedné lodi, v jednom společenství modlitby a církve.
S velkým díkem všem vám žehná
P. Josef
Po dobu měsíce července a srpna budou mše sv. v úterý, středu, čtvrtek a
pátek vždy v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. července
Na velehradské slavnosti pojede autobus v 7 hodin
od kostela sv. Jana Křtitele.
Hlaste se ve farní kanceláři. Cena 100 Kč.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v kostele v Psychiatrické léčebně
v Kroměříži oslavíme mší sv. v 9 hodin.

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 13.7.2011
v 16.30 hod. v učebně u sv. Mořice.
Téma: Výlučnost křesťanství - obhajoba. Nárok křesťanství na Pravdu.
Diskusní téma opírající se o Písmo sv. i tradici.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně
v pondělí 11.7.2011 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Výlučnost křesťanství – obhajoba. Nárok křesťanství na Pravdu.
Diskusní téma opírající se o Písmo sv. i tradici.
S otevřenou Biblí se budeme postupně zajímat o problémy společnosti a
církve.
MUDr. Pořízek Bohuslav
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uvedl slova: „V zájmu míru a víry nemůžeme naslouchat řečem o víře bez
souhlasu římského biskupa.“ Těm, kteří si myslí, že jejich život už nemá
smysl i těm, kteří ho nekřesťanským způsobem promrhávají, arcibiskup Petr
Chryzolog říká: „Člověče, proč si myslíš, že jsi bezcenný, když jsi Bohu tak
vzácný? Proč se znevažuješ, když si tě Bůh tolik váží? Proč hledáš, z čeho jsi
stvořen a ne to, k čemu jsi stvořen?“
Biskup Petr Chryzolog zemřel u hrobu světce sv. Kassiána, v jehož chrámu
v Imole se s pokornou zbožností připravoval na svou smrt. Pravděpodobné
datum jeho úmrtí v jeho rodném Foru Corneliu poblíž Imoly, kam těsně před
svou smrtí z Imoly odešel, je 3. 12. 450.
V roce 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil arcibiskupa sv. Petra
Chryzologa za učitele církve. Dodnes jsou opakovaně knižně vydávána a
studována jeho vzorná kázání. Je to skvělý příklad toho, že křesťané mohou
ve kterékoliv době čerpat cenná poučení z katolických církevních textů,
poněvadž tyto texty se důsledně řídí nadčasovým souborem katolických
hledisek a hodnotících kritérií, totiž v co nejvěrnější shodě se zjevenou svatou
vůlí Pána Boha. Takovouto úžasnou výhodu mnozí ostatní lidé nemají,
poněvadž jimi používaná hlediska a uplatňovaná kritéria kvality a pravdivosti
jsou velmi povrchní, kolísavá a proměnná, nespolehlivá a pomíjivá. To
takovým lidem ovšem znekvalitňuje, nebo i vůbec znemožňuje, náležitou
nadčasovou spojitost a pravdivost předávatelných cenných myšlenek a
hodnotu zaznamenávaných zkušeností.
Sv. Petr Chryzolog nás křesťany všech dob odkazuje k předsevzetí: S
vděčností k Bohu se budu snažit žít k Boží chvále a při zpytování svědomí se
zaměřovat na to, v čem jsem se od tohoto svého poslání odchyloval.
Breviář obsahuje tuto prosebnou modlitbu k Pánu Bohu: „Bože, Tys učinil
svatého biskupa Petra Chryzologa slavným hlasatelem svého vtěleného Slova;
na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať v srdci rádi uvažujeme o tajemstvích
spásy a svými skutky o nich vydáváme spolehlivé svědectví. Prosíme o to
skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.“
Ing. Petr Kvapilík

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtku 21.7.2011
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Svatý na červenec
sv. Petr Chryzolog, (Petrus Chrysologus) arcibiskup v italské
Ravenně a učitel církve, žil v období asi od r. 380, do r. 450, svátek
30. července.
Pocházel z obce Forum Corneli, poblíž města Imoly v severní Itálii. V
rodném městě Imole pomáhal biskupu Korneliovi, který ho pro jeho dobrou
povahu a schopnosti v r. 423 vysvětil na jáhna a na kněze. Pro jeho vynikající
vlastnosti ho potom v následujícím roce, tedy v r. 424 (některé prameny ale
udávají, že až v r. 431), papež Sixtus III., povolal do významného
biskupského úřadu v italském městě Ravenna. Město Ravenna se stalo tehdy
totiž sídlem císaře Západořímské říše. A s tím povýšením města Ravenny na
metropoli byl zároveň biskup Petr povýšen na arcibiskupa a metropolitu.
Město Ravenna tehdy zažilo svůj největší rozkvět.
Když se Petr, asi 40tiletý, poprvé v poslání biskupa představil v Ravenně
věřícím, řekl: „Ani jsem se nenadál a Bůh na mne vložil přetěžké břímě.
Prosím vás proto, abyste mi ho pomáhali nést a byli poslušní Božích přikázání
i mého napomínání.“ Zároveň se před těmito věřícími zavázal hledat jen
Boží slávu a spásu duší.
Jakožto arcibiskup zvláště dbal o formaci a vzorný život kněží své diecéze.
Vynikal úctou a respektem k vyjádřením papeže. Nejvíce proslul
výmluvností, pro kterou mu bylo dáno to jeho čestné jméno Chryzologus,
tj. „Zlatoústý“ nebo „Zlatořečník“. K prostému lidu se zásadně snažil mluvit
co nejsrozumitelněji, řídil se zásadou: „K lidu je třeba mluvit jazykem lidu.“
Snažil se pokaždé nekázat lidem déle než 15 minut. Z jeho písemností se
dochovalo 183 kázání. Ta kázání se zabývají zejména vysvětlováním
biblických textů, jsou stručné a výstižné. V řadě svých kázání se věnuje
učení a skutkům apoštolů, působení Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Ve
svém kázání se rovněž pastýřsky zabývá stylem tehdejšího městského života
v Ravenně, což vyvolalo značný zájem občanů ve městě. Arcibiskup Petr
byl blízkým důvěrníkem papeže Lva Velikého a také měl značný vliv na
císařském dvoře v Ravenně.
Ve svých kázáních velmi svědomitě vysvětluje tajemství Božího vtělení,
čímž s moudrostí zřetelně reaguje na tehdejší bludné a rozkolnické působení
Aria a Eutycha. Tomu tehdejšímu konstantinopolskému bludaři Eutychovi
napsal rozvážně osobní list o potřebné křesťanské věrnosti papeži, v němž
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Duchovní cvičení
Téma: „Mohu žít bez Boha?“
s P. Prokopem Brožem
a s boromejkami
9. - 15. července 2011 na Hutisku
– Solanci v Beskydech
určeno pro dívky od 18 do 30 let
S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má)
Cena: dobrovolná
Kontaktní osoba: S. M. Vincenta
Kořínková, vincenta@boromejky.cz ,
mobil 723 477 525
Palkovická 524, 738 01 Frýdek Místek, www.boromejky.cz
PŘIHLÁŠKA: můžete poslat poštou
nebo e-mailem, předběžně i telefonicky
Jméno, škola nebo zaměstnání, adresa,
e-mail, telefon, datum narození

Poslední volná místa:
ASSISI – ŘÍM – DOLOMITY
2011
Termín: 24.7.2011 (neděle) – 1.8.2011
(pondělí)

Cena (doprava autobusem) – 3.000,Kč
Cena 70 euro (4 noclehy a 4
snídaně) – platí se až v místě
ubytování v poutním domě Velehrad
v Římě (cca 15 min. od Vatikánu),
pokoje dvou a tří lůžkové
Cena 25 euro - ubytování (1 noc) a
plná penze v Dolomitech - platí se až
v místě ubytování
Strava buď z vlastních zásob nebo
možnost objednat si obědy nebo
večeře na každý den – cena 7 euro.
Nutno vzít s sebou: Platný doklad
totožnosti, zajistit si vlastní cestovní
pojištění.
Hlaste se co nejdříve (s částkou
3.000 Kč):
Římskokatolická farnost sv. Mořice,
Stojanovo nám. 5, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 338 952,
svmoric@svmoric.net

Duchovní cvičení
Téma: Hledám svoji životní cestu.
Mám šanci ji nalézt?
s P. Bernardem Slabochem
a se sestrami boromejkami
28. srpna - 3. září 2011 na Maria Hilf ve Zlatých Horách
určeno pro dívky od 18 do 30 let
S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má)
Cena: dobrovolná
Kontaktní osoba: S. M. Vincenta
Kořínková, vincenta@boromejky.cz ,
mobil 723 477 525
Palkovická 524, 738 01 Frýdek Místek, www.boromejky.cz
PŘIHLÁŠKA: můžete poslat poštou nebo
e-mailem, předběžně i telefonicky
Jméno, škola nebo zaměstnání, adresa, email, telefon, datum narození

Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži
Pilařova 3, Kroměříž

připravuje ve školním roce 2011/
2012 zdarma pilotní výuku kurzů
dalšího vzdělávání
Určeno pro osoby ve věku 16 – 64
let, které ukončily počáteční
vzdělávání a vstoupily na trh práce.
Více informací na www.agkm.cz/
projekt odkaz Tradice a prosperita pro
vzdělávání dospělých.
Přihlášky posílejte na
valentova@agkm.cz
Připravované kurzy jsou součástí
projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.03/01.0014
s názvem Tradice a prosperita pro
vzdělávání dospělých. Tento projekt je
financován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky.

Kurzy:
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
ICT pro začátečníky
ICT pro pokročilé
Projektové řízení
Sociální dovednosti
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Česká křesťanská akademie, místní skupina Kroměříž
a Úřad eparchiální rady
Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v českých zemích
ve spolupráci s kroměřížskými ŘK farnostmi sv. Mořice a Panny Marie
vás zvou na

Putování po pravoslavných chrámech
v Přerově, Olomouci, Řimicích, Chudobíně a Střemeníčku
Zájezd se koná v sobotu 17. září 2011
Odjezd v 7 hod. od kostela sv. Jana Křtitele
Návrat v pozdějších odpoledních hodinách. Jídlo na celý den s sebou.
Přihlásit se a zaplatit částku 220,- Kč na dopravu na jednu osobu lze ve
farních kancelářích sv. Mořice a P. Marie.

Rozhovor s ředitelem Muzea Kroměřížska Ing. Jiřím Stránským
Ing. Jiří Stránský je již 15 let ředitelem Muzea Kroměřížska. Také vede
kroměřížskou místní skupinu České křesťanské akademie.
Často spolupracuje na společných projektech s naší farností, např. Dny
křesťanské kultury nebo oslavy 750 let kostela sv. Mořice.
Pane řediteli, dovolte mi položit Vám pár otázek:
Co všechno obnáší práce ředitele Muzea Kroměřížska?
Snažím se se svými spolupracovníky, bez kterých by to nešlo, o to, abychom
zprostředkovali nejen Kroměřížanům, ale i širšímu regionu zábavu, poučení
i estetické zážitky formou zajímavých a přínosných výstav, expozic a
přednášek z oborů historie, přírodovědy, etnografie či výtvarného umění. Z
různorodých aktivit bych chtěl za všechny zmínit práci se školními dětmi a
mládeží – už 11 let pro ně děláme speciální programy, které díky výborné
spolupráci se školami v Kroměříži i z obcí a měst okresu, navštěvuje ročně
5-6 tisíc žáků a studentů. Pravidelně jsou to velikonoční a vánoční programy,
kde se děti dovědí, že Velikonoce nejsou jen malovaná vajíčka a mrskut,
nebo že Vánoce nejsou Santa Claus, který si to frčí autem plným coca-coly
či nájezdy na dárky, ale že oba svátky nesou hluboké poselství. Mimo těchto
stálých programů jsou to jarní a podzimní dvou až tříměsíční programy.
Naposled třeba o českých panovnících s překrásnými kolorovanými
dřevořezy Jarmily Haldové. Naše lektorky ušily historické kostýmy, do
kterých se děti převlékaly a zábavnou formou se dovídaly o historii a našich
panovnících. Tyto programy děláme tak, aby souvisely s učebními osnovami.
Každý měsíc v sobotu jsou v muzeu tvůrčí dílny. Zájemcům o dění v muzeu
mohu doporučit naši webovou stránku www.muzeum-km.cz.
Další práce – to je péče o majetek – o rozsáhlé sídlo a výstavní prostory
muzea v Kroměříži, tvrz a její areál, doškové chaloupky a větrný mlýn
v Rymicích, další mlýn ve Velkých Těšanech. Spravujeme také Zámek
Chropyně, který je v majetku Arcibiskupství olomouckého. Ve všech těchto
objektech jsou expozice či výstavní prostory.
Odborní pracovníci také publikují výsledky svých bádání, spolupracují se
školami a vědeckými institucemi, studenti s nimi konzultují diplomové či
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jiné práce. Dlouholetou tradici má konference „Židé a Morava“. Studenti a
badatelé mohou využít naší bohaté odborné knihovny, která nabízí 40 tisíc
knih a časopisů vážících se k regionu, ale i knihy o historii, o výtvarném
umění, slovníky atd.
A pak je to péče o desítky tisíc sbírkových předmětů v depozitářích. Uchovat
tyto sbírky pro další generace, to je hlavní poslání muzea a naše muzeum má
sbírky pestré – archeologie, historie, přírodověda, výtvarné umění (ty jsou
v depozitáři v Kroměříži) a velké etnografické sbírky na tvrzi v Rymicích. O
sbírky se starají odborní pracovníci a konzervátoři. Na nové sbírky nemáme
moc peněz a tak jsme rádi, když se najdou lidé, kteří nám nějaké historické
předměty či písemnosti věnují za drobný peníz či zcela zdarma. Chci jim
také touto cestou poděkovat.
Tak asi stručně a neúplně.
V úvodu jsem zmínila Českou křesťanskou akademii. Přibližte nám činnost
této organizace a můžete přidat pozvání na vaše akce.
Spolu s Ing. Zdenkou Skaličkovou a Dr. Jurikem Hájkem organizujeme už
dvanáct let přednášky, na které zveme teology, filozofy, historiky, biblisty,
kněze z různých křesťanských církví, ale třeba i misionáře. Snažíme se dostát
slovu akademie v názvu - takže jsou to náročnější přednášky - ale dle reakcí
„odvážných“ posluchačů se domníváme, že úspěšné a přínosné. Mrzí nás,
že návštěvnost je někdy velmi malá, i když díky P. Říhovi a P. Hlavicovi jsou
plakátky ve farních vývěskách i v nedělních ohláškách. Tímto chceme
povzbudit a pozvat „váhající“ k dalším přednáškám, které mohou obohatit
náš duchovní život a prohloubit naše vědomosti.
A pozvání, tentokrát ne na přednášku: 17. září t. r. organizujeme spolu
s kroměřížskými farnostmi zájezd po pravoslavných chrámech. Jednou
z myšlenek akademie je ekumenismus, proto chceme poznat a sblížit se
s jinými křesťanskými církvemi. To bude i téma dalších podzimních přednášek.
Vaše spolupráce na Dnech křesťanské kultury bývá vždy velmi přínosná a
řekla bych nepostradatelná. Chystáte nějaký nový zajímavý nápad, který
obohatí DKK?
My si dáme letos na podzim pauzu, už to zní jako klišé, ale je problém
s financemi. Chceme zkusit „Dny“ na jaře příštího roku, kdy bude v muzeu
výstava Miroslava Rady a jeho synů. V současné době vystavují v kostele
v Letohradu a osmimetrový obraz Miroslava Rady Pašijový týden je úžasný.
Kromě výstavy chceme opět přednášky a další akce.
Blíží se dny dovolených a spousta návštěvníků zavítá i do Muzea Kroměřížska.
Co pro nás na letní dny připravujete?
Domnívám se, že výstavy, které stojí za to: zámecká galerie Zámku Chropyně
a v ní výstava Svět dětí na šlechtických sídlech – hračky, panenky, pokojíčky
aj. Zde v Kroměříži si nedejte ujít výstavu Hommage ŕ Bohuslav Reynek. Je
to výstava významného českého grafika a básníka ke 40. výročí jeho úmrtí a
velká část výstavy tvoří grafiky s biblickými motivy ze Starého i Nového
zákona. A pro děti to bude výstava Krysáci, kteří jsou známí z Večerníčku.
Děkuji moc za rozhovor.
Eva Šafaříková
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