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Jak staré jsou naše děkanáty

S pojmem děkan a děkanát se setkáváme běžně v životech našich farností, tento pojem nám není neznámý. Ovšem jak staré jsou naše děkanáty? 
V olomoucké diecézi je zavedl jako mezistupeň v organizaci pastorační práce biskup Bruno ze Schaumburku a poprvé je o nich řeč v roce 1262. Můžeme tedy jejich počátek položit do poloviny 13. století. Dnes má arcidiecéze 21 děkanátů, ne všechny jsou stejně staré.
Paradoxně nejstarším a zároveň nejmladším je děkanát olomoucký. Jeho vznik se klade do doby Brunovy, ale roku 1864 byl zrušen a olomoucké farnosti podřízeny přímo ordinariátu. Až v roce 1952 vznikl děkanát Olomouc – město a Olomouc – venkov a v roce 1993 byly oba děkanáty sloučeny v jeden děkanát Olomouc. Do doby Brunovy nejspíše spadá také vznik děkanátů Kroměříž, Přerov a Vyškov. Nad přerovským děkanátem v době reformace visí otazník, zdá se, že děkanáty Kroměříž a Vyškov trvají nepřetržitě přibližně sedm a půl staletí.
Děkanát Šumperk se připomíná poprvé v roce 1350, kdy připadl k diecézi litomyšlské. Nepřetržitá řada děkanů začíná však až 1668 nešťastný m Kryštofem Lautnerem, později upáleným. V 16. století se objevuje děkanát Svitavy, roku 1559 se připomíná viceděkan Marek, v roce 1564 se zmiňuje děkanát prostějovský, který však byl tehdy protestantský a katoličtí děkanové začínají až za třicetileté války. V roce 1601 nový uherskohradišťský farář Jan Benešovský se stal zároveň prvním děkanem nového děkanátu hradišťského.
Z doby třicetileté války se zachovaly nejstarší děkanské matriky, které informují o rozsahu jednotlivých děkanátů. Cenná je například matrika uherskohradišťského děkanátu z roku 1644, která popisuje přibližně celý hradišťský kraj. Za třicetileté války se víceméně stanovil nový rozsah děkanátů v rámci celé diecéze, po válce, s postupem rekatolizace i obnovou života společnosti děkanátů přibývalo. Roku 1653 vznikl děkanát Holešov (první děkan Jan Tomáš Topolský) a Valašské Meziříčí (Jan Kryštof Orlík z Laziska) a 1658 Uherský Brod (Jan Václav Polontius).
Zajímavý je vznik děkanátu vizovického. Roku 1742 přišel za faráře do Vlčnova Jan Bartoloměj Trtina a stal se děkanem vlčnovského děkanátu, do kterého však kromě Vlčnova patřily farnosti Brumov, Slavičín, Slušovice, Újezd, Valašské Klobouky, Vizovice a Vlachovice. Kardinál Ferdinand Troyer, tento nedoceněný biskup, veselý Tyrolák, který umně spojoval barokní tradicionalismus s nadčasovým reformátorstvím a byl horlivým biskupem, věděl, že bez biskupských vizitací nejen nepozná skutečný stav farností, ale se ani nepohne farní pastorace, protože vizitace byla velkou misií, při vizitaci 1755 zjistil, že vlčnovský děkanát je vlastně nesmysl, tak Vlčnov vrátil brodskému děkanátu, Trtinu jmenoval titulárním děkanem a vizovického faráře Václava Kligela jmenoval děkanem nového děkanátu vizovického. Tento děkanát byl v roce 1952 zrušen, avšak roku 1973 jej biskup Vrana obnovil a prvním děkanem jmenoval Jana Krista z Trnavy.
Když vznikla brněnská diecéze, byla snaha jí dát co nejméně farností. Farnosti sousedící s Brnem zůstaly zčásti pod Olomoucí a pozořický farář Jiří Kvapil byl jmenován děkanem nového pozořického děkanátu s farnostmi Pozořice, Újezd u Brna, Kuřim, Křtiny, Líšeň, Lipůvka, Obřany, Řečkovice, Šlapanice, Tvarožná a s lokalií Babice. Roku 1783 toto území připadlo trvale k brněnské diecézi. Díky změnám diecézních hranic vznikl i děkanát Kyjov. Olomouci zůstaly z milotického děkanátu jen farnosti Milotice a Kyjov a byly přičleněny k děkanátu bzeneckému. Ambiciózní kyjovský farář František Bernard Dědek u bohatého hodovního stolu 
přesvědčil arcibiskupa Colloreda, aby vytvořil děkanát kyjovský, což se 1. ledna 1785 uskutečnilo. Roku 1872 byl tento děkanát spolu s bzeneckým (založen 1730) zrušen a vytvořen děkanát bzenecko – kyjovský, od roku 1952 nese název jenom kyjovský. Změny diecézních hranic vedly k dvojímu komplexnímu překopání struktur arcidiecéze a roku 1787 vznikly dodnes trvající děkanáty Šternberk (první děkan Matouš Josef Bernath), Vsetín (Antonín Beinhauer) a Zábřeh (Antonín Josef Pschor). Roku 1792, resp. 1794 vznikl děkanát Valašské Klobouky (děkan Josef Ondráček).
Další komplexní reorganizace nastala až v roce 1952 a z toho roku máme děkanáty Hranice (Antonín Bartošík), Zlín, původně Gottwaldov (František Blaha) a Veselí nad Moravou (Alois Stoniš). Veselský děkanát navázal na děkanát strážnický, který vznikl 1660, na konci 17. a do poloviny 18. století se nazýval veselský a pak opět strážnický až do roku 1952, kdy dostal jméno po okresním městě Veselí nad Moravou. Z další komplexní reorganizace děkanátních hranic k 1. lednu 1963 máme děkanát Konice (první děkan František Škoda). Poslední zaniklý děkanát je litovelský, který existoval v letech 1952 až 2004 a navazoval na děkanát cholinský.
P. Vladimír Teťhal 
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2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce 1805
2. 4. 1916 se narodil v Palačově P. Josef Jan Maria Vianney Hub, dominikánský kněz žijící na odpočinku v klášteře v Olomouci (93. narozeniny)
6. 4. 1809 se narodil Bedřich Josef ze Schwarzenbergu, kardinál, pražský arcibiskup v letech 1850 až 1885 (200 let)
18. duben – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO v roce 1983 
24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova P. Jan Krist, emeritní farář v Trnavě u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (89. narozeniny)
(jpa)


Úmysly apoštolátu modlitby

DUBEN 2009
Úmysl všeobecný 
Aby Pán požehnal dílo zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí v bohatších zemích citlivějšími k problému hladu ve světě.
Úmysl misijní
Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje díky jejich odvážnému svědectví evangeliu solidarity a lásky.
Úmysl národní
Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost pronikla celý náš život a my se stali živými svědky evangelia.


Aktuality

Velikonoční svátky na obrazovkách Televize Noe
V době velikonoční si dovolujeme diváky Televize Noe pozvat k několika pořadům, které jsme pro ně vybrali jako programové tipy.
Květnou neděli 5. dubna vám zpříjemní 1. díl cyklu Velikonoční řemesla v 8.40 hod. Pořad je připravený pro ty, kteří mají rádi lidové tradice a kulturu. Ve 12.45 hod. se můžete těšit na záznam koncertu Matoušových pašijí BWW 244 od J. S. Bacha.
Od Zeleného čtvrtku 9. dubna až po Bílou sobotu 11. dubna jsou pro diváky Televize Noe připraveny diskusní pořady s názvem Historie a symbolika obřadů velikonočního třídení. Moderátor ThLic. Marcel Puvák si povídá s odborníkem v liturgii P. ThDr. Pavlem Kopečkem o historii a symbologii jednotlivých obřadů Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Tyto pořady budou před přímými přenosy mší svatých, které budou vysílány v době Velikonoc z Říma. Vždy po 8. hodině se také můžete dozvědět vše o tom, jak se tyto velikonoční svátky slaví na Papui Nové Guineji. Na Zelený čtvrtek se dívejte na mši svatou se svěcením olejů v 9.30 hod. Dokumentární film Pěšák Boží obohatí program ve 12.10 hod. Ve 20.05 hod. se můžete těšit na další díl cyklu Cesta k andělům, tentokráte s hostem Martinem Dejdarem.
Na Velký pátek 10. dubna přineseme záznam koncertu Velikonoční cesta – Oratorium Z. Pololáníka ve 12.05 hod. S myšlenkou na trpícího Krista a klidem v srdci se můžete připojit v 17.00 hod. k velkopátečním obřadům Památka umučení Páně z baziliky sv. Petra v Římě. Křížovou cestu z římského Kolosea projdeme ve 21.15 hod. 
Film Ježíš je dvouhodinový film natočený podle Lukášova evangelia a je považován za nejpřesnější filmové zobrazení Kristova života, který budeme vysílat na Bílou sobotu 11. dubna ve 13.00 hod. Velikonoční vigilie z Baziliky sv. Petra bude složit papež Benedikt XVI. ve 21.05 hod. 
Nedělní mše svatá na Boží hod velikonoční bude sloužena z Náměstí sv. Petra Svatým otcem Benediktem XVI. v 9.30 hod. a hned po ní bude uděleno požehnání Urbi et Orbi. Koncert Ivy Bittové je připraven na 13.10 hod. Dokument z cesty po Papui Nové Guineji je nachystán na 15.10 hod. Na Velikonoční pondělí v 17.00 hod. se všichni mohou posadit k obrazovce Televize Noe a zpříjemnit si odpoledne animovaným filmem Páter Pio. Je to příběh prostého a přitom velkého člověka. Bůh si ho zvláštním způsobem vyvolil a obdařil ho bolestivými stigmaty. Večer ve 21.50 hod. zpříjemní hraný film o životě Maxmiliána Kolbeho s názvem Život za život.
Více informací na www.tvnoe.cz
Martina Urbanová

Akademický senát teologické fakulty má nové vedení
První řádné (ustavující) zasedání nově zvoleného Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (AS CMTF UP) v Olomouci se konalo 11. února 2009. 
Předsedou AS CMTF UP byl zvolen doc. P. Mareček, Th.D., z Katedry biblických věd, místopředsedou AS CMTF UP za komoru akademických pracovníků byl zvolen Mgr. Ing. P. Tavel, Ph.D., odborný asistent Katedry křesťanské výchovy, a místopředsedkyní AS CMTF UP za studentskou komoru byla zvolena L. Adamcová. Funkční období nového senátu je tříleté (1. 2. 2009 až 31. 1. 2012).
(ps)

Nákladní automobily z České republiky budou pomáhat v misii na Haiti
Nákladní automobily z České republiky budou pomáhat v misii na ostrovním státě Haiti. Fidcon, o. s., a Arcidiecézní charita Olomouc spustily 9. 3. 2009 webové stránky rozvojového projektu Praga – Haiti (www.praga-haiti.cz).
Hlavním cílem projektu je zrealizovat účinnou a konkrétní pomoc lidem v misii Baie de Henne na ostrovním státě Haiti, který je jednou z nejchudších oblastí světa. Je třeba zajistit a dopravit do misie nákladní automobily Praga V3S s potřebným vybavením.
Dalším cílem je informovat veřejnost o situaci a životních podmínkách tamních obyvatel, o práci misionářů a o možnostech, jak pomoci lidem v nouzi. Na webových stránkách www.praga-haiti.cz naleznete veškeré informace o aktivitách projektového týmu, zajímavosti z misie, fotogalerii a možnosti podpory.
P. Roman Musil, český misionář, působí na Haiti v Karibském moři od roku 2002 a pro domorodé obyvatele je nejen mužem mnoha profesí od lékaře a učitele po opraváře, ale především představuje naději na lepší život. Brzy do své farnosti získá nové pomocníky.
Do misie budou odeslána dvě nákladní auta Praga V3S. První automobil – montážní dílna – vyrazí na cestu již v nejbližších týdnech. Druhý bude následovat v průběhu letošního roku podle toho, jak rychle budou získány další prostředky.
Tuto rozvojovou pomoc můžete podpořit odesláním finančního daru na účet: 226735165/0300
Richard Vocel

Další krok v beatifikačním procesu Marie Vojtěchy Hasmandové
V sobotu 28. února 2009 se na Kongregaci pro svatořečení ve Vatikánu uskutečnil další krok v beatifikačním procesu Boží služebnice Marie Vojtěchy Hasmandové z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Postulátor procesu Mons. Josef Laštovica a sestra Remigie Češíková, představená komunity boromejek z České koleje Nepomucenum v Římě, předali relátorovi procesu z Kongregace pro svatořečení obsáhlou dokumentaci, tzv. “positio“ o jejím životě, ctnostech a pověsti svatosti. Dokument má přibližně 600 stran a stane se podkladem pro rozhodnutí o heroičnosti ctností, což je spolu s uznaným zázrakem na přímluvu dotyčné, podmínkou jejího blahořečení. Dokumentace bude za tím účelem studována zvláštní komisí Kongregace pro svatořečení. 
Sestra Marie Vojtěcha (Antonie) Hasmandová, která se narodila 25. března 1914 v Huštěnovicích, patří k nejvýznamnějším ženským postavám života církve v České republice. V padesátých letech byla osm let vězněna komunistickým režimem. Z pardubické věznice byla propuštěna na základě všeobecné amnestie v květnu 1960. Byla celkem třikrát generální představenou sester boromejek – nejpočetnějšího ženského řádu u nás. Jako generální představená vedla v době totality necelých 18 let (1970 – 1988) své řeholní společenství k obnově řeholního života v souladu se směrnicemi II. vatikánského koncilu. V roce 1979 při příležitosti zasedání Federace boromejek v Římě se osobně setkala s papežem Janem Pavlem II. 
Sestra Vojtěcha měla srdce vždy otevřené pro potřeby kněží, bohoslovců a sester své kongregace, stejně jako sester z jiných společenství. S důvěrou se na ni obraceli také laici s prosbou o radu a pomoc. Poslední tři měsíce života přinášela Bohu jako láskyplnou oběť svůj těžký zdravotní stav, když prožívala konečné stadium, způsobené zhoubným nádorem na plicích. Zemřela 21. ledna 1988 uprostřed sesterského společenství ve Znojmě-Hradišti. 
Je první řeholní sestrou z doby pronásledování církve komunistickým režimem v naší vlasti, jejíž beatifikační proces je v tak pokročilé fázi. Proces blahořečení byl zahájen v roce 1996. Zbývá tedy modlit se o mimořádný zásah na její přímluvu, aby mohly být splněny všechny podmínky její beatifikace.
(apha)

Metodějova diecéze
Metodějovou diecézi je pochopitelně arcidiecéze olomoucká, ale také historicky diecéze Srijem, která byla v minulém roce po více jak dvou staletích obnovena v Srbsku a také diecéze Murska Sobota ve Slovinsku, která si svatého Metoděje vyvolila za svého hlavního patrona.
Slovinsko je malá země, menší než Morava, se dvěma miliony obyvatel, tradičně katolická, avšak církev zde čelí silnému sekularizačnímu náporu. Slovinsko mělo tři diecéze, ale tamní biskupská konference z pastoračních důvodů se rozhodla počet diecézí zdvojnásobit. Na její žádost papež Benedikt XVI. zreorganizoval provincie a diecéze a tak 
7. dubna 2006 vznikla i nová diecéze Murska Sobota.
Tato diecéze je klínem mezi maďarskou a rakouskou hranicí. Žije zde asi 120 000 obyvatel, tři čtvrtiny se hlásí ke katolické církvi. Diecéze má tři děkanáty a 36 farností, 45 kněží a 17 řeholních osob. Katedrálou je kostel sv. Mikuláše v Murské Sobotě, dvacetitisícovém městečku. Biskup Marijan Turnšek (1955) byl dosud profesorem teologie, rektorem semináře a kanovníkem v Mariboru. Celý biskupský úřad tvoří ještě generální vikář Franc Režonja, který je zároveň kancléřem, kněz, který je koordinátorem farní pastorace, další kněz jako ekonom, řeholní sestra jako sekretářka a jedna uklizečka. Pozoruhodná je kněžská rada, která je jí v pravém smyslu slova, protože má tři referáty, jeden pro osobní záležitosti kněží, druhý pro jejich spiritualitu a vzdělávání a třetí pro kněžskou solidaritu. V diecézi pracuje také několik kapucínů a salesiánů a řeholní sestry. O diecézi informují velmi vkusné a dobře uspořádané webové stránky. Zdá se, že myšlenka vytvořit “rodinnou“ diecézi přinese požehnané ovoce.
P. Vladimír Teťhal 

Stanovení Dne modliteb za pronásledované křesťany
Česká biskupská konference rozhodla na svém 75. plenárním zasedání konaném ve dnech 20. a 21. ledna 2009 v Praze, že 6. neděle velikonoční (letos 17. května) bude (ve shodě s okolními zeměmi) dnem zasvěceným modlitbám za pronásledované křesťany ve světě.
(aco) 

Druhá pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad po nové stezce 
Pořádají ji společně Matice svatohostýnská a Matice Velehradská spolu s dalším partnerem, kterým je cestovní kancelář Miklas-tour, ve dnech 2. až 4. července 2009. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník a Radio Proglas.
Duchovní program: denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Boží slovo a píseň.
Téma soukromé modlitby růžence po cestě: radostný za naši vlast, růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě, bolestný za své rodiny a farnosti a slavný za celou církev. Poutníci se budou modlit na úmysly, které jim svěříte přes Radio Proglas a Televizi NOE.
Trasa pouti:
Čtvrtek 2. 7. – Svatý Hostýn – bazilika: 8.30 mše svatá, 9.30 odchod; Lukoveček: 12.00 Anděl Páně; Fryšták – hřbitov: asi ve 13.30 modlitba u hrobu P. Ignáce Stuchlého; fara: do 15.00 občerstvení a odpočinek; Zlín, Jižní Svahy: asi 17.00 – zastávka v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, ubytování ve školní tělocvičně, 20.00 beseda s Dr. Tronečkem o jeho cestách a o sázení aleje kolem poutní stezky, ve Štípě v poutním kostele v 21.00 malý koncert, možnost přespání v klášteře u sester, 18.30 možnost mše svaté ve starém farním kostele ve Štípě
Pátek 3. 7. – Zlín: 9.00 odchod, spojení s poutníky ze Štípy, kde je v 6.00 mše svatá a po ní požehnání na cestu,
Oldřichovice: 13.00 Anděl Páně a hodina oddech, Napajedla – hřbitov: 16.00 sraz u hrobu Aničky Zelíkové, kostel, ubytování asi ve školní tělocvičně, mše svatá s farností v 18.00, pak možnost adorace, ve 20.00 beseda a promítání o pouti do Compostelly s připomínkou 1. výročí + poutníka Stanislava Budaře 
Sobota 4. 7. – Napajedla: odchod 7.30, Spytihněv: 8.30 spojení s poutníky z Novojičínska, Huštěnovice: krátký odpočinek, Jalubí: v kostele 13.00 Anděl Páně a občerstvení od Katolického týdeníku, Velehrad: příchod po 15. hodině, mše sv. v 15.30, pak předávání poutnických diplomů, možnost účasti na Večeru dobré vůle, na půlnoční bohoslužbě nebo na celonoční adoraci u hrobu A. C. Stojana v Královské kapli. 
Ubytování: ve školách, karimatky a spacáky vlastní, poveze nám je doprovodné vozidlo
Stravování: jednou denně teplé jídlo pro všechny, ostatní ze svých zásob
Přihlášky přijímá: Matice svatohostýnská, Matice Velehradská, CK Miklas-tour
P. Jan Peňáz 

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří
U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je vyhlášen v rámci Dnů lidí dobré vůle 4. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 6 do 11 let (1. až 5. třída ZŠ).
Soutěží se ve dvou kategoriích
I. kategorie (1. až 3. třída) – Metoděj se svými kamarády nejen pracoval, ale také se spolu radovali a bavili. Namaluj svůj zážitek s kamarády (v kroužku, družině...).
II. kategorie (4. až 5. třída) – Metodějovi žáci se naučili číst a psát a pomohli tak vytvořit základy naší české kultury. 
Namaluj, jak si představuješ vyučování za doby Metoděje.
Bořivoj vzal vážně svoje panování nad lidmi. Namaluj, čím by ses chtěl stát, abys stejně jako on mohl pomáhat druhým lidem. 
Nezapomeň: aby kresba měla formát A3, k obrázku byla připojena stručná charakteristika námětu, a připoj kopii rodného listu. Na zadní stranu obrázku napiš svoje jméno, adresu, třídu a věk.
Výtvarné práce zašlete nejpozději do 31. 5. 2009 na adresu: Výtvarná soutěž – Velehrad 2009, PO BOX 6, 771 11 Olomouc. 
Ceny v jednotlivých kategoriích: 1. místo – počítač, 2. místo – horské kolo, 3. místo – mobilní telefon, 4. až 6. místo – multimediální encyklopedie pro děti, 7. až 10. misto – knihy + DVD, 11. až 30 místo – předplatné časopisů Nezbeda nebo Duha
Prezentaci Dnů lidí dobré vůle (včetně veškerých informací a podrobného programu) naleznete na adrese: www.velehrad.eu
(bd)

První pouť pedagogických pracovníků na Svatém Hostýně
Na poutní místa konáme různé druhy poutí. Buď chodíme individuálně, se skupinou známých, víceméně náhodných poutníků, zapojujeme se do tradičních poutí farností, účastníme se poutí konfesních. Často využíváme možnosti přihlásit se svou účastí na profesní pouti ke své zálibě, ke svému koníčku či ke svému povolání. 
Poutní kalendář na rok 2009 oznamuje, že se na Svatém Hostýně bude konat v letošním roce více než dvacet poutí. Některé mají stoletou tradici, jiné se objevily před několika lety. Hledat vhodný termín pro další novou pouť bylo velmi obtížné. Myšlenka uspořádat pouť pro pedagogy uzrávala několik let. 
Povolání, které se dotýká každého z nás. Mnozí jsme prošli mateřskými školami, každý školou základní. Pamatujeme si své oblíbené kantory ze střední nebo vysoké školy. Na ty, kteří nás neoslovili, jsme dávno zapomněli. Mnozí jsme si zvolili kantořinu z různých pohnutek jako svou profesi.
Zástup pedagogických pracovníků je opravdu velký. Jejich práce je náročná, zodpovědná a v posledních letech začíná být i nebezpečná. O postavení učitele v současné společnosti bych polemizovat nechtěl. Jsem ale přesvědčen o tom, že početný kantorský zástup svou profesní pouť potřebuje. Máme za co prosit Pannu Marii, máme jí za co děkovat a určitě nebude na škodu vymodlit si její ochranu v následujícím školním roce.
Zvu vás, vážené paní učitelky a páni učitelé, v sobotu 22. srpna 2009 na první pouť pedagogů. Mše svatá bude v 10.15 hod. za účasti olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Při mši svaté zahraje DĚS – schola vizovického děkanátu. Po mši svaté vás zveme na setkání s otcem biskupem v Jurkovičově sále. Od 11.30 hod. si poslechneme přednášku na téma Vychovávat společně v katolické škole. Věřím, že zůstane i prostor na diskuzi.
Náš program je na poprvé velmi skromný. Uvidíme, kolik se nás sejde o prázdninách na Svatém Hostýně… Přijďte, i vy můžete stát u zrodu nové poutní tradice. 
Za přípravný výbor vás zve 
Mgr. Lubomír Vývoda

Změna ve vedení duchovní správy na Svatém Kopečku u Olomouce
K 1. 3. 2009 byl uvolněn z funkce faráře na Svatém Kopečku u Olomouce P. Josef Dominik Doubrava, OPraem. Na jeho místo nastoupil nově jmenovaný administrátor farnosti P. Petr Bernard Slaboch, OPraem. (1971), který zde působil od 1. 8. 2005 jako kaplan.
(ps)

Biblická teologie má novou monograﬁi
V Roce sv. Pavla vydal po několikaleté přípravě prof. Mons. Ladislav Tichý, Th.D., knihu o Pavlově velepísni na lásku. Novou monografii s názvem Chvála lásky, která byla prezentována 3. března na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci, uvedl bývalý děkan teologické fakulty doc. Petr Chalupa, jenž citacemi z díla charakterizoval jednotlivé kapitoly. Jako východisko pro zpracování tématu uvedl autorův názor, že “je třeba zůstat u věcného chápání výpovědí a nenechat se strhnout k sentimentálnímu chápání Pavlova textu o lásce v 1 Kor 13, ke kterému snad většina formulací povrchního čtenáře a posluchače svádí”.
Profesor Ladislav Tichý zastával v letech 1991 až 1997 funkci děkana CMTF UP, v současné době je vedoucím Katedry biblických věd. Podílel se mj. také na českém překladu Jeruzalémské bible.
Marek Soldán

Zemřela MUDr. Olga Tělupilová
Ve věku 82 let zemřela 28. února 2009 MUDr. Olga Tělupilová, která se od mládí aktivně angažovala na životě církve.
Její manžel, PhDr. Miroslav Tělupil, byl v padesátých letech z náboženských důvodů vězněn. V době Pražského jara 1968 se oba podíleli na rozšiřování Díla koncilové obnovy. Oba se této činnosti věnovali i po zákazu všech církevních aktivit v době husákovské normalizace. Po listopadu 1989 se svými aktivitami znovu vystoupili na veřejnost. Již v roce 1990 založili Centrum pro rodinu při Arcibiskupství olomouckém, rozšířili do bývalého Československa duchovní hnutí Cursillo, založili občanské sdružení Most a cesta a také vybudovali Dům sv. Josefa na Gruni, který dodnes slouží mnoha duchovním aktivitám. 
Poslední rozloučení se zesnulou lékařkou se konalo 6. března 2009 v katedrále svatého Václava v Olomouci. 
Působení MUDr. Olgy Tělupilové ve prospěch obrany lidského života a důstojnosti ocenilo také Hnutí pro život ČR v nekrologu: Byla to žena s velkým srdcem, dáma, která celoživotní úsilí věnovala obnově úcty k životu od početí do přirozené smrti. Jejího úsilí a odkazu, na kterém dodnes staví řada prorodinných aktivit, mnoho krásných projektů ve prospěch ochrany života počatých dětí, nemocných, starých či osamělých lidí, si nesmírně vážíme. Krásná žena, která své mateřství rozšířila na maximální možnou míru, z našich srdcí nikdy neodejde. Vzdáváme hold zakladatelce aktivit ve prospěch ochrany lidského života v naší zemi!
Josef Pala

Některé církevní památky ve Zlínském kraji budou mít průvodce
Některé významné církevní památky ve Zlínském kraji budou mít od jara letošního roku svého průvodce. Jeho úkolem bude seznámit zájemce s historií objektu. Do projektu s názvem Otevřené brány je zatím zapojeno deset míst, a to například velehradská bazilika, Svatý Hostýn, poutní chrám Narození Panny Marie ve Zlíně-Štípě nebo kostel sv. Jiljí v Chropyni. Novináře o tom informoval hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Otevřené brány mají zkvalitnit nabídku turistických cílů a zlepšit informovanost veřejnosti o kulturní a duchovní historii regionu. “Věc otevírací doby ještě není dotažena. Každopádně kraj poskytne finanční prostředky na průvodce, a to zatím ve výši 170 000 korun,“ sdělil hejtman. Zároveň upozornil, že díky projektu vzniknou nová pracovní místa, vhodná například pro znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání, jako jsou například osoby starší 50 let, s menším zdravotním postižením či ženy na rodičovské dovolené.
Otevřené brány jsou společným projektem hejtmanství, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí regionu.
Monika Vývodová

Zemřel P. Josef Pekárek
Na Popeleční středu 25. února 2009 zemřel ve zlínské nemocnici ve věku 78 let známý salesiánský kněz P. Josef Pekárek, dlouholetý duchovní správce farnosti Slušovice. 
Narodil se 12. července 1930 v Boršicích u Buchlovic, kde měl jeho otec pronajatý mlýn. Ještě v témže roce se však v důsledku krize celá rodina přestěhovala do Kvítkovic u Otrokovic, kde prožil své dětství. V roce 1942 začal studovat v salesiánském ústavu ve Fryštáku. Prošel Dvorkem u Přibyslavi a po skončení války v roce 1945 nastoupil do salesiánského noviciátu v Hodoňovicích. Své první sliby složil 16. srpna 1946. Po maturitě na holešovském gymnáziu v roce 1949 nastoupil na asistenci (praxi) do Prahy–Kobylis. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl spolu s ostatními spolubratry zatčen a odvezen do internačního tábora pro řeholníky v Oseku u Duchcova. Protože patřil k těm mladým, kteří za sebou ještě neměli vojenskou službu, byl zařazen k PTP. V květnu 1951 byl propuštěn na svobodu. Vystudoval pražskou konzervatoř. Musel však ještě absolvovat řádnou vojenskou službu v Dubnici nad Váhom. Po jejím skončení, namísto propuštění do civilu, byl zatčen a odsouzen k trestu 18 měsíců nepodmíněně za “protistátní činnost v ilegálním salesiánském řádu“. Po návratu z vězení v roce 1959 se vrátil k rodičům do Kvítkovic a začal pracovat jako dělník v Moravanu Otrokovice a později ve Svitu. Při práci pokračoval ve studiu teologie. Kněžské svěcení přijal tajně 28. září 1965 z rukou litoměřického biskupa ThDr. Štěpána Trochty v jeho pražském bytě. 
Již jako kněz, o kterém to však jeho okolí nevědělo, působil dva roky (1967 – 1968) jako varhaník a sbormistr ve farním kostele v Gottwaldově-Zlíně. V době Pražského jara 1968 si ho biskup Trochta vyvolil jako svého sekretáře. Po biskupově smrti v roce 1974 se vrátil na Moravu a postupně působil jako duchovní správce ve farnostech Napajedla, Švábenice, Hoštice, Nová Lhota, Tlumačov. K 1. listopadu 1982 nastoupil do farnosti Slušovice, kde působil 23 let až do odchodu do důchodu. Ve Slušovicích bydlel i nadále a podle svých možností a sil vypomáhal v duchovní službě až do své smrti.
Pohřební obřady za zesnulého kněze vykonal ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst za účasti asi padesáti kněží.
Všichni, kdo P. Josefa Pekárka znali trochu blíže, věděli, že byl velkorysý, dokázal ocenit práci laiků na poli církve a také si jí vážil. Měl rád děti, dovedl se k nim jako správný nástupce Dona Boska přiblížit. 
Josef Pala

Pastýřský list českých a moravských biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR
Milé sestry a milí bratři, 
na závěr velikonočního týdne a v den výročí zvolení Benedikta XVI. papežem vám oznamujeme radostnou zprávu. Ve dnech 26. – 28. září 2009 nás navštíví Svatý otec. Pro celou naši zemi je to veliká pocta. Pro nás, katolické křesťany, zvláštní radost. Navštíví nás náš otec. Společenství církve v naší zemi je duchovní rodinou, která by se na setkání s papežem měla zcela samozřejmě a spontánně připravovat. 
V současné době se často hovoří o identitě a dokonce o krizi identity, že člověk snad ztratí sám sebe. Lidé i celé národy se o svou identitu obávají, ale zároveň zjišťují, že nedovedou přesně a jasně odpovědět na otázku “Kdo jsem?“ nebo “Jakou mám ve společnosti roli?“ I pro nás to jsou dnes nelehké otázky. Avšak ponecháme-li je bez odpovědí, naše křesťanské sebevědomí i síla a místo ve společnosti vyprchá. Proto byla jako téma přípravy na návštěvu zvolena trojice Božských ctností: víra, naděje a láska. Jsou to základní kameny křesťanské identity. Pokud bezpečně nevíme, kdo jsme a co je naším posláním, budeme ustrašeně vysvětlovat a obhajovat křesťanství jako nějakou osobní slabost a žádat, aby naše nedokonalost byla tolerována. Takový postoj je na hony vzdálen od našeho poslání hlásat radostnou zvěst a být svědkem Boží Pravdy. Vždyť základem našeho křesťanského života je vydávat svědectví o Bohu v tomto světě. 
Naše postoje vyjadřuje i motto a logo návštěvy Svatého otce. Motto zní: Láska Kristova je naší silou. Nechceme se nijak mocensky prosazovat, neusilujeme o vládu nad kýmkoli, ctíme svobodu každého, jsme však silní a pevní a toužíme vítězit silou lásky. Poslední papežové tuto kulturu a tradici nazývají civilizací lásky. Jsme ve svých snahách nositeli kultury založené sv. Cyrilem a Metodějem a současně nositeli tradice sv. Václava. Jsme občany své vlasti, České republiky, a zároveň křesťany. 
Již jsme se zmínili, že setkání se Svatým otcem vyžaduje přípravu. Má-li nám přinést užitek, musíme do ní mnoho vložit. Na zajištění této papežské návštěvy budeme v neděli 26. dubna konat ve všech kostelích sbírku, ale zásadní je náš vklad duchovní. Proto dnes společně zahajujeme duchovní přípravu a budeme velmi rádi, když se jí hojně účastníte. Připravme se modlitbou, osobní i společnou. Připravme se tématicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů. Podněty nalezneme v právě vydávané brožurce, kterou dostaneme do rukou. Připravme se osobními úvahami nad zvolenými tématy a hovořme o nich spolu v našich rodinách a ve společenstvích farností. Život má ovšem také rovinu činu, kterou nelze při přípravě pominout. Sv. Jakub jasně říká, že víra bez skutků je mrtvá (Jk 2,17). Čiňme dobro. 
Čeho je v naší současnosti nejvíce třeba? Naděje. Vnímáme tiché volání spravedlivě žijícího člověka, který si připadá bezmocný tváří v tvář ničivé vlně špatností, a slyšíme současně výkřik lidí propadlých požitkům a chtivosti, kteří dělají vše pro to, aby se alespoň teď na chvilku zbavili strašné myšlenky, že jejich život nemá smysl? Jak jim odpovíme? Vraťme jim naději ujištěním, že dobro není nemožné, že lze mít pravou radost již nyní, že není třeba bát se budoucnosti, ale odvážně a statečně do ní vstoupit. 
Současná vlna beznaděje sílí mnohdy z toho, že se vytrácí láska. Lidé často zoufale hledají lásku, touží po ní, ale nemají ji. Nemají ji, protože ji znehodnotili a zaměnili za chvilkovou tělesnou slast. Pravá láska je však obětavou péčí o dobro druhých. Počátek této péče leží v překonání nezájmu. Víme vůbec, co potřebují lidé kolem nás? Zajímejme se o to, ne ze zvědavosti, ale z laskavého zájmu, z ochoty pomoci. Přemožme nezájem, lenost, pohodlnost, sobectví, ostych a obavu z odmítnutí a oslovme své bližní. Abychom k tomu našli odvahu a sílu, musíme se pevně opřít o víru v Boha a hlásat ji celým svým životem, každým slovem a činem. 
Přípravu na setkání se Svatým otcem začínáme s téměř pětiměsíčním předstihem. Nechceme ji odkládat. Na poslední chvíli a ve spěchu se nic neudělá dobře a většinou se neudělá vůbec nic. Kéž tedy dnes započaté naše společné dílo přípravy roste a kéž jeho růst nám všem přinese radost. 
Každého z vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové 

Komunita Blahoslavenství
Sobotní setkání 
4. dubna
A vzala drahocennou mast a pomazala Ježíšovi nohy. (Jan 12,3)
Marie Magdalská a Ukřižovaný a Vzkříšený Mistr a Pán. Příběh i našeho života.
Program setkání:
14.30 – chvály 
15.00 – přednáška + svědectví 
16.30 – občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení) 
18.00 – modlitební večer, společné agapé 
21.00 – předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21.11 hod.)
Škola modlitby a chvál y
22. 4. až 26. 4.
Formační seminář vhodný zvláště pro členy modlitebních společenství.
Prohloubení intimního vztahu s Bohem skrze osobní modlitbu a Písmo, o modlitbě chvály ve společenství a chvále jako životním stylu. 
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, biblické tance, sdílení a praktická cvičení.
Finanční úhrada pobytu činí 1 350 Kč. 
Přihlášky zasíle jte na adresu: Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, e-mail: dolanykom@meritnet.cz, tel.: 585 396 638, 
Bližší informace naleznete na adrese: http://www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz/aktuality/dc/dc.htm

Pozvánka na pouť k Panně Marii do Strážnice
Drazí spolubratři, drazí učitelé, vychovatelé, drazí mládí přátelé!
Dovolte, abych Vás pozval na první pouť mládeže k Panně Marii Strážnické. Strážnický piaristický kostel Panny Marie je starým jihomoravským poutním místem. Od letošního roku chceme obnovit poutě různých skupin, aby před obrazem Panny Marie Strážnické prožili svoji duchovní obnovu.
Dnes Vás chci pozvat na pouť mladých (neděle 3. května 2009), během které se zamyslíme nad tajemstvím volby životního povolání. Pomáhat nám bude slovo P. Jiřího Můčky, OMI, z oblátské komunity v Táboře. Zveme zvlášť maturanty, aby před zkouškou dospělosti mohli prožít chvilku klidu a modlitby. 
Přihlásit se můžete do konce dubna na adresu: luksp@centrum.cz (jedná se o počet obědů, vše bude zajištěno a zdarma).
Těším se na setkání v piaristické Strážnici!
P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP
administrátor ve Strážnici

Setkání pracovníků ustanovených k duchovní službě ve zdravotnických zařízeních
Vážené sestry, vážení bratři, činní v duchovní péči o nemocné, 
z podnětu Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví, kterou tvoří zástupci diecézí a teologických fakult, svolávám pracovní setkání kněží, jáhnů a pastoračních asistentek a asistentů, ustanovených k duchovní službě ve zdravotnických zařízeních, případně dalších kněží a jáhnů, kteří se výrazněji při své práci podílejí na duchovní službě ve zdravotnictví a chtějí se i v budoucnu této práci věnovat. Setkání se uskuteční na Arcibiskupství pražském, Hradčanské nám. 16, Praha 1, v sále Kardinála Berana ve středu 20. května 2009 od 10 do 16 hod. Společně chceme mluvit o formách práce, základním i dalším vzdělávání osob, pověřených duchovní službou ve zdravotnických zařízeních, uvažovat o formách a náplni spirituální péče, a vyměnit si informace a zkušenosti z oblasti péče o nemocné. 
Prosím, potvrďte svou účast e-mailem nebo telefonem kvůli objednání obědů a kvůli zajištění parkování vašich aut na Hradčanském náměstí. E-mail: sekretar.herbst@apha.cz, tel. 220 392 106 
Mons. Karel Herbst
pomocný biskup pražský

Setkání redaktorů farních zpravodajů a dopisovatelů OLDINu
V sobotu 18. dubna 2009 v 9.30 hod. se uskuteční v Olomouci na kurii setkání redaktorů farních zpravodajů a dopisovatelů OLDINu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Setkání je určeno jak pro ty, kdo se této činnosti již věnují, tak i pro ty, kdo by chtěli farní zpravodaj začít vydávat nebo pomoci při vydávání. 
Program:
–	Mons. Jan Graubner: Církev musí informovat
–	CSLic. Monika Vývodová: Svět nás vnímá na základě informace
–	Marcela Řezníčková: Deset let v redakční radě
–	Hana Lexmanová, Ingrid Petřeková: Farní zpravodaj – podpůrná misijní aktivita církve – Jak založit a udržet
–	PhDr. Josef Pala: Radosti a starosti dopisovatelů – panelová diskuze
V průběhu programu bude podáváno malé občerstvení. Předpokládané ukončení ve 12.30 hod.
(aco)

Informace ze Svatého Hostýna
• Pozvání na valnou hromadu
V neděli dne 3. května 2009 se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. V 9 hod. slouží mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské. Po ukončení bohoslužby začne jednání v poutním domě č. 2 (v muzeu). Prezence účastníků bude probíhat od 7 hod.
• V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v neděle: 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli. 
• Večeřadlo
Znovu po Velikonocích 2009 zveme všechny k prameni živé vody k modlitbě každou první sobotu v měsíci ve 14 hod. s knězem k Vodní kapli Panny Marie (dole pod schody). Zpěvy, růženec, litanie, modlitba za uzdravení těla i duše. První sobota v květnu 2009 je před nedělí, kdy se koná valná hromada Matice svatohostýnské.
• Pouť Radia Proglas a TV Noe
Letošní pouť bude v sobotu 23. května a ne v neděli, jak tomu bylo doposud. V 11.30 hod. bude pontifikální mše svatá přenášená Radiem Proglasem a Televizí Noe. Chceme zkusit sobotu s tím, že bude zajištěn delší časový prostor pro doprovodné akce související s touto už tradiční pouti.
• Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2009
Ignaciánské exercicie trvají 30 dní. Jsou rozděleny do 4 týdnů, které na sebe metodicky navazují.
Témata jednotlivých týdnů
I. týden – Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden – Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
III. týden – Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden – Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce
5. – 9. května – Ignaciánské exercicie – II. týden – P. František Lízna, SJ
10. – 14. listopadu – Ignaciánské exercicie – III. týden – P. František Lízna, SJ
1. – 5. prosince – Ignaciánské exercicie – IV. týden – P. František Lízna, SJ
17. – 21. listopadu – Příprava na advent – P. Jan Chromeček, SJ
27. – 29. listopadu – Exercicie pro členy Matice svatohostýnské – arcibiskup Jan Graubner
Organizační informace
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace je možno získat na adrese: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících naše poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.

Diecézní centrum pro seniory v královéhradecké diecézi nabízí
4. – 11. 7. – Pobyt pro prarodiče s vnoučaty Prázdniny v Krkonoších – I. turnus
8. – 15. 8. – Pobyt pro prarodiče s vnoučaty Prázdniny v Krkonoších – II. turnus
15. – 22. 8. – Pobyt pro prarodiče s vnoučaty Prázdniny v Krkonoších a třígenerační pobyt – III. turnus
Cena: dospělí – 2 970 Kč; dítě (student do 26 let) – 2 750 Kč; dítě (3 až 12 let) – 2 600 Kč; dítě (do 3 let) – 350 Kč bez nároku na stravu. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi.
Uzávěrka přihlášek: 11. 5. (musí být v kanceláři DCS)
Uzávěrka plateb: 8. 6. (musí být již připsány na účtě)
20. až 27. 4. – týdenní duchovní obnovu pro seniory a lidi středního věku s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem., Marianum – Janské Lázně
18. – 21. 5. – duchovní obnovu pro seniory a osamělé seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Koláře – Marianum v Janských Lázních
23. 5. – II. westernový den pro prarodiče a vnoučata – indiánskou a kovbojskou show pro děti i dospělé v Country Campu Vochtánka – Potštejn 
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz, http://seniori.diecezehk.cz

Moravskoslezská křesťanská akademie – program na duben
Uherský Brod
15. dubna – Ing. Pavel Jajtner – Zkušenosti a zážitky z diplomatického působení ve Vatikánu – farní sál, Masarykovo nám. 68 – od 19.15 hod.
Kyjov
17. dubna – Prof. Dr. Pavel Ambros, SJ – Svatý Apoštol Pavel Evropanům – farní kostel – od 19.30 hod 
Olomouc
28. dubna – Varhanní koncert posluchačů Konzervatoře Evangelické akademie pro MSKA Olomouc – kostel Panny Marie Sněžné – od 17 hod.
Blížší informace na: www.mska.biz

Tradiční pouť Rodiny Neposkvrněné 
Koná se v sobotu 2. května v Šaštíně na Slovensku.
Program pouti: 10.00 – promluva sestry M. Bernadety Pánčiové, 10.30 – pontifikální mše svatá, 14.00 – modlitba rozjímavého růžence, 14.30 – svátostné požehnání

Sčítání účastníků nedělních bohoslužeb
Po pěti letech proběhne v letošním roce, a to v neděli 19. dubna (2. velikonoční neděle) sčítání účastníků bohoslužeb. Jedná se o nedělní bohoslužby (19. 4.) včetně sobotních (18. 4.) s nedělní platností.
(aco)

Poděkování za pomoc misiím skrze Papežská misijní díla v roce 2008
Milí přátelé misií,
v této chvíli bych Vám chtěl z celého srdce poděkovat za Vaši pomoc, kterou jste v uplynulém roce 2008 poskytli misiím prostřednictvím Papežských misijních děl. Mám opravdu velkou radost, protože kromě množství modliteb a bohatého duchovního přispění se ve srovnání s předchozím rokem vybralo na misie o tři miliony korun více, tedy rekordních přes 29 milionů Kč! Všechno naše misijní snažení je konkrétním projevem lásky a podanou pomocnou rukou potřebným a trpícím lidem. Minulý rok jsme přispěli na více než 900 bohoslovců v 16 seminářích do Ugandy, Malawi, Bangladéše a Papuy-Nové Guineje. Podpořili jsme též Dílo šíření víry a tím nutné opravy a stavby učeben, kostelů, kaplí, klášterů, far a duchovních center, mediální projekty, formační programy pro řeholníky, nákup počítačů, solárních panelů, nádrží na pitnou vodu, apod. V rámci 61 projektů Papežského misijního díla dětí jsme poslali do Ugandy, Malawi, Zambie, Angoly, Jamajky, Bangladéše, Indie a Papuy-Nová Guineje životně nutnou pomoc pro téměř 200 000 chudých dětí. Lidé z misií vyjadřují vděčnost svými denními modlitbami za dobrodince. Spoléhám a těším se na další tolik potřebnou pomoc a spolupráci s Vámi. Ať sám Bůh, který vidí i to, co je skryté, Vám odplatí. 
P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD 

Dialog Evropa XXI.
Časopis Moravskoslezské křesťanské akademie může být průvodcem všem, kteří si chtějí prohloubit své obzory o nové poznatky z filosofie, teologie, historie, literatury, právních i přírodních věd. Přináší zprávy z dění v církvi doma i v zahraničí. Dále informuje o životě Moravskoslezské křesťanské akademie jak v jednotlivých regionálních pobočkách, tak v univerzitních městech. Vypovídá také o spolupráci MSKA se zahraničními organizacemi obdobně orientovanými na katolické vzdělávání dospělých. Časopis přináší prostřednictvím obálky ztvárněné výtvarníkem Karlem Rechlíkem vhled do moderního i historického sakrálního umění. Časopis Dialog Evropa XXI. zatím vychází dvakrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou na adrese: Moravskoslezská křesťanská akademie, Divišova 19, 612 00 Brno; telefonicky: 545 223 159 (záznamník), nebo elektronickou poštou: mska@volny.cz, více viz na: www.mska.biz	
Petr Cekota


Centrum pro rodinný život

Přehled rodinných center v olomoucké arcidiecézi
Centrum pro rodinný život
	Biskupské nám. 2, 779 00 OLOMOUC
	Tel.: 587 405 250–253, rodina@arcibol.cz, www.rodinnyzivot.cz
	Vedoucí: Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz, tel.: 731 402 102
Pastorační asistenti:
	Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.: 605 274 913 (programy pro rodiny, ženy a mládež)
	Marcela Řezníčková, e-mail: reznickm@arcibol.cz, tel.: 605 274 915 (programy pro osamělé matky a rodiče, časopis RŽ)
	Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz, tel.: 733 522 339 (příprava snoubenců, projekty, přednášky)
	Marie Mléčková, e-mail: mleckova@arcibol.cz, tel.: 731 604 119 (přednášky pro rodiče)
Děkanátní pobočky
Hranice, Školní náměstí 38, 753 01 Hranice 
	Vedoucí: Marie Kaňovská, e-mail: mariekanovska@seznam.cz, tel.: 736 239 179
Kroměříž, Stojanovo nám. 5/3, 767 01 Kroměříž
	Vedoucí: Magdalena Navrátilová, e-mail: magda-navratilova@seznam.cz, tel.:724 782 867
Přerov, Pavlovice u Přerova 5, 751 11 Radslavice, www.raj-pavlovice.cz
	Vedoucí: Hana Školoudová, e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz, te.: 731 604 120
Strážnice, ZŠ M. Kudeříkové,ul. Příční, Strážnice
	Vedoucí: Blažena Bučková, e-mail: cprstraznice@seznam.cz, tel.: 603 240 533
Šumperk, M. R. Štefánika 26, 787 01 Šumperk, www.farnostsumperk.cz
	Vedoucí: Lenka Špatná, e-mail: cprsumperk@seznam.cz, tel.: 731 402 395
Valašské Klobouky, Smetanova 113, 766 01 Valašské Klobouky, www.faraklobouky.cz
	Vedoucí: Marie Vaňková, e-mail: ceprovalk@seznam.cz, tel.: 732 127 091
Veselí nad Moravou, Panský Dvůr 664, náměstí Míru, 698 01 Veselí nad Moravou
	Vedoucí: Lenka Zemanová, e-mail: cprveselinm@seznam.cz, tel.: 605 274 910
Vizovice, Palackého nám. 365, 763 12 Vizovice
	Vedoucí: Miroslava Šonová, e-mail: cprvizovice@seznam.cz, tel.: 731 626 541
Vyškov, U Jordánka 14, 682 01 Vyškov
	Vedoucí: Hana Marková, e-mail: markova.h@centrum.cz, tel.: 724 153 048
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, 686 01 Uherské Hradiště, 
	www.centrumprorodinu.webgarden.cz/
	Vedoucí: Anna Blahušová, e-mail: uhcpr@seznam.cz, tel.: 608 375 988
Uherský Brod, Masarykovo nám. 68, 688 01 Uherský Brod, www.cprub.webnode.cz
	Vedoucí: Jarmila Škrdlíková, e-mail: cprub@seznam.cz, tel.: 731 402 169
Zlín, Divadelní 6, 760 01 Zlín, www.cpr-zlin.cz
	Vedoucí: Pavel Osoha, e-mail: pavel.osoha@cpr-zlin.cz, tel.: 731 604 336, 577 212 020

Opět otevíráme manželské a rodinné poradenství
Zajišťovat jej bude Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Vystudoval psychologii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2000 působí na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Nabídka poradenství se zaměřuje na zvládání problémů a potíží v mezilidských vztazích, zejména vztazích partnerských, manželských a rodinných. Jedná se o nabídku pomoci člověku, který se ocitl v obtížné životní situaci. Nejčastějšími tématy jsou problémy v partnerském vztahu, nevěra a žárlivost, výchova dětí, vztahy v rámci širší rodiny a rodu, zlepšení vzájemné komunikace, doprovázení v obtížné situaci apod. Poradna nabízí jednorázovou psychologickou intervenci s případnou možností následných konzultací nebo s odkazem na specializované pracoviště, neposkytuje dlouhodobé psychoterapeutické služby.
Termín návštěvy (vždy ve čtvrtek od 14 do 17 hod.) je nutné předem telefonicky dojednat na: 587 405 250. Poplatek za službu 50 Kč/hod.
Poradna je k dispozici v budově arcibiskupské kurie na Biskupském nám.2 v Olomouci.


Centrum pro školy

Seminář Vstupy do škol 
Seminář Vstupy do škol s náboženskými tématy IV – s tématy Svatí Cyril a Metoděj (Den slovanských věrozvěstů) a Kostel – význačná budova naší obce, města se uskuteční v sobotu 16. května v Olomouci a v sobotu 23. května v Luhačovicích.
Začátek semináře v Olomouci je v 9 hod., v Luhačovicích v 9.30 hod. Předpokládaný konec kolem 15. hodiny. 
Seminář je určen především účastníkům alespoň jednoho z již proběhlých setkání. 
Na programu budou předvedeny nové programy pro vstupy do škol a diskuze k těmto programům. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály. Malé občerstvení zajištěno, svačinu si vezměte, prosím, s sebou.
Přihlášky zasílejte nejpozději dva dny před daným termínem semináře na naši adresu.

Pozvánka pro varhaníky, sbormistry a vedoucí schól
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na setkání s dirigentem, sbormistrem a skladatelem Petrem Fialou, uznávaným sbormistrem a dirigentem světové úrovně, autorem asi 180 skladeb včetně duchovní hudby, laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, pedagogem na brněnské konzervatoři, lektorem dirigentských kurzů, členem mezinárodních porot, zakladatelem, hudebním ředitelem a sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno – na téma: Liturgická hudba ve světové literatuře a její praktické využítí během církevního roku. Setkání se uskuteční v sobotu 16. května 2009.
Program:
10.00 – Přednáška v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, Křížkovského 6 
13.00 – mše svatá v katedrále – slouží ji pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička (tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka “U dómu“)
Bližší informace podá:
Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: varhanik@arcibol.cz, tel.: 587 405 243


Centrum pro katechezi

Celostátní kongres katechetů
Katechetická sekce ČBK ve dnech 27. až 10. října pořádá v Kroměříži VII. celostátní kongres katechetů. Na kongresu se odborníci různých oborů budou zabývat tématem “Víra“. Hlavními částmi programu bude společné slavení mše svaté a přednášky. Program bude doplněn a obohacen o práci ve skupinkách a závěrečnou panelovou diskuzi.
–	Katecheze jako výchova víry – doc. Dr. Ludvík Dřímal, SDB, Th.D.
–	Víra z pohledu psychologie – Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, OP, Ph.D.
–	Souvislost vývoje člověka a vývoje víry – PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
–	Víra biblicky – doc. Petr Chalupa, Th.D.
–	Víra z pohledu systematické teologie – ThLic. David Bouma
–	Církevní rozměr víry a víra jako osobní přesvědčení – doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
–	Poklad víry máme v nádobě hliněné – P. Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D.
–	Panelová diskuze – Jak se jeví vývoj víry dnes od dětí po seniory?
Přihlásit se na kongres můžete prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://katechet.cirkev.cz v rubrice Kongresy katechetů – VII. celostátní kongres katechetů – přihláška. Formulář bude dostupný od 1. 4. do 1. 6. 2009. 
Účastnické poplatky:
a)	konferenční poplatek, ubytování, stravování – 700 Kč 
b)	konferenční poplatek (bez nároku na ubytování a stravování) – 150 Kč

Postní rekolekce pro katechety
O víkendu 13. – 15. března 2009 se na Velehradě sešli katecheté, animátoři farních společenství a lidé dobré vůle při postní rekolekci, kterou vedl otec biskup Pavel Posád. Při této rekolekci jsme se snažili skrze život a některé myšlenky sv. Pavla více poznat Ježíše Krista, a to jak trpícího, tak oslaveného, se kterým se sv. Pavel setkal v den svého obrácení. Tyto úvahy a rozjímání nám také pomohly v uchopení a pochopení naší osobní duchovní cesty a v nasměrování našeho duchovního života na cestě dál.
Na začátku rekolekce jsme uvažovali o obrácení sv. Pavla na cestě do Damašku. Obrácení u sv. Pavla neznamenalo, že Pavel byl hříšník a v jedné chvíli se úplně změnil. Ani to ne, že se z horlivce pro Zákon stal horlivec pro Krista. Obrácení znamená setkání s živým Ježíšem, přijetí Pravdy a navázání osobního vztahu. V této souvislosti jsme se zamýšleli každý nad svým obrácením, svou historií různých setkání s Kristem. V další přednášce jsme se snažili lépe poznat Ježíše. Vycházeli jsme z toho, jak jej popisoval sv. Pavel. Při přednášce “Pavlovy temnoty“ mluvil otec biskup o osobním hříchu člověka, o základním hříchu, který spočívá v tom, že člověk nechce Boha uznat jako Boha. V následující přednášce jsme se zabývali proměnou sv. Pavla, který byl původně člověkem prchlivým se sklonem k depresím, ale díky tomu, že se otevřel působení Boží lásky, mohla z jeho nitra vycházet radost, která “obracela“ pohany, kteří se se sv. Pavlem potkali. Při poslední přednášce jsme srovnávali utrpení sv. Pavla a utrpení Kristovo. Celou rekolekci uzavřel otec biskup s myšlenkou, že křesťanský život není bezvýznamnou zkouškou, ale staví nás před velkého nepřítele, knížete zla, který se nám neustále snaží vzít radost a naději. A spolu se sv. Pavlem nás vyzval k neustále bdělosti.
Rekolekci svou účastí obohatili kromě otce biskupa Posáda ještě tři kněží, mezi nimi i emeritní generální vikář Erich Pepřík. Také jim vděčíme za krásnou liturgii, společné modlitby a duchovní rozhovory. 
Martina Orlovská

Každodenní život v Ježíšově době
Miriam Feinbergová Vamoshová
Tato čerstvá novinka, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, si zaslouží pozornost všech těch, kteří pracují v hodinách náboženství, při katechezích a ve společenstvích s biblickým textem, a to především textem Nového zákona. Kniha totiž nabízí velmi detailní a podrobný vhled do doby a prostředí, v níž se odehrával příběh našeho vykoupení, tedy do doby, kdy působil v Judsku, Galilei a Samaří Ježíš Kristus.
Publikace začíná rozsáhlou úvodní kapitolou, v níž je čtenáři představen složitý politický vývoj v oblasti Palestiny přibližně od roku 100 př. Kr. až do doby působení sv. Pavla. Velkým pozitivem je to, že autorka na základě historických skutečností poukazuje na některé výroky v Písmu svatém, které vysvětluje pomocí historických souvislostí. Poté už následují jednotlivá vybraná témata ze světa starověkého Izraele v Ježíšově době. Najdeme jich zde skutečně velké množství – např. chrám, velerada, bohatá jeruzalémská domácnost, život na střeše, olivový lis, oblečení, hry, výchova, svatební oslavy, lékař a jeho pacient, pohřbívání pouštní samoty, výroba balzámu, Césarea, městská brána a tržiště a řadu dalších. Texty obsahují velké množství zajímavých informací a jsou doplněny barevnými ilustracemi, fotografiemi, mapkami, a také časovými přímkami. Po obsahové stránce je tato knížka dle mého názoru podobná bestseleru s názvem “Den, kdy zemřel Kristus“ od Jima Bishopa s tím rozdílem, že tato nová publikace obsahuje dobových reálií daleko více. Proto tato kniha nemusí posloužit jen jako doplňkový materiál při práci se skupinou, ale i jako výborný zdroj informací pro přípravu samotného kněze, katechety nebo animátora. 
Díky tomu, že je kniha brožovaná, je příznivá i cena – 199 Kč. Můžete ji zakoupit jak v prodejně Matice cyrilometodějské v Olomouci, tak i na internetu na webových stránkách Karmelitánského nakladatelství www.ikarmel.cz
Vít Němec


Centrum laických aktivit

Malomocní pomáhají nám
Plést ručně obvazy? V dnešní době? Jaký to ekonomický nesmysl! Vždyť se dají koupit a poslat! Je to rychlé a účinné! Tato slova slyším často kolem sebe. 
Ano, to je jistě pravda. Jaké množství obvazů na jedno použití by však bylo nutné do takových zemí nepředstavitelného nedostatku poslat a dostali by je opravdu ti potřební?
I proto vznikla aktivita pletení obvazů pro leprosária. Jde o obvazy používané na ochranu vlastně již zhojených ran, které si pak každý vyléčený z nemocnice odnese, sám pere a používá dál. 
Na podzim to budou již čtyři roky, co jsme přijali pozvání k dobrovolné práci pro malomocné a zapojili se do aktivity pletení obvazů pro leprosária. Zaujalo nás tenkrát, že je to jedna z možností aktivně se zapojit do dění ve farnosti, a to hlavně ty, kdo se cítí vyřazeni, opuštěni, staří, nemocní či nemohoucí. Nabízela možnost alespoň na chvíli se vymanit z myšlenek na své problémy, svou nemoc, své bolesti, svou samotu a opuštěnost a ještě navíc naplnit svůj čas něčím užitečným pro druhé. Objevit, že i přes vlastní nemohoucnost je možné pomáhat druhým, kteří jsou na tom možná ještě mnohem hůře – vyloučeným, smrtelně a velice bolestivě nemocným a dokonce dětem a mladým – cítit se užitečně, mít radost z takové práce a ještě třeba najít nové přátele... To je přece úžasné! Nejde tu při tom o závod, kdo víc a rychleji – každý má jiné možnosti zdravotní, časové i jiné. Nechceme únavu a vyčerpání, ale radost, která dává novou chuť do života.
Abychom jenom nepracovali, ale mohli se poznat a navázat kontakty, uspořádali jsme – asi po třech měsících od zahájení a k příležitosti prvního odeslání téměř 300 upletených obvazů – první setkání, tzv. Dopletnou. Měla úspěch. Tehdy jsme si ještě víc uvědomili, jak je taková aktivita, včetně těchto setkávání, důležitá. A vidět v jindy smutných a unavených očích zase radost a jiskru, to je největší dík a vzpruha. Spoustu radostí velkých i malých a vzájemných obdarování nám přineslo obyčejné zdlouhavé a pracné pletení obvazů. 
Příklad za všechny. Naše koordinátorka – sice po delším trpělivém přemlouvání – ale přece, přivezla starou paní, která, protože je těžce pohyblivá a bez výtahu, už čtyři roky nevycházela z bytu. No, a po této zkušenosti nebylo již přemlouvání nutné. Zjistila, že to s pomocí jde a že to stojí za to. To je přece radostné zjištění!
Naše původně farní aktivita téměř okamžitě přesáhla hranice farnosti. I město jí bylo malé. Šíří se dál. Je úžasné pozorovat, jak roste. Jak rychle a bez velkého ptaní se zapojily desítky žen. Nejen těch samostatně a roztroušeně bydlících na sídlištích velkého města (20), ale prostřednictvím většinou zdravotních sester se připojily i ženy z Léčebny dlouhodobě nemocných ve Fakultní nemocnici v Olomouci (15), Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici (10) i Azylového domu v Olomouci (3). Dnes s námi spolupracuje více než 30 pletařek ze Šumperka a okolí a dokonce tři pletařky z královéhradecké diecéze. Celkem je nás asi 55.
Plete se v různých diecézích po celé ČR i jinde (o slovenské činnosti jsme se dověděli z tamějšího televizního pořadu). Nejsme tedy osamoceni. Původní, trochu živelný rozjezd jsme posléze začali koordinovat. V naší arcidiecézi se velkou aktivitou vyznačuje kyjovské občanské sdružení Omega plus pod vedením Ing. Vladimíra Výlety. Ten dnes pro mnohé skupiny obstarává přízi a za přispění Arcidiecézní charity Olomouc odesílá hotové výrobky na místo určení do Afriky. Od nás převzal myšlenku setkávání a uspořádal v loňském roce první celodiecézní Dopletnou (v dubnu se chystá druhá), které se mohly pro nedostatek prostoru zúčastnit pouze zástupkyně – a bylo nás více než sto.
Úctyhodné je množství našich dárků, které mají pomáhat – upletených a odeslaných obvazů. Od začátku naší činnosti je jich k dnešnímu dni již přes pět tisíc kusů.
Rozhodně chceme s radostí a novým elánem pokračovat dál. Nepřidáte se?
Na začátku nás oslovila myšlenka nabídnuté ruky, která nejen prosí, ale také obdarovává. Nenechali jsme ji bez povšimnutí a přátelsky ji přijali. Rozpoznali jsme úžasný dar pro náš osobní život, naši spokojenost, radost z využitého času pro druhé, naše vztahy stávající i pro budování vztahů nových. Využili jsme možnosti něco ve svém životě změnit k lepšímu. Ano, možná je to jen skromný začátek, ale velice důležitý! 
A k tomu nám pomohli ti nejubožejší z ubohých – chudí malomocní a neznámí z daleké Afriky. Děkujeme.
Kontakt a informace: RNDr. Zdeňka Pavlová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 505 213
Ludmila Graubnerová

Celostátní dopletná opět v Přerově
Druhé celodiecézní setkání pletařek obvazů pro malomocné Dopletná 2009 se uskuteční v sobotu 18. dubna od 10 hod. v Přerově v restauraci Pegas (naproti vlakovému nádraží).
Hlavním organizátorem setkání bude, stejně jako v loni, Ing. Vladimír Výleta z občanského sdružení Omega plus z Kyjova. 
Na poděkování bude pro účastníky připraven i kulturní program a bohaté občerstvení.
Obvazy pro nemocné leprou pletou ženy v mnoha farnostech naší arcidiecéze. Tato laická aktivita se rozšířila i do jiných diecézí po celé ČR i jinde. 
Pavel Mléčka

YMCA – Setkání 
Duchovní obnova 
pro naše manželky a dcery (dospělé)
30. 4. až 3. 5. – Dům setkání, Albeřice
Určeno pro ženy, které cítí potřebu načerpat duchovní povzbuzení a současně si chtějí odpočinout, popovídat si o svých radostech a strastech. 
Program bude zaměřený na vztah žen ke svým otcům, sobě samotným a k Bohu. Mnohá zranění otců ke svým dcerám dlouhodobě poznamenávají postoje a jednání žen i v dospělosti. Víkend nabízí příležitost ženám, které cítí potřebu změny a ozdravení svých vztahů v této oblasti... 
Přihlášky zasílejte do 20. dubna na e-mail: gita.vyletalova@email.cz, tel.: 731 625 616, www.setkani.org/index.php


Charita

Anetka, jejíž léčbu společně podporujeme, oslavila 4. narozeniny
Anetka má onemocnění, které se jmenuje spinální svalová atrofie. Děti postižené touto závažnou chorobou mají zcela normální intelekt a mentální schopnosti, nemohou však samostatně stát a chodit pro slabost svalstva pánve a dolních končetin. K rapidnímu úbytku svalstva nedochází díky léku AMMONAPS, který jsme schopni nakupovat již od roku 2006 z prostředků veřejné sbírky. Do konce roku 2008 se podařilo nastřádat na samostatném účtu číslo 179077146/0600 téměř 400 000 Kč. Děkujeme všem, kteří pomáhají.
Pavla Romaňáková
Charita Zlín

Sociální automobil pro luhačovickou Charitu
V pondělí 23. února 2009 byl Charitě Luhačovice slavnostně předán sociální automobil. Osobní záštitu nad celou akcí převzal místostarosta Mgr. Roman Lebloch, který má ve své kompetenci mimo jiné i sociální oblast. 
Slavnostního předání se účastnili představitelé města Luhačovic – starosta PhDr. František Hubáček, místostarosta Mgr. Roman Lebloch, pan farář ThDr. Hubert Wójcik, jednatel společnosti Kompakt Dr. Miroslav Káninský a zástupci vedení firem a společností, které se finančně podílely na tomto sociálním projektu. 
Českomoravská re klamní agentura KOMPAKT, spol. s r. o., zahájila spolupráci s Charitou Luhačovice v loňském roce. Za sedm měsíců se jí podařilo získat pro Charitu tzv. sociální automobil, který bude moci organizace používat po dobu šesti let za symbolickou korunu. Agentura oslovila několika desítek místních podnikatelských subjektů s nabídkou možnosti financovat vůz značky Renault Kangoo pomocí nosičů reklamy, umístěných na automobilu. Nakonec se do projektu zapojilo přesně 39 firem z Luhačovicka i celého Zlínska. Sociální automobil bude sloužit především pro převoz uživatelů Denního stacionáře pro seniory a potřebám pečovatelské služby.
Lenka Semelová

Vítězové soutěže se setkali v Olomouci s arcibiskupem Janem Graubnerem
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) předávala v pátek 13. března ceny vítězům soutěže “Tříkrálová sbírka 2009 objektivem, perem i skutkem“. Sbírku vyhlásila k příležitosti Tříkrálové sbírky 2009.
V programu, který na tento den pro výherce připravila ACHO, byla prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc. V poledne se účastníci sešli na společném obědě v restauraci Betánie Charity Olomouc a po obědě byla pro ně připravena komentovaná prohlídka arcibiskupského paláce. Program pro výherce vyvrcholil v Andělském sále arcibiskupského paláce, kde se výherci setkali s arcibiskupem Janem Graubnerem, ředitelem ACHO Václavem Keprtem, hlavním koordinátorem Tříkrálové sbírky v ČR Markem Navrátilem a paní Annou Piszkiewiczovou, zástupkyní sponzora – firmy T-Mobile, která do soutěže věnovala 12 mobilních telefonů.
Otce arcibiskupa zajímalo, jak vznikaly příspěvky do soutěže. Například nejmladší výherce, devítiletý Vojtěch Ondra z Nivnice vylíčil, jak vznikal jeho vítězný příběh z koledování: “O soutěži jsem se dověděl na faře a když jsem přišel domů, začal jsem pracovat. Napsal jsem příběh a dal jsem ho taťkovi opravit. Pak jsme ho poslali.“ A jeho otec, pan učitel Ondra z Nivnice, dodává: “Byl jsem z toho v šoku, ale zároveň mě dojalo, že jsem objevil skryté prameny ve Vojtovi.“
Otec arcibiskup si všiml, že kostýmy koledníků z vítězné fotografie zlínského 
autora Zdeňka Sigmunda jsou liturgickým kněžským oblečením, které – stejně jako ministrantské rochety – nemají kolednící používat. Tomu se podivil Zdeněk Sigmund: “Kostýmy jsme půjčili v divadle, netušili jsme, že jsou pravé.“
Ředitel ACHO Václav Keprt poděkoval znovu za účast v Tříkrálové sbírce: “Sebelepší záměr by nevyšel, kdyby se nenašla řada lidí, kteří se bláznovsky oblečou do kostýmů a jdou klepat lidem na dveře. Jsem rád, že se našly tisíce malých bláznů, bez kterých by se dobré dílo nepodařilo.“ Poděkoval také firmě T-Mobile, která Charitě pomáhá dlouhodobě. “Dnes udělala konkrétní radost konkrétním lidem,“ dodal a poděkoval otci arcibiskupovi, který byl iniciátorem vzniku Tříkrálové sbírky před deseti lety. “Sám jsem zpočátku pochyboval, jestli sbírka není omylem, ale teď jsem rád, že se daří,“ dodal arcibiskup Jan Graubner.
Podle něho důležité nejsou jen výsledky sbírky, které předčily veškeré očekávání, ale důležité je hlavně poselství koledníků, kteří jsou příkladem pro ostatní, jež chtějí zadarmo něco udělat pro druhé. “Čtyřicet tisíc koledníků – dobrovolníků už něco znamená,“ řekl dále arcibiskup. “Je to základ, který Charita může rozvinout v dalších aktivitách, v nichž se děti naučí jak udělat něco pro společnost, aby byla lidštější. Jste tu, vítězové, jako zástupci ostatních,“ dodal. 
Poté nastalo předávání cen – mobilních telefonů. Cenu za Nejlepší příběhy z koledování 2009 získali manželé Kolečkářovi ze Svitav a Vojtěch Ondra z Nivnice. Za Nejlepší fotografie z koledování 2009 získali cenu Marie Selucká z Dobromilic a Milan Šiška z Otrokovic. Za Nejlepší fotografie s kostýmy – dostal mobil František Smrtka z Kněžpole a Zdeněk Sigmund ze Zlína. Cenu za Nejlepší fotografie s dárcem – získali František Vaculík z Medlovic a Daniela Kořenková z Otrokovic. Udělovala se také cena za Významný tříkrálový počin, kterou získal Josef Škrabánek z Velkých Karlovic.Tyto ceny vybírala komise složená z pracovníků ACHO. Vybírala z fotografií asi 40 soutěžících a 18 příběhů.
Součástí soutěže byla i Cena za hvězdu origami. Tuto cenu však komise vybírala losem z devíti zaslaných fotografií složených hvězd origami a získali ji Jiří Šišma ze Šternberka-Komárova a Ludmila Sommerová ze Zábřehu.
“Při skládání byl nejtěžší bod pět,“ shodli se všichni účastníci slavnosti, kteří se o složení hvězdy pokoušeli také. Nakonec požádali vítěze – Jirku Šišmu, aby skládání hvězdy origami předvedl. Hvězdu prý skládali ve skautském oddíle a on jediný byl úspěšný. Hvězdu složil za chvilinku – za všeobecné pozornosti fotoaparátů ostatních účasníků slavnosti. 
Ivana Jeništová


Kněžský seminář

Víkend Miniforu
O víkendu 13. – 15. března proběhlo na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích další formační setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze – MiniFor. Tento víkend byl již třetí v pořadí od začátku školního roku. První dvě setkání proběhla v Arcidiecézním centru života mládeže Přístav v Rajnochovicích. Jako vždy byly stavebními kameny celého programu mše svaté a společné modlitby. Nechybělo ale ani vzdělávání v liturgii, probírání duchovních témat, společné hry a sport. Sobotní dopoledne jsme strávili s otcem Markem Žukowskim, který měl pro nás připravenou přednášku na téma Liturgie velikonočního tridua a odpovídal na dotazy ohledně formy slavení liturgie v tuto stěžejní dobu církevního roku. Před obědem jsme ještě stihli přiložit ruku k dílu a pomoct s rovnáním dřeva, přenášením cihel a odhrnováním sněhu. 
Po relaxaci, kterou většina z nás naplnila sportem, následovala bojová hra. Podobně jako při předchozích víkendech i tentokrát bylo odpoledne věnováno probírání dalších témat dotýkajících se života křesťana. Večer jsme prošli křížovou cestu našeho Pána. Zbytek večerního programu naplnila vědomostní hra, svědectví jednoho z bohoslovců a diskuze. Vyvrcholením našeho setkání byla nedělní mše svatá, kterou jsme slavili spolu s početnou skupinou biřmovanců, kteří tento víkend také trávili na Arše.
Lukáš Jambor

Akce, které vedou bohoslovci – Antiochia a Minifor
Vážení čtenáři, v tomto čísle vám představíme dvě dlouhodobé akce, které mají bohoslovci na starost. Jde o Antiochii, což jsou misie na území naší vlasti, a o Minifor, akci pro ministranty. Více se dovíte v následujících řádcích. Prosíme kněze, katechety a všechny, kdo nějak pracují s mládeží, aby tyto akce doporučili věřící mládeži ve svém okolí.
Antiochia je společenství mladých lidí od šestnácti let, kteří chtějí vydávat svědectví o své víře v Boha mezi nevěřícími v naší vlasti, tedy se jedná o misie. Tyto misie organizujeme a vedeme my, bohoslovci, již od roku 1990. Vytipujeme si nějaká místa, kde není živá víra. Většinou to bývají vesnice v pohraničí, kde chybí víra a v důsledku toho je tam hodně rozpadlých rodin, jsou porušené vztahy mezi lidmi atd. Antiochia to sice za ty dva měsíce nemůže spasit, ale může jim ukázat nový směr, přinést Krista. Hlavní je zbourat jejich předsudky proti křesťanství, ukázat, že křesťané jsou normální lidé.
Na začátku prázdnin tam přijedeme a působíme celé prázdniny – ne všichni najednou, ale vystřídáme se ve čtyřech turnusech po čtrnácti dnech. Ubytování bývá na farách, které v těchto oblastech slibují celkem bojové podmínky. Spíme ve spacácích, sami si vaříme.
Snažíme se působit na všecky obyvatele, nejvíc na děti a mládež – organizujeme hry, bojovky, výlety… A jakmile navážeme nějaké vztahy, pozveme je do kostela na modlitbu, snažíme se navázat rozhovory o víře apod. Často také nacvičíme s místními dětmi scénku, na kterou pak pozveme jejich rodiče. Dospělé se dále snažíme oslovit příležitostnou prací pro obec. Starší lidi oslovujeme tak, že jim nabídneme pomoc, možnost rozhovoru apod. Konkrétní činnost záleží na konkrétních podmínkách a potřebách místa a také na vedoucích jednotlivých turnusů.
Naše činnost se přirozeně neobejde bez modlitby. Samozřejmá je modlitba ráno, večer, před jídlem a po jídle. Děláváme i veřejné modlitby v kostele, na které zveme místní.
Největší duchovní obohacení přinese Antiochia samotným účastníkům, kteří tam jedou. Získají cenné zkušenosti a především to prohloubí jejich duchovní život a vztah s Bohem. Já sám jsem byl na Antiochii dvakrát jako vedoucí. Velmi se mi to líbilo a letos pojedu zase. Pokud by tedy někdo chtěl Kristu ty dva týdny věnovat a svědčit o své víře mezi pohany slovy a hlavně skutky, vřele to doporučuji. 
Konkrétní místa a termíny letošní Antiochie budou známa asi po Velikonocích. Všechny důležité informace najdete na internetu na stránkách www.antiochia.cz 
Stanislav Trčka


Hlasy a ohlasy

Ve Valašských Kloboukách o konfliktech a vztazích v rodině
Jarní přednáškový semestr zahájila regionální pobočka MSKA ve Valašských Kloboukách přednáškou Mgr. Ing. Marie Novákové na téma Komunikace a zdravé vztahy v rodině. Uskutečnila se v sále městského muzea v pátek 6. března od 19 hodin. Zúčastnit se tak mohli věřící po skončení večerní mše svaté ve farním kostele, kteří byli také o akci informování knězem. Deštivé počasí pak dodalo kulisy příjemně stráveného večera na kulturní akci.
Přednáška se konala ve spolupráci s centrem pro rodinu a měla spíše podobu workshopu, jehož cílem je vysvětlení vzniku, příčin a řešení konfliktů v manželských vztazích a v rodinách. Marie Nováková působí v občanském sdružení Etické fórum a společně s manželem pořádá podobné semináře pro manželská setkání i pro učitele a vychovatele na školách. “Konflikty jsou běžnou součástí mezilidských vztahů a není třeba se jich bát. Je ale třeba naučit se s nimi pracovat, aby mohly sloužit k prohloubení vztahu,“ zdůraznila M. Nováková. Na řadu přišly také ukázky řešení modelových situací a vysvětlení psychologických rozdílů mezi ženami a muži.
Mgr. Petr Cekota
Zlín

Ve Zlíně hovořili o etice v podnikání
Regionální pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie ve Zlíně uspořádala 22. února ve spolupráci se Salesiánským klubem mládeže první veřejnou panelovou diskuzi na téma Etika v podnikání. V téměř tříhodinové debatě si posluchači vyslechli velmi cenné příspěvky čtyř doktorandů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ing. Lucie Tomancová se nejprve věnovala obecnému rozměru etiky a morálky v současné ekonomice a zdůraznila, že se jedná o poměrně nový učební obor na univerzitách a novou aplikovanou disciplínu, v níž dosud nebyl ustanoven jednotný pojmový aparát. “Bez etiky se ale v ekonomice neobejdeme,“ zdůraznila referující.
Autorem druhého příspěvku byl Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., který seznámil přítomné s historickým včleněním etiky do podnikatelské filozofie Tomáše Bati. “Málo se ví, že mezi základy podnikatelské etiky Tomáše Bati patřilo vedle křesťanství také soudobé dobové myšlení, učení Lva N. Tolstého a také vzor olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna při správě arcibiskupských statků,“ zdůraznil Marek Tomaštík. Pro Tomáše Baťu pak bylo klíčové vytvořit dobrou pověst své firmy kvalitní a levnou výrobou a pevným so-
ciálním systémem pro své zaměstnance.
O společenské zodpovědnosti firem hovořila Ing. Zuzana Bočincová. Vedle ekonomického a sociálního pilíře je třeba v tomto procesu pamatovat i na pilíř enviromentální. Závěrečný příspěvek byl o etice reklamy. Jeho autorka Ing. Lenka Harantová připravila zajímavou přehlídku reklamních spotů, které byly v roce 2008 předmětem stížností u Rady pro reklamu.
Následná diskuze řízená doc. Ing. Josefem Kubíkem, CSc., se dotkla všech palčivých problémů současné ekonomiky od korupce a získávání zakázek až po globální hospodářskou krizi. Zaznělo v ní, že zlepšení situace v naší společnosti není možné očekávat dříve, než se základní etické principy a normy stanou určující v životě rodinném, výchovném, vzdělávacím a následně i hospodářském.
Mgr. Petr Cekota
Zlín


Dopis misionáře

Milí přátele!
Mám se jak obvykle, lépe než si to zasloužím, protože Derekabad je okouzlující – pro mě stále ještě jako v první den. A vidím, čím dal tím více, co tady mohu dělat a proč mě Bůh zavedl sem – aspoň na pár let. 
Minulý měsíc jsem strávil hodně času mimo farnost. V Multanu byla třídenní konference o liturgii a pak jsem jel do Lahore, kde se konalo každoroční setkání všech oblátů v Pákistánu. Během tohoto setkání byli vysvěceni na kněze čtyři mladí pákistánští obláti, takže poprvé jsou domorodci v převaze: 13 pákistánských kněží a deset misionářů (šest ze Srí Lanky, dva z Indonésie, jeden z Polska a já). 
Ve farnosti začala postní doba. Každý pátek je křížová cesta ve všech našich 
15 místech. Většinou je vede místní učitel, ale snažíme se, abychom do různých míst jeli aspoň občas také my kněží, katechista a bratr Akmal, mladý oblát, který půl roku bude dělat svoji pastorační praxi zde v Derekabadu.
Otec Mukhtar, můj kaplan, pracuje velmi horlivě a obětavě pro naše školy. Usiluje o to, aby se naše English Medium 
School ve městě stala “High School“ (tedy do 10. třídy), aby mohly holky dokončit školu v naší škole a nemusely po 8. třídě hledat jinou školu. V naší škole máme i chlapce, ale jen do 8. třídy, pro vyšší ročníky koedukativní systém není povolen v této islámské společnosti. Chceme také školu ve farním areálu vést aspoň do 8. třídy, protože kvůli velké vzdálenosti do města – 7 km pěšky v tomto horku – většina děti končí školu po 5. třídě. Otec Mukhtar začal v naší největší vesnici doučovací středisko (“Tution center“). Každý večer pomáhají tři až čtyři učitelé z našich škol dětem (většinou děvčata), které by jinak chodily 3 km do městečka, odkud by se vracely až za tmy.
Co se týká boje o půdu, objevila se jiskra naděje, protože 4. ledna přijel do naší farnosti ministr pro menšiny a lidská práva v provinční vládě. Je křesťan a slíbil, že bude dělat, co bude v jeho moci. Ale v únoru provinční vláda padla... Hledáme teď jiné cesty, např. najmout opravdu dobrého právníka, aby vybojoval u Nejvyššího soudu uplatnění různých rozhodnutí z minulosti, která tehdy bojkotovali místní úředníci. Jsme v časové tísni, protože víme ze spolehlivých zdrojů, že někteří velkostatkáři a další bohatí lidé připravují doklady, aby mohli v několika našich obcích urvat půdu od našich lidí, kteří jsou v podstatě jen ilegální okupanti půdy, a to někteří už 35 let.
Minulou sobotu se mlátili dva bratři za účasti svých rodin kvůli sporu o kousek půdy holemi a cihlami. Někdy se tu valí na nás každý den nové pohromy. Chce to, abychom si v každé situaci zachovali chladnou hlavu a nenechali se strhnout nějakými emocemi a zároveň, abychom dělali, co dělat můžeme, ne méně a také ne více. Např. v tu sobotu to znamenalo, že jsme my kněží navštívili spolu s katechistou obě rodiny a naslouchali jim a modlili se s nimi, aniž bychom řešili, kdo je v právu a kdo spor začal. Náš Justice-and-Peace pracovník strávil tehdy celý den s nimi a zprostředkoval spolu s dalšími lidmi z obce určité smíření na základě zdejších zvyklostí o významu vesnického společenství.
Můj dopis začíná být zdlouhavý, ale představuje dobrý přehled o našich zdejších činnostech a bolestech. Ale věřím, že z něj cítíte alespoň trochu i radost nás kněží, že můžeme našim chudým lidem být užitečnými a prospěšnými. Věříme, že se my všichni – pastorační tým a nám svěření lidé – přibližujeme našemu Pánu, když takto jdeme navzdory všem těžkostem dopředu.
Přejeme Vám všem milostiplnou dobu postní!
Otec Günther, otec Mukhtar, 
bratr Akmal a katechista Emanuel Abbas


Z diáře arcibiskupství

DUBEN 2009
3. 4. pátek
	9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – pouť k Panně Marii Bolestné • arcibiskup Jan
4. 4. sobota
	9.00 hod. • Kroměříž – sportovní hala – arcidiecézní setkání mládeže před Květnou nedělí – mše svatá 
a katecheze • arcibiskup Jan • biskup Josef
5. 4. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup Jan a biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • arcibiskup Jan
8. 4. středa
	9.30 hod. • Zábřeh – konference kněží děkanátu Zábřeh • arcibiskup Jan
9. 4. čtvrtek
	9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibiskup Jan a biskup Josef
	18.00 hod.	Olomouc – dóm – mše svatá na památku Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
10. 4. pátek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – Umučení Páně – velkopáteční obřady • arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 4. sobota
	20.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční vigilie, křest dospělých • biskup Josef
	21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie, křest dospělých • arcibiskup Jan
12. 4. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
16. 4. čtvrtek
	Praha – Kongres mezinárodní federace FICEP • arcibiskup Jan
17. 4. pátek
	15.30 hod. • Vyškov – seminář o prof. Aloisi Musilovi • arcibiskup Jan
18. 4. sobota
	9.30 hod. • Olomouc – kurie – setkání dopisovatelů OLDINu a redaktorů farních zpravodajů • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Přerov – duchovní slovo na celomoravském setkání žen – pletařek • biskup Josef
	16.00 hod. • Červenka – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (děkanát Šternberk) • arcibiskup Jan
19. 4. neděle
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • biskup Josef
20. 4. pondělí až 22. 4. středa
	Praha – Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
25. 4. sobota
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – 16. celostátní pouť hasičů • arcibiskup Jan
	14.00 hod. • Dub nad Moravou – 2. hanácká pouť hasičů • biskup Josef
26. 4. neděle
	10.00 hod. • Hnězdno (Polsko) – 1000 let od svatořečení sv. Vojtěcha • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Velký Ořechov – biřmování • biskup Josef
28. 4. úterý
	14.00 hod. • Praha – konference Caritas Europa • arcibiskup Jan
29. 4. středa až 30. 4. čtvrtek
	Špindlerův Mlýn – zasedání Misijní rady • arcibiskup Jan
30. 4. čtvrtek
	17.00 hod. – Zlín – Jižní Svahy – mše svatá a předávání diplomů absolventům kurzu pro pastorační pomocníky • biskup Josef


