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Vzpomínka na P. Kryštovského

Před sto lety se narodil P. Vladimír Kryštovský
Dne 14. května 1909 se v Přerově narodil P. ThDr. Vladimír Kryštovský, nenápadná a polozapomenutá postava, přesto významná osobnost mezi kněžími olomoucké arcidiecéze.
Na kněze byl vysvěcen 2. dubna 1933 a pak se stal kooperátorem v Luhačovicích a Velkých Opatovicích, později byl katechetou v Otrokovicích a Přerově a v letech 1945 až 1951 profesorem náboženství v Lipníku nad Bečvou. Tři roky zde pak kaplanoval, načež byl přeložen do Horní Moštěnice a jezdil i do Stojanova rodiště Beňova. V roce 1956 nastoupil jako provizor do Bělotína, zde byl zatčen, ale už v roce 1959 se stal správcem farnosti Dlouhá Loučka. Od 1. října 1968 přešel do Olomouce jako odborný asistent na pobočce Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty a působil zde do uzavření pobočky v roce 1974. Pak žil jako důchodce v Přerově.
Dr. Kryštovský byl odborník na katechetiku, zabýval se po roce 1968 i přípravou laických katechetů a napsal učebnici pro výuku náboženství pro 2. třídu, ve které výuka náboženství tehdy začínala. Byla to jednoduše a srozumitelně sestavená knížečka, vlastně první náboženská publikace, kterou děti kolem roku 1970 dostávaly do ruky. Dr. Kryštovský publikoval i v řadě periodik, například v brněnské Hlídce, v Duchovním pastýři, nějakou dobu byl redaktorem přerovského Nového národa. Tiskem vydal i obsáhlou studii o brněnských minoritech.
Jako doktor, vysokoškolský pedagog, kněz zkušený v pastoraci a člověk nesporných lidských kvalit byl v sedmdesátých letech vyhlédnut Apoštolským stolcem za nového biskupa v Hradci Králové, ale ke jmenování nedošlo. Biskup Josef Vrana jeho kněžskou práci ocenil čestným kanonikátem kroměřížské kapituly. Závěr života trávil Dr. Kryštovský mezi Přerovem a Olomoucí, kam dojížděl jednak jako pomocný pracovník na konzistoři, jednak jako pracovník arcidiecézní knihovny, kterou biskup Vrana budoval. Zemřel 18. února 1986.
P. Vladimír Teťhal 


List z kalendáře
 	
KVĚTEN 2009
1. květen – Mezinárodní den rodiny
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, zakladatele ČK v roce 1828 
11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, teolog a filozof, jezuitský kněz – důchodce žijící na Svatém Hostýně (86. narozeniny)
11. 5. 1924 se narodil v Holici u Olomouce Bohuslav Smejkal, dlouholetý knihovník Arcibiskupství olomouckého, publicista, bibliofil, žijící v Samotiškách u Olomouce (85. narozeniny)
28. 5. 1918 se narodil v Ústí u Vsetína P. Jaroslav Kašpar, jeden z nejstarších kněží olomoucké arcidiecéze, žijící na odpočinku ve Valašském Meziříčí (91. narozeniny)
(jpa)


Úmysly apoštolátu modlitby

KVĚTEN 2009
Úmysl všeobecný 
Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli kněžských a řeholních povolání.
Úmysl misijní
Aby nově založené místní katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, připravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti k hlásání evangelia na celém světě.
Úmysl národní
Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost.


Papežská návštěva

Všichni jsme dostali pozvání na setkání se Svatým otcem Benediktem XVI., který nás navštíví ve dnech 26. až 28. 9. 2009. Ukážeme si tři pohledy na tuto událost, jež očekává církev v naší vlasti, a jsou důležité při slavení každého dne takové vzácné návštěvy.
První pohled je skrze hlásání. V těchto dnech pastorační návštěvy Svatého otce se hlásá evangelium celému světu z naší vlasti, že Kristus nás chce vysvobodit z otroctví hříchu a obdarovat radostí, pokojem a láskou.
Druhým pohledem si uvědomujeme, že jsou to chvíle, kdy se zvláště věřící shromažďují proto, aby zakusili, co to znamená “být církví“, aby zakusili církev v jejím plném bohatství, v její rozmanitosti, s jejím nejvyšším pastýřem.
Třetí pohled je misionářský. Nesetkáváme se spolu proto, abychom se vzájemně dívali do očí, nebo si stěžovali, ale abychom po tomto setkání mohli jít do našich farností vydávat svědectví o životě z víry. Tyto návštěvy se uskutečňují proto, abychom mohli být posláni do tohoto světa jako hlasatelé a svědkové víry. Apoštolové se také shromáždili okolo Ježíše, aby mohli být posláni hlásat evangelium.
Každá papežská návštěva má pro občany té země zcela zvláštní význam. Je to příležitost pomoci zvláště věřícím, aby se setkali, se vší vážností si uvědomili křesťanské kořeny své vlasti a mohli do svých farností a rodin přijet utvrzeni ve svém křesťanském nasazení. Bude to klíčový okamžik pro začátek duchovní obnovy v naší církvi k 1150letému jubileu příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a důležitý impuls formaci dospělých lidí v této době.
Stojí za to vyvinout veškeré úsilí pro to, aby se co největší počet věřících a jejich přátel mohl zúčastnit této slavnosti, je to vklad do života člověka na dlouhý úrok, vše se v budoucnu vrátí.
P. Jiří Kopřiva

Myšlenky Benedikta XVI. o církvi
(Z promluv na generálních audiencích na téma Vztah Krista a církve)
Po Marii, čistém odlesku Kristova světla, jsou to apoštolové, kdo nám svým slovem a svým svědectvím předávají Kristovu pravdu. Jejich poslání však není izolované, je včleněno do tajemství společenství, jež zahrnuje celý Boží lid, a uskutečňuje se postupně od Staré smlouvy k Nové. 
Od prvního okamžiku svého díla spásy se Ježíš z Nazareta zaměřuje na shromáždění Božího lidu. I když jeho hlásání je vždy výzvou k osobnímu obrácení, ve skutečnosti má stále před očima jeden cíl: utvářet Boží lid, který přišel shromáždit, očistit a spasit. Individualistický výklad Kristova hlásání Božího království, který zastává liberální teologie, je proto zcela jednostranný a nepodložený. Celé poslání Syna, který se stal člověkem, je zaměřeno na společenství lidí. Ježíš přišel právě proto, aby sjednotil roztříštěné lidstvo; přišel, aby shromáždil a sjednotil Boží lid.
Dvanáct apoštolů je tak nejzřejmějším znamením Ježíšovy vůle týkající se existence a poslání jeho církve a zároveň zárukou, že mezi Kristem a církví není žádný protiklad: jsou neoddělitelní, navzdory hříchům lidí, kteří církev tvoří. Módní slogan: “Ježíš ano, církev ne“, vzniklý před několika lety, je proto s Kristovým záměrem zcela neslučitelný. Takto individualisticky chápaný Ježíš je Ježíšem vysněným ve fantazii. Vtělený Boží Syn a jeho církev jsou hluboce, neoddělitelně a tajemně spjati, a díky tomu je dnes Kristus přítomen ve svém lidu. Je stále naším současníkem, je stále přítomen v církvi, vybudované na základech apoštolů, a zůstává stále živý v jejich nástupcích. A tato přítomnost ve společenství, v němž se nám stále daruje, je základem naší radosti. Ano, Kristus je s námi, království Boží přichází.


Aktuality

Z činnosti Matice Velehradské
Matice Velehradská uspořádala na Velehradě ve dnech 3. až 5. dubna druhý ročník Víkendu gregoriánského chorálu. Letos se kurzu zúčastnilo zhruba 30 frekventantů, kterým se obětavě věnovali lektoři Jiří Hodina a Jitka Fárová. 
Sobotní nácvik směřoval ke zpívání večerních chval v chórových lavicích baziliky. V neděli jsme společně přivítali Krista při jeho vjezdu do Jeruzaléma, neboť setkání vyvrcholilo na Květnou neděli. Zajímavým postřehem Jiřího Hodiny byla poznámka, že nejlepší přípravou pro zpěv gregoriánského chorálu je lidová hudba. Akce se stala jednak připomínkou západní tradice Velehradu, kterou v letech 1205 až 1784 rozvíjeli a formovali cisterciáci, a jednak směřovala k osobnímu duchovnímu obohacení každého z účastníků kurzu. 
Na 10. květen připravila Matice Velehradská ve spolupráci s velehradskou farností přednášku o historii jezuitského řádu v Čechách, na Moravě a na Slovensku určenou nejširší veřejnosti. Přednášejícími jsou prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ, vedoucí Katedry pastorální a spirituální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, Ph.D., SJ, historik, děkan Teologické fakulty Trnavské university se sídlem v Bratislavě. Přednáška se uskuteční v Zimním sále v objektu Stojanova gymnázia na Velehradě ve 14 hod. Přednáška je pořádána v rámci programu přeshraniční spolupráce, jehož nositeli jsou dvě jezuitské farnosti Velehrad a Trnava.
Petr Hudec

Svatohostýnský kalendář 2010
Se značným předstihem – již od začátku května si mohou návštěvníci Svatého Hostýna zde zakoupit nástěnný Svatohostýnský kalendář na rok 2010 s přehledem poutí.
V úvodním slově píše šéfredaktor Listů svatohostýnských: Máte v rukou první stolní kalendář v historii našeho poutního místa. Hlásí se do velké rodiny různorodých kalendářů, které po listopadových událostech roku 1989 začaly u nás postupně svobodně vycházet. Naše redakce začala od Jubilejního roku 2000 každoročně vydávat svůj Svatohostýnský kalendář, z nichž tři vyšly již v nové grafické úpravě jako kalendáře nástěnné. Dnešní jedenáctý ročník našeho poutního kalendáře na rok 2010 je však zcela v nové grafické úpravě.
Josef Pala

Eucharistie – Který projev lásky může být větší? (Benedikt V. Holota) 
Autor této knihy čtenářům předkládá svou vlastní cestu k eucharistii. Víra v eucharistii není ani spekulace, ani cit, ani sebepřesvědčení. Víra v eucharistii je milost. I když nás od události ve večeřadle dělí tolik času, eucharistie zůstává přítomností. Časový úsek dvou tisíc let překonáváme vírou. Ne tak, že by naše víra působila přítomnost těla a krve Kristovy ve svátosti eucharistie. Právě naopak: Je to přítomnost Kristova v eucharistii, ze které vyrůstá naše víra.
Vydalo Nakladatelství Paulínky, brož., 104 str., 105 Kč, www.paulinky.cz, e-mail: knihkupectvi@paulinky.cz nebo objednavky@paulinky.cz 	
(sa)

Jeruzalémská Bible
Během listopadu 2009 vyjde kompletní jednosvazkové vydání Jeruzalémské Bible, ve dvou různých vázaných provedeních. Svazek bude mít cca 2300 stran, ve formátu 165 x 210 mm a text bude ve dvousloupcové sazbě s poznámkami. 
Karmelitánské nakladatelství nabízí předplatitelům slevu 15 procent. 
Pro předplatitele 550 Kč (standardní vazba) – běžná cena 650 Kč 
Pro předplatitele 1190 Kč (luxusní provedení v koženkové vazbě) – běžná cena 1400 Kč 
Zvýhodněné ceny pro předplatitele platí do 30. května 2009.
Co je Jeruzalémská Bible?
Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. 
Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích).
Bližší informace: Karmelitánské nakladatelství, zásilková služba, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice, tel.: 384 420 295, e-mail: zasilky@kna.cz, http://www.ikarmel.cz/akce/, jeruzalemskabible.php
http://www.kna.cz/prodejny 	
(kna)

Připravuje se vydání medaile u příležitosti papežské návštěvy
Pamětní medaile bude darem pro významné hosty i hodnotným suvenýrem pro širokou veřejnost.
Vydání medaile je kulturní počin, který má vytvořit protiváhu bezcenným suvenýrům kýčovité povahy, kterým ovšem nelze zabránit. Již svým materiálem – zlato o ryzosti 999/1000 a stříbro o ryzosti 999/1000 – jsou medaile trvalou hodnotou. K tomu přistupuje i jejich hodnota umělecká.
Medaili vytvořila akademická sochařka Daniela Kartáková (*1965), která je známá jako restaurátorka, autorka volných plastik a hlavně jako medailérka. Mezi její nejvýznamnější medaile patří Papež Jan Pavel II. s mimořádně zdařilým portrétem z roku 2005 a medaile Salvador Dalí z roku 2004. Daniela Kartáková žije střídavě v Čechách a v italské Carraře, tj. co nejblíže lomům na nejproslavenější sochařský materiál v Evropě.
Tématika medaile se váže k významu události. Na přední straně je portrét Svatého otce Benedikta XVI. s latinským opisem “Benedictus PP XVI“. Plocha této strany je vyvažována znakem Vatikánu. Druhá strana medaile nese portrét (samozřejmě fiktivní) sv. Václava vytvořený velmi volně podle gotické Parléřovy sochy ve svatováclavské kapli pražské katedrály. Plocha této strany je doplněna údajem o roku návštěvy, tj. 2009. V opisu jsou česká jména měst, kde by mělo dojít k hlavním událostem návštěvy: Praha, Brno, Stará Boleslav. Neobvyklé je, že obě strany medaile mají portrétní náplň. Odpovídá to však myšlence, že papežská návštěva je jedním z významných bodů tradice a dějin našeho národa. Právě teď vstupuje na českou a moravskou půdu nejvyšší představitel katolické církve, aby se setkal s naší zemí a národem, jejichž duchovním symbolem je postava sv. Václava, hlavního patrona, ochránce a věčného dědice naší země.
(čbk)

Křížová cesta v evangelickém kostele
Začátek Svatého týdne byl ve zlínském evangelickém kostele ve znamení nově otevřené výstavy akademické sochařky Otilie Demelové-Šuterové (na snímku), která veřejnosti poprvé představuje křížovou cestu ztvárněnou na reliéfních keramických deskách. 
Jsou to pozoruhodná zastavení Ježíšovy cesty aplikovaná na dnešní dobu, podle nichž nesou také svá jména, z nichž alespoň některá uvádím. Odsouzení Ježíše – bezpráví. Přijetí kříže – těžký úděl člověka. První pád pod křížem – oběti dopravních nehod. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž – lidská solidarita (adopce na dálku). Přibití na kříž – tragédie 11. září 2001. Kolik zastavení, tolik lidských strastí a bolestí. 
Vernisáž výstavy se konala 7. dubna ve vstupní části kostela za účasti asi sedmdesáti osob, mezi nimiž byli např. ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně nebo náměstek zlínské primátorky. 
“Křížová cesta v evangelickém kostele není úplně obvyklá,“ uvedl farář Českobratrské církve evangelické ve Zlíně Mgr. Petr Pivoňka s tím, že vestibul slouží jako výstavní prostor od podzimu 2007, kdy zde byly instalovány dobové materiály připomínající sedmdesátileté výročí kostela.	
Josef Pala

Setkání redaktorů farních zpravodajů
V budově arcibiskupské kurie v Olomouci se v sobotu 18. dubna konalo setkání redaktorů farních zpravodajů a dopisovatelů OLDINu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Setkání bylo určeno nejen pro ty, kdo se této činnost již věnují, ale i pro budoucí redaktory či přispěvovatele.
Otec arcibiskup hovořil o roli médií v současné společnosti a všechny účastníky podpořil v jejich dalších aktivitách týkající se této podpůrné misijní činnosti církve. O praktické rady spojené se základy novinářské práce se s účastníky podělila Monika Vývodová, tisková mluvčí Arcibiskupství olomouckého. Marcela Řezníčková, pracovnice Centra pro rodinu, a Ivana Jeništová, tisková mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc, využily své dlouholeté praxe a ve své přednášce vyprávěly o osobních zkušenostech, neboli “jak se dělá časopis“. Hana Lexmanová a Ingrid Petřeková zase poodkryly, co vše se skrývá za vydáním jednoho čísla farního zpravodaje a jaké radosti a strasti jsou s touto aktivitou spojené. Setkání ukončil Josef Pala, šéfredaktor OLDINu, zodpovězením dotazů v souvislosti s informátorem olomoucké arcidiecéze.
Monika Vývodová

Projekt Bible 24 v Uherském Brodě
Od pátku 22. do soboty 23. května se bude konat ve farním kostele v Uherském Brodě projekt Bible 24. Nejedná se o další překlad Písma, ale po celých 24 hodin se bude číst slovo Boží.
Akci zahájí mše svatá, kterou bude celebrovat olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička a hned poté se začne se čtením Matoušova evangelia. Během 24 hodin budou předčítány jednotlivé úryvky z Nového zákona: čtyři evangelia a výběr z apoštolských listů (to vše prokládáno hudebními vstupy). K četbě budou pozváni představitelé kulturního, veřejného i církevního života, ale především věřící děti, mládež, rodiny a senioři. Po celou dobu bude kostel otevřen pro kohokoliv, kdo se bude chtít do Božího slova zaposlouchat.
Uherskobrodští se inspirovali římskou iniciativou “Bible dnem i nocí”, která probíhala během biskupského synodu o Božím slově. Samotní biskupové v závěrečném poselství synodu se obrátili i k laikům: Uchovávejte ve svých domovech Bibli, čtěte, prohlubujte a plně chápejte její stránky, přeměňujte je v modlitbu a svědectví života, poslouchejte ji s láskou a vírou v liturgii.
Kdo by se chtěl účastnit této akce nejen jako posluchač, ale i jako čtenář, může se zaregistrovat na webu http://bible24.unas.cz, kde jsou také k dispozici podrobnější informace k projektu.
Monika Vývodová

Statistika olomoucké arcidiecéze za rok 2008
Křty	5 247
Biřmování	1 656
Počet sňatků	1 360
Pomazání nemocných	20 594
Počet pohřbů	5 584
Průměrná návštěva nedělních 
bohoslužeb	102 228
Katecheze dětí a mládeže	17 766
(ps)

V Caritas – VOŠs Olomouc vystoupili účinkující z divadélka hluchoslepých Lormos
Začátkem dubna se v prostorách Caritas – VOŠs Olomouc uskutečnilo divadelní představení hluchoslepých klientů a jejich terapeutů z občanského sdružení Lorm O kůzlátkách. 
Vtipné a poutavě zahrané představení o neposedných mláďatech a vlkovi vegetariánovi nacvičili herci v rámci své kampaně doprovázející veřejnou sbírku Červenobílé dny a divadelním vystoupením chtěli také přilákat dobrovolníky z řad studentů. 
Po představení, které shlédla úplně zaplněná aula, měli studenti a pracovníci školy možnost diskutovat s účinkujícími i jejich doprovodem. Pracovníci i klienti informovali diváky o situaci klientů postižených hluchoslepotou, o činnosti jejich občanského sdružení a objasňovali,jak je vlastně možné s lidmi s tímto postižením nacvičit divadlo.
Dita Palaščáková

Turistická cesta v Číhošti připomíná umučeného kněze
P. Josefa Toufara, který se stal obětí komunistického režimu kvůli tzv. číhošťskému zázraku, připomíná nová turistická cesta v Číhošti. Cesta vede z Leštiny u Světlé přes Číhošť do Smrčné a měří 18,5 km. Spolu se zástupci římskokatolické církve a obce ji 18. dubna otevřeli členové Klubu českých turistů na Vysočině. 
Takzvaný číhošťský zázrak se stal v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie před téměř 60 lety. Při mších faráře Toufara se prý hýbal kříž nad oltářem. Státní bezpečnost kvůli tomu kněze uvěznila, ten na následky mučení zanedlouho zemřel. Pochován byl do společného hrobu v pražských Ďáblicích. Jeho osud a další oběti stíhané komunistickým režimem v Číhošti od roku 1990 připomíná památník u kostela.
(ps)

Nové publikace MSKA
Dialog Evropa XXI.
Nové číslo 3 – 4/2008 je věnováno Roku sv. Pavla a Roku Bible. Rubrika Naše téma přináší studie našich předních odborníků z biblické teologie (Gabriela Ivana Vlková, Petr Chalupa, Ladislav Tichý, Martin Prudký, Jan Dus, Josef Hřebík). Rubrika Studie mimo jiné přináší stať bývalého českého velvyslance u Svatého stolce Pavla Jajtnera o erozi křesťanských hodnot v politice nebo analýzu současných katolicko-pravoslavných vztahů od Karla Sládka. 
Časopis Moravskoslezské křesťanské akademie může být průvodcem všem, kteří si chtějí prohloubit své obzory o nové poznatky z filozofie, 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. 
Restituce církevního majetku
v České republice po roce 1989
Publikace právníka a teologa JUDr. Mgr. Václava Valeše z Plzně shrnuje v uplynulém dvacetiletém období vývoj vztahů státu a církve, pokud jde o vyrovnání majetkových křivd způsobených totalitním režimem. Autor hovoří o letech očekávání a zklamání (1989 – 1998), o osmi promarněných letech (1998 – 2006) a pokusu o narovnání (2007 – 2008), který zatím nebyl naším zákonodárným sněmem schválen. V historickém exkurzu si autor všímá, jaké byly majetkové poměry církve před únorovým pučem 1948 a jak se situace vyvíjela za následné komunistické diktatury. 
Časopis Dialog Evropa XXI. zatím vychází 2x 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, na stejné adrese je možno objednat i novou publikaci.	
Petr Cekota

Charita ČR pomáhá v Zimbabwe
Obyvatelstvo afrického státu Zimbabwe prožívá nepříznivou politickou nestabilitu a klimatické podmínky. K finanční pomoci se připojila i Charita ČR.
Částka 3.000 Euro je určena na pomoc trpícím. Bude podpořen projekt vedený místními partnery CADEC (Caritas Zimbabwe) a CRS. Jde o zlepšení situace v oblasti výživy pro pacienty s cholerou a AIDS podáváním energetických potravin s vysokým obsahem proteinu a o zajištění dodávek čisté a bezpečné pitné vody do nemocnic. Probíhá také školení zdravotnického personálu.
Charita ČR situaci monitoruje a v případě potřeby je připravena poskytnout další pomoc potřebným.
Více informací: www.charita.cz 
Můžete přispět na sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 119.
Richard Vocel

Setkání přátel služebníka Božího P. Antonína Šuránka 
Uskuteční se v sobotu 30.května na poutním místě Svatý Antonínek v Blatnici.
Program:
14.00 křížová cesta venku na poutním místě v Blatnici
14.30	mše svatá na poutním místě
15.30	program ve skupinkách pro děti, mládež a dospělé
17.30	májová pobožnost
18.30	návštěva hrobu P. Šuránka a pastoračního domu v Ostrožské Lhotě
Pavel Caha

Informace k papežské návštěvě
Během tiskové konference po skončení zasedání České biskupské konference na konci dubna byly spuštěny webové stránky k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR: www.navstevapapeze.cz 
(čbk)

Celostátní kongres katechetů 
V termínu podzimních prázdnin, tj. ve dnech 27. – 30. října se bude v Kroměříži konat VII. celostátní kongres katechetů. Mottem letošního kongresu je téma Víra.
VII. celostátní kongres katechetů je určen pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích a v dalších volnočasových aktivitách. Jsou určeny všem katechetům, učitelům náboženství, pastoračním asistentům, kněžím a řeholním sestrám.
Přihlášky přijímá Katechetická sekce České biskupské konference do 1. června.
Vyplněním elektronického formuláře na stránkách http://katechet.cirkev.cz v rubrice Kongresy katechetů – VII. celostátní kongres katechetů. Přihláška; nebo odesláním přihlášky poštou, která je ke stažení na webových stránkách.
Účastnický poplatek je různý dle požadovaných služeb: buď 700 Kč (ubytování, stravování, náklady na organizaci), nebo 150 Kč (náklady na organizaci, bez nároku na stravu a ubytování). Údaje k platbě, program a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách http://katechet.cirkev.cz
Kontakt: Česká biskupská konference, Katechetická sekce, Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel.: 220 181 305, 731 604 459; e-mail: katechet@cirkev.cz
Témata přednášek:
–	Katecheze jako výchova víry – doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
–	Víra z pohledu psychologie (předpoklady jejího vzniku, růstu) – Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
–	Souvislost vývoje člověka a vývoje víry – PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
–	Víra biblicky (SZ, NZ) – doc. Petr Chalupa, Th.D.
–	Víra z pohledu systematické teologie (jako cesta ke spáse / podmínka spásy) – ThLic. David Bouma
–	Církevní rozměr víry a víra jako osobní přesvědčení čili subjektivita a objektivita víry v praktickém životě křesťanů – doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
– Poklad víry máme v nádobě hliněné – Vojtěch Kodet, O.Carm., Th.D.
–	Panelová diskuze: Jak se jeví vývoj víry dnes od dětí po seniory?
Všechny, kteří se věnují katechetické službě, srdečně zve Mons. Karel Herbst, předseda Katechetické subkomise Komise ČBK pro katolickou výchovu, a P. ThDr. Pawel Nowatkowski, národní ředitel Katechetické sekce ČBK.
(aco)

List ke sbírce na církevní školy
Drazí bratři a sestry,
na slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 31. května budeme kromě jiného myslet na církevní školy. Budeme vyprošovat všem učitelům i žákům těchto škol zvláštní přítomnost Svatého Ducha i ochotu dát se mu k dispozici a stát se jeho nástrojem, aby skrze tato pracoviště rostla církev jako kdysi v Jeruzalémě, aby stále více lidí skutečně toužilo dosáhnout nebeského království, kam nám Kristus odešel připravit místo, jak jsme slyšeli v evangeliu.
I když naše církevní školy neslouží dětem ze všech farností, přece myslím, že z nich máme užitek všichni v naší arcidiecézi. Jak? To si uvědomuji, když v dopisech katechumenů nebo biřmovanců čtu, že na církevní škole našli Boha, nebo budoucí bohoslovci tam našli povolání ke kněžské službě.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří u nás církevní školy spoluvytvářejí, nebo podporují. Děkuji všem, kteří na církevní školy přispívají svými dary. Předem děkuji všem, kteří přispějí. Sám Bůh ať vám mnohonásobně odplatí a provází vás svým požehnáním.
arcibiskup Jan

List biskupů ke sbírce na TV NOE 
Drazí bratři a sestry, 
když žijeme podle evangelia, vytváříme kulturu. Kultura vyrostlá z evangelia odráží krásu Boží, jeho dobrotu a pravdu, proměňuje vztahy mezi lidmi, přináší pokoj a naději. V evangeliu nám bylo svěřeno bohatství, o které je třeba se dělit s druhými, a to jak osobním sdílením, tak skrze sdělovací prostředky. Čím více slyšíme kolem sebe špatných zpráv, tím více bychom měli myslet na šíření zpráv dobrých, zvláště té nejlepší, že Bůh má zájem o každého z nás a přeje si naše štěstí. 
Ve Světový den sdělovacích prostředků se budeme modlit za všechny, kteří v nich pracují, aby si uvědomovali svou zodpovědnost za každé slovo, kterým mohou povznést a povzbudit, nebo naopak zranit a zbavit naděje. Budeme se modlit také za všechny čtenáře, posluchače a diváky, aby si uměli zodpovědně vybírat dobré programy a svými ohlasy povzbuzovali tvůrce dobrých programů. Budeme zvláště prosit i za všechny církevní a křesťanské sdělovací prostředky, aby dovedly plně využít svých možností k vytváření kultury, která z evangelia vychází. 
Bude se také konat sbírka na křesťanskou televizní stanici NOE, kterou mnozí znáte a sledujete, jež žije jen z dobrovolných darů a za svůj hlavní cíl si klade být televizí dobrých zpráv, být televizí pro celou rodinu. Prosíme vás o velkorysost při sbírce a už předem děkujeme všem, kteří přispějí i svým darem k rozvoji této televize jako nástroje budování křesťanské kultury. 
S vděčností každému z vás a vašim rodinám ze srdce žehnají 
Vaši čeští a moravští biskupové 

Zemřel Mons. Josef Hrbata 
Krátce po svých 85. narozeninách, které oslavil v rakouském Silzu, zemřel 19. dubna 2009 Mons. ThDr. Josef Hrbata, který po dlouhá desetiletí emigrace podporoval církev a věřící v naší zemi. Jeho literární činnost pomáhala zaplnit mezery v duchovní a teologické literatuře doby komunistické diktatury. O úspěšnosti jeho knih, svědčí fakt, že se publikace setkávají s velkým zájmem v řadě reedicí doposud. 
Mons. ThDr. Josef Hrbata se narodil 6. 4. 1924 v Habrůvce u Křtin. Studium filozofie a teologie začal v Brně a dokončil je v Římě, kde byl promován na doktora teologie. Zde také přijal 21. 2. 1948 kněžské svěcení. Po návratu do vlasti působil krátce v duchovní správě a také jako sekretář brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého. Koncem roku 1950 pro opakované výslechy a po přechodném uvěznění opustil vlast a odešel do Rakouska. Právě v Tyrolsku zahájil svůj život v emigraci. Nejprve zvažoval své působení jako misionář v Jižní Americe. Nakonec se rozhodl zůstat v Rakousku. Téměř padesát let pak působil v diecézi Innsbruck. Nejprve ve dvou různých farnostech a pak nejdéle, celých dvaačtyřicet let, jako farář v nejvýše položené alpské farnosti Obergurgl, známém lyžařském středisku. Působil v pastoraci jak místních farníků, tak nespočetných turistů a rekreantů. Neúnavně vyučoval a konal exercicie v různých částech Rakouska. 
V průběhu šedesátých let zahájil svoji publikační činnost. Napsal téměř desítku populárně teologicko-vědeckých knih, které vyšly ve více vydáních, nejprve díky Křesťanské akademii v Římě, po pádu komunismu i u nás (Perly a chléb, dva díly, Setba a žeň, Cestou domů, Světlo v temnotách, Písně království, Klíč ke Starému zákonu). Právě jeho literární činnost pomáhala zaplnit mezery v duchovní a teologické literatuře doby komunistické diktatury u nás. 
V průběhu let obdržel ThDr. Josef Hrbata řadu různých ocenění. V roce 1989 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Od roku 2000 žil na zaslouženém odpočinku – nejdříve v italském Meranu a později v rakouském Silzu, kde také zemřel. Poslední rozloučení se zesnulým vykonal 24. dubna 2009 v děkanském kostele v Silzu Mons. Dr. Manfred Scheuer, biskup innsbrucký.
Josef Pala

Zemřel Leo Marceluch
V Ostravě zemřel 5. dubna 2009 ve věku 94 let emeritní biskup olomoucké diecéze Církve československé husitské Leo Marceluch. 
Do významného úřadu nastoupil v roce 1961 a setrval v něm více než čtvrt století. Do doby jeho episkopátu spadá jak období prchavých nadějí Pražského jara 1968, tak i dusivé společenské klima husákovské normalizace. Když odcházel v roce 1988 do důchodu, zosobňoval symbolicky odchod generace, která byla právě s tímto obdobím a jeho totalitními metodami spojována.
(jpa)


Charita

Pilotní projekt Charita v 21. století vyzkoušejí v Charitě Zábřeh
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) představila svůj pilotní projekt Charita v 21. století. Jeho součástí je také projekt Technika slouží seniorům. Ředitel ACHO Václav Keprt zdůraznil, že nový projekt by měl zjednodušit administrativu ošetřovatelských a pečovatelských služeb. 
Projekt Charita v 21. století vychází z technologické spolupráce s firmami Kvados, a. s., a T-Mobile, s nimiž společně vyvinula systém evidence pečovatelských a ošetřovatelských služeb. 
“Zdravotní sestry a pečovatelky zaznamenají výkony u klienta prostřednictvím mobilního minipočítače PDA, záznam pak přímo od klienta odešlou zdravotní pojišťovně a centrálnímu počítači své Charity, odpadne jim tak složité papírování po návratu z terénu,“ představil program Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh, která jej bude po tři následující měsíce testovat. 
Další výhodou bude, že pokud třeba některá ošetřovatelka onemocní, nebo nebude moci jít na domluvenou návštěvu klienta, vrchní sestra v centrále operativně přesune péči o klienta jiné pracovnici prostřednictvím PDA, který jí doručí také rozpis úkonů a údaje z kartotéky. Každá pracovnice Charity tak ušetří minimálně dvě hodiny denně, které bude moci věnovat třeba vzdělávání,“ doplnil výčet výhod Ing. Martin Zeman ze společnosti Kvados.
Minipočítače PDA bude testovat 28 sester a pečovatelek zábřežské Charity, které se starají o 1100 klientů. Pokud se program osvědčí, projekt by se mohl rozšířit do všech Charit, případně i do ostatních organizací, poskytujících tyto služby.
Součástí projektu Charita v 21. století je také projekt Technika slouží seniorům. Ve spolupráci s firmou Teltech servis, a. s., byly vyvinuty náramky pro seniory, chronicky nemocné, zdravotně postižené, stejně jako pro jejich příbuzné či pečovatele. Náramky s vestavěnou komunikační jednotkou s GMS/GPRS modulem jsou vybaveny tlačítky, jimiž si uživatel může jednoduše přivolat pomoc, např. příbuzného, lékaře nebo monitorovací služby. 
Pro klienty s Alzheimerovou nemocí jsou určeny náramky s GPS lokátorem, který v případě potřeby zjistí kde se nacházejí, nebo kde byli, než se ztratil signál GPS.
Náramky ACHO zakoupila díky sponzorům – Nadaci Česká spořitelna a firmám T-Mobile a Kvados, a. s., ale také dárcům Tříkrálové sbírky. Zatím má Charita 100 náramků. Kritériem pro jejich přidělení bude potřebnost klienta. Náramky začne přidělovat Charita Zábřeh okamžitě po jejich kompletaci v Chráněné dílně Zábřeh. “Zatím formou zápůjčky na jeden měsíc, ale klienti nebo jejich příbuzní si je budou moci také zakoupit na stálo,“ dodal Jiří Karger.
Ivana Jeništová

Od března jsou dveře zlínské Domovinky otevřeny i mužům
Informace, že Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín poskytuje službu ženám – seniorkám, již není pravdivá. Denní centrum totiž s jarními měsíci otevřelo své dveře i mužům. 
Služba našla své zázemí v Gerbecově vile v ulici Zálešná I, která je osazena v příjemné zahradě. Tu může v teplých dnech využívat až deset uživatelů služby, což je denní kapacita centra. Abychom službu ještě více přiblížili veřejnosti, a především těm, kteří doposud váhají, zda za námi přijít, připravili jsme na svátek sv. Josefa Dopoledne otevřených dveří. Na tento den jsme připravili malou výstavu z uskutečněné kreativní tvorby uživatelek, pozvali jsme spisovatelku Evu Eliášovou, která předčítala ze své tvorby, s malými přestávkami hrála v centru harmonika. Nechyběla pochopitelně babiččina buchta.
A nejen to. Ze všech přítomných se během dopoledne staly mediální tváře. Velká barevná fotografie jedné uživatelky vyplnila čtvrtinu strany Zlínského deníku, díky Českému rozhlasu Brno nás slyšeli v několikaminutové reportáži posluchači na celé Moravě a Zlínští si nás mohli prohlédnout v místní televizi Zlínsko.	
Pavla Romaňáková

Křížová cesta dětí z Klubu Zeferino na Velký pátek
Dopoledne Velkého pátku v charitním Klubu Zeferino ve Valašském Meziříčí patří již tradičně křížové cestě v přírodě. Tentokrát jsme jednotlivá zastavení procházeli v parku Abácie na soutoku Bečvy. Děti se nejprve podívaly do knížky Živá Bible, kde jsou fotografie míst, kde Pán Ježíš slavil s učedníky poslední večeři, místa na křížové cestě a hrob s odvaleným kamenem.
Pak se jsme vyšli na křížovou cestu. Děti ji četly z omalovánek, přičemž u každého zastavení svázaly ze dvou klacíků kříž a zapíchly ho do hlíny u stromu. Mezi jednotlivými zastaveními jsme zpívali píseň Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám. Dvanácté zastavení bylo u dřevěného kříže v parku u cesty. Když jsme k němu přišli, již tam hořela zapálená svíčka - také někdo jiný si připomněl ten den Ježíšovo ukřižování. 
V parku jsme si pak s dětmi zahráli ještě pár her (jsou to přece děti, že?) a pak jsme zakotvili na prolézačkách u Bečvy pod zámkem.
Ten den se také četl nový překlad Bible na náměstí, kde jsme z evangelií mohli také několikrát slyšet o událostech Velkého pátku. Musím říci, že tento den má své veliké charisma. Pro mě je každoročně velkou událostí a mám radost, že ho mohu prožívat s dětmi z klubu Zeferino.
Irena Ševčíková 

Velikonoční besídka 
V úterý po Velikonocích ožil dvůr Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně tancem, hudbou a dobrou náladou. Děti z azylového domu dokázaly, že neumí jen zlobit, ale že se dokáží nadchnout pro něco smysluplného, co udělá radost druhým. Pod vedením dvou maminek nacvičovaly už měsíc dopředu své vystoupení na velikonoční besídku pro zaměstnance Charity Kojetín. Připravily si nejen tance v doprovodu moderní i tradiční romské hudby, ale i básničky s velikonoční tématikou. 
Pracovníkům Charity se vystoupení líbilo dokonce natolik, že se s maminkami a dětmi domluvili na veřejném vystoupení na Romano džives (Romském dni) v rámci oslav 10. výročí Charity Kojetín. 
Vlaďka Zvonková


Bude vás zajímat

Informace ze Svatého Hostýna
• Pozvání na valnou hromadu
V neděli dne 3. května 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.

Diecézní centrum pro seniory královéhradecké diecéze pořádá
8. až 15. srpna – pobyt pro prarodiče s vnoučaty – Prázdniny v Krkonoších – Marianum, Janské Lázně 
15. až 22. srpna – pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt (prarodiče, rodiče a děti) – Prázdniny v Krkonoších – Marianum, Janské Lázně 
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
Evropské sympózium – 21. mezinárodní konference o bioetice – proběhne ve Spišské Kapitule na Slovensku ve dnech 8. až 12. května. Intenzivní práce bude probíhat v pracovních skupinách. Jsou zváni zájemci také z ČR. 
Zájemci o účast na této konferenci ať se přihlásí na adrese mska@volny.cz

Informace o poutních bohoslužbách v Dubu nad Moravou
•	10. května – 14.00 hod. – pouť maminek
•	6. června – 14.00 hod. – pouť seniorů
•	29. srpna – 10.30 hod. – dožínková pouť
•	6. září – 7.00, 9.00, 10.30 a 14.30 hod. (svátostné požehnání) – hlavní pouť “Na Andílka“
•	13. září – 14.00 hod. – malá “ostatková” pouť
•	24. října – 16.00 hod. – dušičková pouť
•	7. listopadu – 10.30 hod. – svatohubertská pouť
Bližší informace: Římskokatolická farnost, Mariánská 208, 783 75 Dub nad Moravou, tel.: 585 964 016, 732 702 849, e-mail: jan.kornek@seznam.cz 

Program Moravskoslezské křesťanské akademie na květen 2009
Kyjov
10. 5. – Dr. Tomáš Machula – Matka a rodina jako téma pro církev a společnost
Koná se: Dům kultury, 15 hod.
24. 5. – Pocta P. Zdeňku Čížkovskému, OMI – vzpomínkové setkání s africkou hudbou za účasti Mgr. Jiřího Pavlici, P. Mgr. Martina Sedloně, OMI, P. Mgr. Mariusze Piwowarczyka, OMI, Aleše Pelána, Petra Šťastného a dalších, kteří mu byli nablízku.
Koná se: Atrium kyjovské radnice, 15 hod.
Olomouc
26. 5. – P. Mgr. Pavel Gábor, SJ – Jsme ve vesmíru sami? Astrofyzika hledá odpověď na odvěkou otázku filozofů
Koná se: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, Václavské náměstí 3, 17 hod.
Šumperk
22. 5. – pořad El Cristo de La Luz v podání Rapsodického divadla
Koná se: Farní středisko, 19 hod.
Uherský Brod
13. 5. – doc. Petr Chalupa, Th.D. – Metody a přístupy k výkladu biblického textu
Koná se: Farní sál Masarykovo nám. 68, 19.15 hod.
Valašské Klobouky
16. 5. – Ing. Pavel Jajtner – Zkušenosti a zážitky z diplomatického působení ve Vatikánu
Koná se: sál Muzea ve Valašských Kloboukách, 19 hod.
Veselí nad Moravou
22. 5. – Jaromír Štětina - Hrozí nám střet civilizací?
Koná se: Zpěvárna na faře, 19 hod. 

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

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začíná v neděli 3. května a končí v neděli 25. října, v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v neděli 9. srpna, mše svaté: v sobotu 8. srpna v 17.30 hod., v neděli 9. srpna v 7.30, 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.
Na ukončení poutní sezony v neděli 25. října bude mše svatá v 15.30 hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov. 

Nabídka duchovní cvičení v Exercičním domě v Českém Těšíně
čt 14. 5. – ne 17. 5. – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. Jan Adamík, SJ
čt 28. 5 . – ne 31. 5. – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. Josef Čupr, SJ
čt 4. 6. – ne 7. 6. – Víkendová duchovní obnova pro všechny, vede P. František Brázdil, SJ
ne 21. 6. – so 27. 6. – Duchovní cvičení – I. týden; pro studenty, vede P. Jan Adamík, SJ
po 13. 7. – so 18. 7. – Duchovní cvičení – Fundament, rekolekcje dla wszystkich w języku polskim, vede P. Jan Mazur, SJ
ne 16. 8. – út 25. 8. – Kontemplativní exercicie, vede P. Cyril John, SJ
ne 6. 9. – so 12. 9. Duchovní cvičení – III. týden: “Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným“, vede P. František Lízna, SJ
Přihlášky na adresu: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český +Těšín, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz,tel.: 558 761 421, 737 930 713


Katechumeni píší arcibiskupovi

Každým rokem se naše arcidiecéze rozrůstá o řadu těch, kteří žádají o křest jako dospělí. V loňském roce to bylo 177 nových pokřtěných nad 14 let. Nejvíce křtů dospělých je o velikonoční vigilii. Někteří z katechumenů napsali o svém obrácení v dopise otci arcibiskupovi Janovi. Z jejich dopisů vybíráme.
Zlom nastal na vysoké škole, kdy mi Pán poslal do cesty života moji dnes již manželku Evu. Ona se stala mým světlem na cestě víry. Ukázala mi ony tajemné dveře a poodhalila to skryté tajemství, které se za nimi ukrývá… Rok po našem sňatku se nám narodila dcera Emma. Již předem jsme byli rozhodnuti, že ji necháme pokřtít, protože narození dítěte je tak obrovský dar, že je třeba za něj někomu poděkovat. Ale jak mohu děkovat Otci, kterého jsem doposud nepřijal za vlastního, když on mě tak miluje, že mi dává do života takové štěstí.
Pak už byl jen krůček k tomu, abych využil známosti s otcem Josefem z příprav na manželství a sdělil mu svoje rozhodnutí. Otec Josef se pro mě stal opravdovým duchovním otcem. Jeho víra a láska k Bohu, jako by se při každém dalším setkání přenášela i na mě…
Jiří

Pro křest jsem se rozhodla asi před dvěma lety. I předtím jsem o tom hodně často přemýšlela. Na gymnáziu jsem poznala holky, které mi pomohly otevřít oči. Díky nim a jejich kamarádkám jsem našla cestu k víře. Je pravda, že tato cesta nebyla zrovna nejlehčí. Ani teď to není moc jednoduché. Tady u nás mám spoustu kamarádů, kteří nechápou moje rozhodnutí a mají na mě různé poznámky. Vysvětlit jim, že věřím v Boha není lehké, protože si to nechtějí nechat ani vysvětlit. Je to ovšem moje rozhodnutí, za kterým si pevně stojím…
Monika 

Náhodně jsem jednou naladil Radio Proglas. Líbilo se mi, že v něm nejsou reklamy a jsou tam zajímavé rozhovory a příběhy. Po nějaké době mě začalo zajímat více křesťanství a víra, o kterých jsem slýchal z Proglasu. Takže jsem začal mluvit se svou přítelkyní na toto téma a začal jsem s ní chodit do kostela na nedělní mše, kde jsem zatím jen přihlížel. Mezitím jsem přítelkyni požádal o ruku a společně jsme si šli na faru domluvit termín svatby a přípravu na manželství. 
Jednou jsme šli na mši, kterou celebroval otec biskup Josef a jeho projev mne natolik pohltil, že jsem hned věděl jakou zvolím přípravu. Zvolil jsem dlouhou přípravu, která možná nepovede jen k manželství. Navíc mi nastálo uvízla v hlavě myšlenka, že “Boha musí člověk nejprve milovat, aby ho mohl poznat“.
Můj život se změnil díky Pánu Ježíši. Pán Ježíš se mi dal poznat a v Něm jsem našel odpovědi na mé otázky, On zaplnil prázdnotu, které jsem se tolik bál. Do budoucnosti se už nedívám se strachem, ale s nadějí…
Mirek 

Myslím si, že křest pro mě a mého syna Františka, bude něco, co nás spojí a já ho budu moci učit a vychovávat ve víře. Chtěla bych pro syna to nejlepší a myslím si, že křtem nás obou začíná naše nová životní etapa. S narozením Františka jsem došla k přesvědčení, že se budu snažit o to, abych z něho vychovala dobrého člověka, abych mu mohla jít příkladem…
Jana 

Tak jako spousta nevěřících i já jsem se v tom nejtěžším okamžiku obrátila k Bohu a prosila. Netroufla jsem si žádat o odpuštění, ale o pomoc a sílu vše překonat, najít správnou cestu, jak dát synovi to nejlepší. Jakým směrem ho vést, když já sama zklamala. Modlila jsem se Otčenáš a ani jsem pořádně neznala slova, nevím, jak je to možné, ale pociťovala jsem úlevu. Byl to zvláštní pocit, já, která jsem nikdy nevěřila, ale pomáhalo to. Zvláštní síla, která mne pomalu měnila, mé myšlenky, mé jednání. Stále jsem pochybovala, sváděla vnitřní boje a trvalo ještě dlouho, než jsem udělala první krok. A nyní jsem tady a připravuji se ke křtu…
Simona

Jako všichni mí vrstevníci i já jsem toužil po lásce. Nehledal jsem ale žádnou povrchní lásku, kterou nabízí dnešní konzumní společnost. V hloubi své duše jsem toužil po upřímné, opravdové, oddané a čisté lásce. Čím více jsem ji hledal, tím více se mi to zdálo nereálné. …Během pobytu v USA jsem se seznámil se spoustou lidí z Česka i Slovenska, mezi nimi s dívkou ze Slovenska, která byla upřímně věřící. Velmi mě oslovil způsob, jakým víru prezentovala. Neměla Boha “na jazyku“, ale v srdci. O víře svědčila svým způsobem života, postoji, názory… Rozhodli jsme se, že dáme našemu vztahu šanci. Tím se pro mě otevřela cesta poznávání víry. Má přítelkyně mě pozvala, abych s ní prožil mši svatou. Postupně jsem se naučil základy víry, symboly a jejich význam. Čím více jsem chodil na mši, tím více mě víra oslovovala. Poznal jsem, že víra není jen o vnějších znacích, ale také o způsobu života…
Petr

Dlouhou dobu jsem od mládí cestoval a stále hledal naplnění. Nevěděl jsem za kým jít, kde prosit o radu. Z celého světa jsem poznal mnoho zemí, krásných míst, ale zdaleka jsem netušil, co mě potká dále. Před 3 roky jsem se vydal do Španělska do Pyrenejí směrem na Santiago de Compostela. Z celé trasy jsem ušel pouze kolem 250 km. Cesta vedla přes kaple a kostely, a pak u jednoho z nich, úplně obyčejného venkovského kostelíka, jsem odpočíval a přemýšlel o smyslu mého života, jak dál. Tenkrát jsem si říkal: “Bože, jestli jsi, tak mi řekni, jak dál, já už sám nemohu, nevím jak pokračovat.“ Pamatuji si na tu chvíli jako teď, vedro kolem 40 oC, seděl jsem opřený o kostelní zeď, foukal mírný vítr a najednou se do mě vlil jako odpověď veliký pokoj, nádherný všeodhalující, takový, kdy je člověku vše jasné a chce se mu křičet radostí. Spustily se mi slzy štěstí, rozjel jsem se domů a věděl jsem, že chci být pokřtěn…
Vladimír


Centrum pro katechezi

Prázdninová duchovní cvičení pro katechety a animátory farních společenství
Uskuteční se na Velehradě a povede je P. František Petrík s tématem Výběr z listů apoštola Pavla. Začátek v neděli 19. července v 18 hod. společnou večeří, závěr ve čtvrtek 23. července ve 13 hod. 
Nabízíme možnost tělesného odpočinku a duchovní aktivity.
Prosíme zvláště katechety z farností, aby si udělali čas na tato duchovní cvičení a zveme také animátory dospělých společenství ve farnostech. Pro dobrou katechetickou a pastorační službu je nutné setkání s Ježíšem, které vyžaduje vnitřní klid a pohodu duše i těla. 
Prosíme kněze ve farnostech, aby katechetky, katechety a animátory všech typů farních skupin dospělých pozvali k těmto duchovním cvičením. Je skutečně důležité pro každého katechetu a animátora být 
alespoň jednou za dva roky na duchovní obnově nebo rekolekci. 
Duchovní cvičení vycházejí z biblických textů – doneste si vlastní Bibli.
Cena pobytu na Stojanově: dvoulůžkový pokoj – společné sociální zařízení – strava = 1400 Kč, jednolůžkový pokoj – společné sociální zařízení – strava = 1520 Kč, dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením – strava = 1720 Kč, jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením – strava = 1920 Kč (ceny jsou pouze orientační)
Přihlášky posílejte písemně, telefonicky nebo e-mailem přímo do poutního domu Stojanov: Poutní dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel. 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Biblická leporela
Karmelitánské nakladatelství vydalo sadu čtyř biblických leporel pro děti: NOE a jeho zvířátka, JONÁŠ a velryba, JEŽÍŠEK v Betlémě a Ztracená OVEČKA.
Leporela jsou určena dětem od doby, kdy se začnou dívat kolem sebe a žvatlat první slovíčka, až do věku prvních školních dnů. Nejmenší děti se mohou dívat na barevné obrázky a napodobovat zvuky zvířat a věcí, větší děti si poslechnou nebo samy přečtou jednoduchý příběh a všechny děti se mohou těšit na překvapení, které je čeká na konci každého příběhu. Leporela se dají využít v rodinách s dětmi. Děti se jejich prostřednictvím mohou seznámit s biblickými příběhy, mohou si je také vzít s sebou na mši a zde si je prohlížet. Je možné také využít pro katecheze s malými dětmi, které v některých farnostech probíhají při nedělní bohoslužbě. Objednat si je můžete na: www.ikarmel.cz
Martina Orlovská

Myšlenky z rekolekce o sv. Pavlovi
V tomto i následujících číslech bychom chtěli navázat na článek o postní rekolekci pro katechety z minulého čísla a zmínit některé z myšlenek, které zde zazněly. V minulém čísle jsme se zmiňovali o obrácení sv. Pavla, které neznamenalo nějakou morální změnu v životě apoštola Pavla, to že byl před událostí v Damašku zlý a pak najednou dobrý. Událost v Damašku pro Pavla znamenalo především setkání s živým Kristem. 
Dále jsme se na rekolekci zabývali poznáním Ježíše, a to právě skrze to, jak ho poznal Pavel na cestě do Damašku. Apoštol Pavel při své obhajobě králi Agripovi říká: Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. (Sk 26,13) a jinde: Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově (2 Kor 4,6). Bůh, který stvořil všechna světla, se Pavlovi zjevuje ještě s větším světlem. Setkání Pavla s Kristem u Damašku proběhlo v pravé poledne, kdy svítilo slunce a samo o sobě bylo velké světlo a právě v tomto světle zazářil Pavlovi Bůh svým úžasným světlem, daleko pronikavějším než je denní světlo za jasného počasí. Pavel se zde setkal s Kristem oslaveným. Světlo, které zářilo z Ježíšovy tváře bylo to samé jako na hoře proměnění. Pavel při tomto setkání sám získává Kristovu záři, která v něm bude vyzařovat během jeho pastoračních cest a nenapodobitelným způsobem se také odráží v jeho listech a můžeme říci, že způsobuje obrácení těch, ke kterým promlouvá. V Listě Korinťanům Pavel spojuje všechna velká stvořitelská díla Boží ve SZ, tak jak to čteme například v zprávě o stvoření, s tím, co se stalo v něm. Pavel to srovnává, jak úchvatné je stvoření, tak mnohem úchvatnější je toto dílo, které Bůh v něm zazářil právě tím úžasným světlem. Hluboké světlo, jehož pramenem je sláva samotného Krista, v jehož světle všechno ostatní vybledne.
Martina Orlovská

Křesťanská iniciace dospělých 
Katechetická sekce České biskupské konference pořádá pracovní seminář na téma Křesťanská iniciace dospělých. Seminář se bude konat v klášteře v Želivu ve dnech 26. a 27. května. Určen je kněžím, jáhnům, pastoračním asistentům a všem, kteří se věnují přípravě dospělých na přijetí iniciačních svátostí. Bude se snažit těmto lidem rozšířit obzor, nabídnout nové pohledy a náměty. Není primárně určen pro ty, kteří o dané problematice nic nevědí.
Cílem semináře je zdokonalení provádění katechumenátu v našich diecézích, sdílení zkušeností a zamýšlení se nad společnými problémy, které se při přípravě katechumenů a jejich uvádění do křesťanství vyskytují.
První den se účastníci prostřednictvím přednášek odborníků budou zabývat katechumenátem z pohledů různých oborů: sakramentální hledisko: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D., eklesiologické hledisko: ThLic. David Bouma, psychologické hledisko: Mgr. Jiří Černý, liturgické hledisko: ThLic. Jan Kotas a poslední přednášku bude mít doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Druhý den bude pracovně diskuzní.
Více informací najdete na adrese: http://katechet.cirkev.cz/seminar-v-zelivu.html, zde se také pomocí elektronického formuláře můžete na seminář přihlásit. 
Martina Orlovská


Kněžský seminář

Udělení lektorátu
V neděli 22. března přijalo službu lektora jedenáct bohoslovců z rukou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Mše svatá s obřadem udílení lektorátu proběhla v katedrále sv. Václava v Olomouci. Tuto službu přijímají bohoslovci obvykle ve třetím ročníku. Církev takto pověřuje kandidáty kněžství k předčítání Božího slova při liturgii.
Z olomoucké arcidiecéze přijali lektorát: Lukáš Jambor (farnost Lhota u Malenovic), Martin Sekanina (farnost Cholina) a Stanislav Trčka (farnost Újezd u Valašských Klobouk).
Prosme Pána v modlitbách za lektory i za Boží lid, aby si Boží slovo stále více podmaňovalo lidská srdce.
Stanislav Trčka


Hlasy a ohlasy

Farníci diskutovali o početí ve zkumavce
Značný zájem projevili zlínští farníci o v pořadí již druhou panelovou diskusi Moravskoslezské křesťanské akademie (MSKA). Uskutečnila se v neděli 22. března v Salesiánském středisku mládeže na Jižních Svazích ve Zlíně a téma znělo: Etika v reprodukční medicíně.
Je věřícím katolickým manželům, kterým se nedaří počít vlastní dítě, dovoleno obrátit se na některé z center tzv. asistované reprodukce a zkusit umělé oplodnění? O postoji církve k těmto ožehavým otázkám hovořil ve Zlíně docent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se zabývá etikou, P. Jindřich Šrajer. “Neplodnost se stává problémem,“ připustil teolog. Zatímco v minulosti se neplodnost vyskytovala přibližně u každého desátého páru, dnes je to podle něj už každý pátý pár, kterému se nedaří přirozeným způsobem počít nový život. V evropském prostoru dochází také ke změnám touhy po dítěti. Současně vzniká finančně lukrativní odvětví zdravotnictví, které se zabývá oplodněním “ve zkumavce“. Dítě je redukováno na komoditu, která je určena k prodeji. “Církev se ale ptá, co prospívá člověku. Nechápe neplodnost jako absolutní zlo,“ zdůraznil Jindřich Šrajer. Na rozdíl od umělého potratu, jehož cílem je vzít život vyvíjejícímu se člověku, umělé oplodnění takový záměr nemá, nicméně se při něm také počítá s likvidací přebytečných embryí. 
Vysvětlit a hájit metody asistované reprodukce přijel do Zlína věhlasný odborník profesor Ladislav Pilka z Centra reprodukční medicíny Zlín a společnosti Reprofit Brno. Naopak přirozené metody plánování rodičovství prezentovala při diskusi lékařka Ludmila Lázničková z Centra naděje a pomoci Brno. Další úhel pohledu na problematiku nabídl přítomným ze svých zkušeností při dlouhodobého pobytu v Jihoafrické republice chirurg František Grossmann, který nyní vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Mgr. Vojtěch Cekota
Zlín

Beseda s diplomatem
Ve Zlíně proběhla 31. března další z besed Moravskoslezské křesťanské akademie. Tentokrát přijal pozvání Ing. Pavel Jajtner, který od roku 1993 působil v diplomatických službách, nejprve v Rakousku, potom v letech 1999 až 2003 v Maroku a nakonec pět let u Svatého stolce. Vzpomínky a zážitky na rozmanitá setkání i místa, jež během svých diplomatických misí navštívil, doplnily i myšlenky dvou velkých papežů, kterým byl nablízku: Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Vypravěčské umění i schopnost kritického nadhledu v otázkách mezinárodní politiky se střídaly i s veselými historkami z diplomatického zákulisí. Mnozí z přítomných pak využili možnost zakoupení knihy Zajisté, Excelence!, kterou Pavel Jajtner vydal v Karmelitánském nakladatelství. V závěru besedy zůstal i prostor pro otázky a diskuzi. 
“Diplomacie je neviditelnou rukou politiky a diplomat je vždy logem, chodící vizitkou své země,“ zdůraznil hlavní tezi diplomatického poslání Pavel Jajtner, který se v současné době také podílí na práci přípravné komise k návštěvě Svatého otce v naší zemi.
Mgr. Petr Cekota
Zlín


Centrum laických aktivit

Komunita Blahoslavenství
Pravidelná sobotní odpoledne
30. května – A všichni byli naplněni Duchem Svatým (Sk 2,4)
Prvotní církev a my, náš život v Duchu Svatém. Už tradiční letniční setkání s Komunitou.
Program každého 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.)
Duchovní cvičení
14. 5. (17.30) – 17. 5. (14.00) - Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého
Duchovní cvičení pro ženy
Pozvání objevit sama sebe jako chrám živého Boha, skrze modlitbu tancem. 
Součástí jsou kromě biblických tanců i přednášky, liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů. (vzít si s sebou vhodnou obuv).
Příspěvek na pobyt: 1050 Kč 
Přihlášky a bližší informace:
Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, e-mail: dolanykom@meritnet.cz, www.kom-blahoslavenstvi.unas.cz/
aktuality/dc/dc.htm, tel.: 585 396 638
Doprava: autobus č. 700 a 701 z Olomouce (směr Pohořany, Lašťany)

Kurz Pět proměn apoštola Pavla
Jde o kurz, v němž se postava sv. Pavla stává zrcadlem, ve kterém spatříme sami sebe: “Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova“. Pět Pavlových proměn je program pro NOVÝ ŽIVOT každého křesťana,vycházející z osobního setkání s Kristem.
Zahájení kurzu je v pátek 22. května v 16 hod. (prezence od 15 hod.) v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, zakončení kurzu v neděli 24. května v 16 hod. Slouží P. Piotr Koloch,OMI, a P. Milan Vavro.
Informace a přihlášky na tel. 603 231 601 nebo email: 5pap@kromeriz.cz. Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. května, pořádá Společenství pro Ježíše Kroměříž a farnost Kroměříž.


Přečetli jsme za vás

Zdravotnická péče a bezdomovectví
Co se nám obvykle nejprve vybaví, když uslyšíme slovo “bezdomovec“? Člověk špinavý, nemocný, s alkoholem v ruce, živící se krádežemi, potulující se městem, ležící v parcích a čekárnách na lavičkách, přehrabující se v kontejnerech… A s touto představou je spojena myšlenka: od takových individuí raději dál a vyhnout se tak nepříjemnostem a nebezpečí.
Existují však lidé, kteří si kladou otázky: Co je důvodem bezdomovectví? Co lze v této oblasti pro naše bližní udělat? Charita v Olomouci patří k těm organizacím, které se snaží bezdomovcům pomoci. Aby upozornila veřejnost na tuto bolestnou problematiku, uspořádala v Olomouci v prosinci loňského roku pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera u příležitosti prvního výročí fungování Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi konferenci. Přednášky, které zde zazněly, mapovaly obtíže, možnosti, cesty a výzvy související s touto problematikou. Texty pak byly vydány ve sborníku Zdravotnická péče a bezdomovectví (Charita Olomouc, 2009).
Vedoucí Střediska Samaritán pro lidi v nouzi Bc. Leona Martínková vypočítává v úvodní stati sedm příčin bezdomovectví: rozpad rodiny, ztráta bydlení, zadlužení, závislost na alkoholu, drogách a gamblerství, nezaměstnanost, zdravotní problémy a propuštění z ústavní péče. – Dále se čtenář doví bližší informace o službě Azylového domu a Ordinace praktického lékaře /např. za rok existence zde bylo ošetřeno 775 pacientů/, o složitých případech pacientů a o finančním zajištění provozu.
Lékař Ordinace pro lidi v nouzi MUDr. Libor Kvapil dává nahlédnout do specifické práce tohoto zařízení. V Olomouci žije asi 500 bezdomovců, kteří často nemají nemocenské pojištění, nemohou uhradit registrační poplatek, jsou zanedbaní a ohroženi různými, často nebezpečnými nemocemi. Lékař a sestra musejí v této ordinaci pracovat s velkou trpělivostí.
Klára Šivlová a Bc. Ondřej Mikulášek, kteří se s bezdomovci setkávají v terénu, popisují složitost problémů, které řeší, a uvádějí několik příběhů, jichž byli svědky.
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., předseda zdravotní komise Rady města Olomouce, se věnuje těžkostem, které vznikají tím, že bezdomovci při vyhýbání se lékařské péči musejí být nakonec převezeni přímo do Fakultní nemocnice.
Ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický přibližuje práci strážníků při zajišťování pořádku ve městě. Citlivými místy jsou vchody do prodejen, do obchodních domů a vstupní haly vlakových a autobusových nádraží.
Plukovník Mgr. Zdeněk Šebestík, ředitel Policie ČR v Olomouci, uvádí, že bezdomovci se mnohdy podílejí na trestné činnosti. Popisuje možnosti, které policie má, jak tomu zabránit, a zmiňuje se o nebezpečí domácího násilí.
O těžkostech s klienty bez domova na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Olomouci se dovíme z textu MUDr. Malvíny Křivánkové a Bc. Šárky Ročkové.
MUDr. Zdeněk Faltyna z Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Vojenské nemocnice v Olomouci informuje o poslání tohoto zařízení a seznamuje s vážnými situacemi, které zaměstnanci musejí řešit.
Na závěr informuje o nesnadné sociálně zdravotní péči o bezdomovce, jejichž počet neustále roste, Judita Půrová, sociální pracovnice Fakultní nemocnice Olomouc.
Po přečtení tohoto sborníku si uvědomíme, jaká bolavá místa v naší společnosti existují, a pocítíme vděčnost, že někdo je ochoten něco pro potřebného bližního udělat a podstoupit i určité riziko. A také si položíme otázku, čím můžeme my tuto službu podpořit.
Zdeněk Svoboda 


Centrum pro školy

Po stopách sv. apoštola Pavla
Téma každoročně vyhlašované výtvarné soutěže pro církevní školy od mateřských až po vyšší odborné školy z celé republiky vyhlásilo již před Vánocemi Cyrilometodějské gymnázium (CMG) v Prostějově, kde myšlenka pořádat soutěž s duchovní tématikou vznikla. Školy tak měly poměrně dost času na to, aby téma zpracovaly a vybraly soutěžní práce. Výtvarná soutěž, kterou připravuje učitelka výtvarné výchovy na CMG Stanislava Náglová, má již několikaletou tradici a dostala se do povědomí škol v celé republice, a tak již od února začínaly z různých koutů republiky chodit objemné poštovní balíčky ukrývající soutěžní práce. Ke dni uzávěrky se počet zúčastněných zastavil na neuvěřitelných 198 soutěžících z 12 škol celé České republiky.
Pak nastala těžká práce pro pětičlennou porotu složenou z erudovaných prostějovských výtvarníků spočívající ve vyhodnocení zpracování tématu, zvládnutí zvolené výtvarné techniky a duchovního naplnění jednotlivých soutěžních prací, a vybrat ty nejlepší v jednotlivých kategoriích.
Podle slov předsedkyně poroty Stanislavy Náglové byla porota překvapena, jak vyzrále děti přistupovaly k tématu, tj. k postavě sv. apoštola Pavla. Zaznamenala pozoruhodné postřehy svědčící o tom, že děti mají bohatý duchovní život a svým čistým a přímým způsobem jej vyjadřují. Výtvarné zpracování je dětem blízké a přirozené, to bylo vidět zvláště v kategorii těch nejmenších.
Poslední březnový den se na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově uskutečnila vernisáž výstavy vítězných soutěžních výtvarných prací spojená s vyhlášením a oceněním vítězů.
Úvodní bohoslužbu slova měl spirituál CMG P. Jaroslav Němec, SDB, a pak již následovala prohlídka oceněných prací, vystavených ve školní Galerii pro duši, která je umístěna po celém schodišti Cyrilometodějského gymnázia a připravena tak zachytit váš pohled, ať již při pravidelném pocházení po škole nebo třeba při náhodné návštěvě. Galerie je v odpoledních hodinách přístupna i veřejnosti.
Ve středu 15. dubna poctil výstavu svou návštěvou i světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, doprovázený vedoucí sekce církevního školství Mgr. Zdislavou Vyvozilovou a sekretářem pro pastoraci Lubomírem Náglem.
Otec biskup mimo jiné podpořil konání dalších ročníků soutěže a přišel i s podnětem vydat katalog výstavy a podpořit tak ještě širší účast škol. Rovněž vyslovil myšlenku, že by biskupská konference mohla přispět k pokrytí nákladů na celou akci.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Knihkupectví Velehrad a Matici cyrilometodějské za věnované publikace, které udělaly radost všem oceněným žákům.
Organizátorka a skvělá výtvarnice Stanislava Náglová se s námi podělila i o ohlasy, které na soutěž dostává formou dopisů od účastníků. Jeden z nich si dovolíme ocitovat. Poslala jej Mgr. Lydie Štoufová z Církevního gymnázia v Plzni, jejíž svěřenci získali několik ocenění i v uplynulých ročnících.
Vážená paní Náglová,
po Stopách Apoštola Pavla jsme se vydali s velkou radostí. Četla jsem dětem některé pasáže z Bible, zabývali jsme se nejznámějšími texty epištol, probrali jsme reálie týkající se Athén, Korintu a Říma. Některé práce mají charakter kolektivní práce, kdy každý podle svých sil a nadání zobrazil třeba jen malou epizodu ze života Apoštola Pavla.
Omlouvám se, že jsme se někde nechali unést a vytvořili společnou práci přesahující daný rozměr. Přesto všechny naše pokusy posílám a prosím, abyste nám práce po skončení výstavy poslali zpět jako v minulých letech. Práce z loňského ročníku dosud zdobí naše chodby.
Děkuji a přeji hodně radosti z chystané výstavy a z práce s žáky vůbec.
	Lydie Štoufová
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se nechali inspirovat tématem a vydali se na dobrodružnou cestu Po stopách sv. apoštola Pavla a obohatili tak sebe i všechny, kteří jejich práce mohli obdivovat a posílit tak duchovní prožívání právě uplynulé postní doby a především slavné doby velikonoční.
Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

Misijní informace z Církevní základní školy ve Zlíně
Žáci ze 4. třídy Církevní ZŠ ve Zlíně se zapojili do Papežského misijního díla dětí. Podporují děti v misiích svými modlitbami, peněžními příspěvky a seznamují se s různými zeměmi světa “prstem po mapě“. Takto už procestovali Madagaskar, Čínu, Rusko, Francii, Indonésii a nyní se ocitli ve Velké Británii. Chystají se také uspořádat misijní jarmark s vlastnoručními výrobky. Ani žáci ze 2. třídy se nedali zahanbit a vybírají peníze pro chudé děti. Paní vychovatelka Lenka Slezáčková získává finance pro tyto děti prodejem misijních záložek a misijních vánočních pohlednic. 
Za zapojení do tohoto projektu pro chudé děti všem děkujeme.
Marie Jiroutová, Alena Minaříková a Lenka Slezáčková

Evropský sociální fond podpořil vzdělávání pedagogů Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Jak neztratit nadšení a ubránit se vyhoření, strategie a návyky “plného nasazení”, stav mé osobní “baterie“ – otázky, které čas od času jistě napadnou každého učitele. Na tyto aspekty je zaměřen projekt Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů. Jedná se o grantový projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který začal v březnu 2009 a bude trvat do listopadu 2011. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsahem je celistvý rozvojový program s cílem poskytnout pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří přicházejí do denního kontaktu s žáky, trénink v oblasti osobnostního růstu spojený se zážitkovým výcvikem moderních pedagogických metod. Projekt je určen nejen týmu prostějovského gymnázia, ale také dalším školám Olomouckého kraje. 
První dvoudenní vzdělávací seminář se konal v březnu a byl zaměřen na téma Umění udržovat vnitřní oheň. Další vzdělávací seminář osobnostního rozvoje týmu pedagogů a zaměstnanců našeho gymnázia se uskuteční v podzimním období letošního roku. 
Barbora Gambová


Z diáře arcibiskupství

Květen 2009
1. 5. pátek
	10.00 hod. • Poteč – svěcení kaple • arcibiskup Jan
2. 5. sobota
	10.00 hod. • Újezd u Valašských Klobouk – biřmování • biskup Josef
	14.00 hod. • Hvozdná – biřmování • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Štípa – biřmování • arcibiskup Jan
3. 5. neděle
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezóny • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Olomouc – Nové Sady – mše svatá – patrocinium kostela a žehnání 
 		farního muzea • biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory • biskup Josef
6. 5. středa
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu Sarkandrovi 
 		• arcibiskup Jan a biskup Josef
7. 5. čtvrtek
	10.00 hod. • Zlín – Jižní Svahy – mše svatá v rámci 15. výročí založení Církevní základní školy ve Zlíně 
• biskup Josef
	11.00 hod. • Valašské Meziříčí – mše svatá v rámci 15. výročí založení Církevní základní školy Salvátor 
• arcibiskup Jan
9. 5. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť 
k sv. Janu Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
	15.00 hod. • Tatenice – mše svatá a žehnání hasičského auta • Mons. Vojtěch Šíma, rektor semináře
	16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Uherské Hradiště) • biskup Josef
10. 5. neděle
	8.30 hod. • Měrotín – biřmování • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Bouzov – biřmování • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Pitín – biřmování • biskup Josef
10. 5. neděle až 12. 5. úterý
	Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan 
a biskup Josef
13. 5. středa
	19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování • arcibiskup Jan
14. 5. čtvrtek
	9.30 hod. • Uherský Brod – konference kněží děkanátu Uherský Brod • arcibiskup Jan
16. 5. sobota
	10.00 hod. • Bojkovice – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Olomouc – Caritas VOŠs – mše svatá a přednáška pro varhaníky • biskup Josef
	14.00 hod. • Kunovice – biřmování • arcibiskup Jan
	16.00 hod. • Kojetín – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Přerov) • biskup Josef
17. 5. neděle
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – Dvanáctá pouť včelařů 
• arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť rodin (KDU-ČSL) • biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory • arcibiskup Jan
21. 5. čtvrtek
	10.30 hod. • Tasovice u Znojma – mše svatá ke 100. výročí kanonizace 
 		sv. Klementa Marie Hofbauera 
• arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení Páně • biskup Josef
23. 5. sobota
	9.30 hod. • Jakubovice – Hartíkov – žehnání opravené kaple, zvonu a obrazu • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Moravičany – biřmování • biskup Josef 
	15.00 hod. • Zábřeh – biřmování • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Březolupy – Zlámanec • mše svatá a žehnání obecního znaku a praporu • biskup Josef
24. 5. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – Hejčín – biřmování • biskup Josef
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – Sedmá pouť podnikatelů 
• arcibiskup Jan
	16.00 hod. • Slatinice – žehnání pramenů • biskup Josef
27. 5. středa
	18.00 hod. • Valašské Meziříčí – mše svatá a přednáška pro Charitu • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá u příležitosti svátku sv. Zdislavy • biskup Josef
29. 5. pátek
	15.00 hod. • Kroměříž – zámek – předávání maturitních vysvědčení studentům Arcibiskupského gymnázia 
• biskup Josef
	16.30 hod. • Velehrad – předáváni maturitních vysvědčení studentům Stojanova gymnázia • Mons. Vojtěch Šíma
	17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání maturitních vysvědčení studentům Cyrilometodějského gymnázia • arcibiskup Jan
29. 5. pátek až 31. 5. neděle
	Svatý Hostýn – rekolekce pro rodinné centrum • biskup Josef
30. 5. sobota
	10.00 hod. • Česká Třebová – Misijní pouť a Misijní den dětí • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Držovice • mše svatá a žehnání obecního praporu • arcibiskup Jan
31. 5. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha Svatého – biřmování • arcibiskup Jan


