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Odkaz slovanských věrozvěstů

S patrony sv. Cyrilem a Metodějem
Charkov je dnes druhé nejvýznamnější město na Ukrajině a několik desetiletí byl dokonce i hlavním městem. Je střediskem východní Ukrajiny, která má mnohem blíže k Rusku, než oblasti na západ od Kyjeva. Od konce 18. století se zde usadilo něco katolíků, kteří patřili pod arcidiecézi mohylevskou, v roce 1848 pro jižní Ukrajinu, Povolží a Kubáň vznikla diecéze zvaná původně chersonská, později tiraspolská a nakonec saratovská. V roce 1926 v rámci tajných nových církevních struktur vznikla charkovská apoštolská administratura, její význam, jako všech podobných struktur byl nulový a na konci 30. let zde život katolické církve zcela ustal. Jen v rodinách se leckde udržovalo povědomí o příslušnosti k římskokatolické církvi.
Změna nastala až na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy se znovu začaly otevírat kostely a obnovovat farnosti. Dne 4. května 2002 papež Jan Pavel II. založil pro tuto východoukrajinskou oblast novou diecézi charkovsko-záporožskou. Diecéze má rozlohu 196 tisíc kilometrů čtverečních, je zde něco přes 60 tisíc katolíků, tedy asi tři procenta z počtu obyvatel. Katedrálou se stal pseudogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Charkově, kde v krátké době se vytvořilo pět farností. Diecéze měla při svém vzniku 35 farností v děkanátech Charkov, Záporoží, Doněck, Dněpropetrovsk, Poltava a Sumy. Dnes má diecéze 53 farností, 8 diecézních a 32 řeholních kněží.
Prvním biskupem se stal kapucín Stanislav Padewski, narozený v roce 1932, který po roce 1945 žil v Polsku a na konci 80. let se vrátil na Ukrajinu. Dosud byl světícím biskupem ve Lvově. Tento veselý kapucín zmobilizoval síly věřících, ač se jeho situace často mohla zdát skoro beznadějná. V roce 2009 se usadil při konkatedrále v Záporoží, když ho vystřídal Marian Buček, dosavadní světící biskup ve Lvově a prelát tamní metropolitní kapituly.
Protože katolická tradice této oblasti je velmi matná, na žádost biskupa a kněží Apoštolský stolec v roce 2003 prohlásil za patrony charkovsko–záporožské diecéze sv. Cyrila a Metoděje. Vždyť tradičně křesťanství, ať pravoslaví či římskokatolická církev v této oblasti čerpají z odkazu soluňských bratří.
P. Vladimír Teťhal

Pinsk – běloruský Velehrad
Pinsk je prastaré město v jižním Bělorusku, dnes má téměř 140 tisíc obyvatel. Po staletí bylo sídlem řeckokatolické diecéze, která byla zlikvidována v roce 1798. Řada představitelů této diecéze, včetně několika biskupů, studovala kdysi v Olomouci, v kolegiu Nordiku. V Pinsku byla také slavná jezuitská kolej, jejímž členem byl sv. Ondřej Bobola, umučený roku 1657.
V roce 1925 se Pinsk stal sídlem římskokatolické diecéze. Prvním biskupem byl Boží služebník Zygmunt Loziński (1870 – 1932), nadšený unijní pracovník. Z jeho iniciativy se konala v roce 1930 v Pinsku unionistická konference, která doplňovala velehradské unionistické kongresy. V následujících letech se pokračovalo v konání těchto konferencí, až do druhé světové války. Díky unijnímu zápalu i četným aktivitám biskupa Lozińského a díky těmto konferencím, byl Pinsk nazýván Velehradem Východu nebo běloruským Velehradem. Pojem Pinsk nebyl rozhodně mezi unijními pracovníky na Moravě neznámý.
Po druhé světové válce byla malá západní část diecéze, celkem 36 farností, přičleněna k Polsku a nyní je zde samostatná diecéze Drohiczyn. Naprostá většina území však připadla Běloruské sovětské socialistické republice, tedy SSSR. Jestliže v roce 1939 měla diecéze 172 farností, ze 136 v Bělorusku jich zůstalo v období socialismu jen několik. V roce 1984 zde bylo dvanáct obsazených farností a do pěti kněz dojížděl. Všude jinde byly kostely uzavřeny nebo zbořeny.
Dne 13. dubna 1991, ve změněných podmínkách, byly obnoveny církevní struktury v Bělorusku. Apoštolským administrátorem pinským a zároveň arcibiskupem minsko-mohylevským se stal dosavadní pinský farář Kazimír Švjontek (psáno i Światek), narozený v roce 1914. O tři roky později se Švjontek stal kardinálem. Je to legendární postava, jeden z největších hierarchů světové církve, který pozvedl náboženský život z trosek. Vykonal řádnou kanonickou vizitaci svých diecézí, uskutečnil plenární sněm, založil v Pinsku kněžský seminář (druhý je v Grodně, kde je též sídlo diecéze), staral se o celkovou obnovu především farností. Podařilo se mu, že na území, kde veřejný život církve skončil v roce 1937 a kde v roce 1989 nebyl jediný kostel, vznikla v roce 1999 diecéze vitebská, která má dnes sto farností. Kardinál nepřipustil nacionalismus v církevním životě a vytvoření problémů mezi Poláky a Bělorusy, nepřipustil, aby se církev stala opoziční silou proti Lukašenkovu režimu, naopak, postupně převáděl prezidenta Lukašenka na svou stranu. Jeho zásada, že se nemá hledět do minulosti, jinak hrozí osud ženy Lotovy, nepřipustila pláč nad léty pronásledování. Ač byl stařičký kardinál několikrát odsouzen k trestu smrti a deset let prožil v severním Rusku v koncentračních táborech, nepřipustil, aby se církev zapojila do jakékoliv nenáboženského hnutí. V minulém roce, nedlouho po rezignaci na minsko-mohylevské arcibiskupství, oslavil 95. narozeniny a jako pinský apoštolský administrátor vykonal návštěvu “ad limina“ v Římě. Těší se, že než se dožije stovky, bude moci uvítat papeže v Bělorusku.	P. Vladimír Teťhal


List z kalendáře
 	
ZÁŘÍ 2010
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České republice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, tradičně druhý víkend v září
12. 9. 1946 přijal v Praze kněžské svěcení P. Josef Cukr, jezuitský kněz žijící na odpočinku v Domě Marianum na Velehradě (64 let kněžství) 
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících

Jubileum profesora E. Góreckého
Před osmdesáti lety – 3. srpna 1930 – se ve Stonavě (dnes diecéze ostravsko-opavská) narodil prelát a profesor ICDr. Edward Górecki, čestný kanovník olomoucký, přední polský i moravský kanonista, který po dvě desetiletí ovlivňuje formaci také moravských kněží. 
Životní osudy profesora Góreckého byly pestré. Po středoškolských studiích v roce 1949 nastoupil do olomouckého semináře jako bohoslovec arcidiecéze vratislavské, resp. českotěšínské apoštolské administratury. Po roce byl seminář uzavřen, do Prahy mladý bohoslovec nešel a tak zůstal u PTP. Po skončení vojenské služby pracoval u stavební firmy. V roce 1959 odejel jako repatriant do Polska a dostudoval ve Wroclawi, kde byl v roce 1963 vysvěcen na kněze. Arcibiskup Kominek, který dobře hospodařil s talenty svých kněží, ho poslal na studia kanonického práva do Lublina. Po jejich absolvování se stal doktor Górecki vicekancléřem kurie a ředitelem finančního a hospodářského odboru. Zde se mu podařilo vykonat obrovské dílo stavební (zkušenosti z moravské stavební firmy arcibiskup Kominek hleděl využít) při obnově kostelů ve válkou poničeném Slezsku. Začal přednášet také kanonické právo na teologické fakultě a spoluorganizoval pastoraci vysokoškoláků. V roce 1990 se jako vůbec první habilitoval na wroclawské Papežské teologické fakultě.
V roce 1991 začal dojíždět do Olomouce vyučovat kanonické právo. Oprášil svoji češtinu a napsal dvě důležité práce. Nejprve Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II. (2 svazky, Olomouc 1993 – 1994). V roce 1996 pak vydal stěžejní příručku pro farní pastoraci – Církev se uskutečňuje ve farnosti. Kanonicko – pastorační příručka pro duchovní i laiky . Myšlenku této knihy, že se církev uskutečňuje ve farnosti, si osvojila řada profesorových žáků. Škoda, že se tato myšlenka nestala nosnou pro veškeré působení církve u nás.
Profesor Górecki zanechal, myslím, hlubokou stopu. Dokáže totiž v dokonalé harmonii spojovat dobrého a přitom originálního člověka, skvělého pedagoga, solidního odborníka a kněze, který lidi kolem sebe povzbuzuje a pozvedá. S něčím podobným jsme se jako bohoslovci setkávali velmi vzácně. O to větší je naše úcta i hluboké sympatie a o to vroucnější je naše blahopřání u příležitosti – no prý už osmdesátky.
P. Vladimír Teťhal a další žáci


Úmysly apoštolátu modlitby

ZÁŘÍ 2010
Úmysl všeobecný 
Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový společenský pokrok.
Úmysl misijní 
Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám a konfliktům, jimiž stále krvácí náš svět.
Úmysl národní
Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k osvědčeným mravním hodnotám.


Aktuality

I letos změny v obsazení farností
Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých římskokatolických farností. 
K 1. červenci 2010 provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner více než sto personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž některé význačnější uvádíme.
P. Mgr. Petr Bulvas (1970), farář v Bánově, jmenován farářem v Holešově a zároveň také děkanem děkanátu Holešov
P. ThLic. ICLic. František Cinciala (1960), farář v Holešově, jmenován farářem ve Vyškově a zároveň také děkanem děkanátu Vyškov
P. Ivan Fišar (1946), farář ve Zlíně ve farnosti sv. Filipa a Jakuba, jmenován děkanem děkanátu Zlín
P. Mgr. Miroslav Hřib (1969), farář v Nezamyslicích na Hané, jmenován děkanem děkanátu Prostějov
Mons. Mgr. Milán Kouba (1939), generální vikář, jmenován generálním vikářem na další období
P. Mgr. Josef Pelc (1972), farář v Lipníku nad Bečvou, jmenován farářem v Uherském Brodu a zároveň také děkanem děkanátu Uherský Brod
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D. (1934), soudní vikář, jmenován soudním vikářem na další období
Mons. Mgr. Josef Šich (1942), prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský vikář pro duchovní formaci a pastorační působení Arcidiecézní charity Olomouc, uvolněn z obou funkcí
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, uvolněn z této funkce a zároveň jmenován děkanem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, rovněž uvolněn z činné služby kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, nadále zůstává emeritním kanovníkem této kapituly
P. Antonín Štefek (1963), farář ve Vyškově, jmenován rektorem Arcibiskupského kněžského seminář v Olomouci
P. Mgr. Ladislav Švirák (1972), farář v Dolním Němčí, jmenován dómským farářem u sv. Václava v Olomouci
P. Mgr. Jan Turko (1965), farář v Jevíčku, jmenován farářem v Uherském Hradišti a zároveň také děkanem děkanátu Uherské Hradiště
P. Bohumír Vitásek (1947), dómský farář v Olomouci, jmenován prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc
(jpa)

Celostátní setkání animátorů Kroměříž 2010
Více než čtyři stovky mladých ve věku od 16 do 30 let od 15. srpna hostila Kroměříž, kde se konalo týdenní Celostátní setkání animátorů, které bylo zaměřeno na přípravu katolické mládeže pro práci s dětmi a mládeží. Zahajovací bohoslužbu slova vedl českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, biskup – delegát pro mládež a zasvěcený život (na snímku), který účastníky povzbudil k větší úctě k Bohu a Matce Boží a zdůraznil také potřebu modlitby a opravdového života v Duchu Svatém.
V pondělí 16. srpna dorazil do Kroměříže také pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, který vpodvečer celebroval mši svatou v kostele svatého Mořice. Pro město je hostitelství celostátního setkání velkou poctou.
“Kroměříž byla vždycky letním sídlem olomouckých arcibiskupů, takže Dominik Duka či metropolita moravský Jan Graubner jsou tu jakoby na vlastní půdě. Církev tu zanechala hluboké stopy,“ řekl na uvítání starosta Kroměříže Miloš Malý.
Cílem setkání bylo pomoci těm, kteří ve farnostech, školách či dalších zařízeních pro volnočasové aktivity pracují s dětmi a mládeží nebo se na tuto práci připravují. Celý týden se mohli věnovat rozvoji osobnosti a posílení komunikačních a sociálních dovedností. Absolvovali také přednášky z psychologie, etiky či bioetiky. 
Celostátní setkání animátorů se koná znovu po čtyřech letech, naposledy jej v roce 2006 hostila Litomyšl. Letošní ročník, jehož mottem byl úryvek z Markova evangelia Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život (Mk 10,17), je zároveň přípravou na XXVI. světový den mládeže, který se koná za rok ve španělském Madridu. Na setkání s papežem Benediktem XVI. do Španělska zamíří mládež z celého světa.
Pavel Skála

Jedním klikem do papežova domu
Na začátku srpna vyšel v deníku L’Osservattore Romano rozsáhlý rozhovor s Mons. Luciem Adrianem Ruizem, odpovědným za vatikánskou doménu (www.vatican.va). 
Web papeže a Svatého stolce je místem v síti, v němž se zpřítomňuje a udržuje živé petrinské učení; “virtuální ruce, nohy a hlas papeže“, aby došel k “městu a světu“ po digitálních autostrádách. Toto přirovnání zvolil Mons. Lucio Adrian Ruiz, zodpovědný za internetové služby městského státu Vatikán, když hovořil o internetové doméně www.vatican.va, která umožňuje přístup k informacím o aktivitách Benedikta XVI. a Apoštolského stolce. Mons. Ruiz se narodil v roce 1965 v Santa Fe (Argentina), kde byl v 25 letech vysvěcen na kněze. Je odborníkem v tomto oboru, studoval ve své vlasti a ve Španělsku a nyní přednáší předměty související s informatikou na dvou římských univerzitách a v Bogotě.
Co je vlastně www.vatican.va?
Je to základní osa, na níž je založena oficiální přítomnost papeže a Apoštolského stolce na síti. Tento web, dá se říci, je virtuální způsob přítomnosti petrinské služby papeže pro univerzální církev na internetu. Je to “něco navíc“ vzhledem k tradičním médiím – tisku, rádiu a televizi – protože díky síti je možné znovu číst, poslouchat a vidět kdykoli a kdekoli, “do všech končin země“, jakýkoli obsah, který tam je. Kdo chce, může čerpat texty a kompletní slova papežského učení z oficiálního zdroje, aniž by musel přecházet do jiných médií, kde jsou často záměrně krácena, a také interpretována.
(čbk)

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V sobotu 19. června se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil nové jáhny, kteří byli jmenováni arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem k 1. 7. 2010 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Mgr. Lukáš Jambor (1984), Lhota u Malenovic – jáhnem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 
Mgr. Jan Liška (1983), Moravská Třebová – jáhnem ve Valašských Kloboukách
Mgr. Pavel Martinka (1982), Lidečko – jáhnem v Kojetíně
Martin Sekanina (1982), Cholina – jáhnem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
(jpa)

V Jaroslavicích oslavili 100 let kaple
Ve Zlíně-Jaroslavicích vyvrcholily oslavy 100. výročí posvěcení místní kaple sv. Anny při tradiční pouti v neděli 25. července. Při této příležitosti sem zavítal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. O tom, že to byla největší událost v historii obce, svědčí účast dalších významných osobností veřejného i církevního života. Pozvání přijala nejen zlínská primátorka PhDr. Irena Odrová spolu se svým náměstkem Mgr. Miroslavem Kašným, zlínský farář a děkan P. Ivan Fišar a další tři kněží, kteří ve Zlíně před lety působili a Jaroslavice, jak se říká, měli jako kaplani “na starosti“: dnes devadesátiletý P. Jan Krist z Trnavy, osmdesátiletý P. Stanislav Palásek z Prostějova a zlínský rodák P. Mgr. Arnošt Červinka. Slavnostní mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Konala se pod širým nebem na upraveném prostranství před kaplí. Předpoklady o hojné návštěvnosti se naplnily, v okolí kaple se shromáždily přes čtyři stovky lidí.
Na začátku mše svaté arcibiskup Graubner zavzpomínal na své působení ve zlínském regionu a zvláště v tehdejší gottwaldovské farnosti, kde působil jako kaplan krátce po kněžském svěcení v roce 1973, než odešel na vojnu, a pak v letech 1975 až 1977. Několik občanů z Jaroslavic oddal ve zlínském farním kostele, mnohé jaroslavické děti učil náboženství a na místním hřbitově pohřbil osm občanů.
Homilii začal vzpomínkou na předky, kteří kapli postavili. Zdůraznil, že chtěli, aby jejich kaple – postavená uprostřed vesnice - byla znamením Boží přítomnosti pro všechny lidi. A právě tak i dnes by měl být Bůh středem našeho spořádaného života.
“Proč si vaši předkové vybrali za patronku kaple a vlastně celé obce sv. Annu?“ – položil otázku arcibiskup a hned na ni také sám odpověděl: “Vybrali si matku Panny Marii a babičku Pána Ježíše, vybrali si matku a babičku, aby zdůraznili význam rodičů a prarodičů. A toto poselství platí pro naše rodiny i dnes. Generace našich babiček a dědečků má velký význam pro naše děti i v naší společnosti.“ Arcibiskup hovořil o nutnosti zkvalitnit mezilidské vztahy, o úctě a vzájemné lásce.
“Stále se hovoří o krizi, kterou procházíme, o krizi ekonomické a sociální. Továrník Baťa řekl již ve třicátých letech minulého století, že ekonomická krize je jen důsledkem úpadku morálního. Pokud se podíváme kolem sebe, na statistiky o sňatcích a rozvodech, na naříkající školy, kterým chybí peníze, to také o něčem hovoří,“ dotkl se arcibiskup Jan Graubner stavu současné společnosti.
Na závěr bohoslužby zavzpomínali na své působení ve farnost i a na své cesty do Jaroslavic všichni tři bývalí kaplani. Arcibiskup Jan Graubner vedl v Jaroslavicích i odpolední požehnání, s věřícími se pomodlil litanie k sv. Anně. Na závěr odpověděl v neformální besedě na některé otázky, které mu lidé položili. Setkání ukončil až déšť a sám arcibiskup slovy: “Jak vidím, většina z vás nemá deštníky, já ano, a tak se domnívám, že je čas na milosrdenství.“ 
Při své návštěvě v Jaroslavicích navštívil olomoucký arcibiskup i vnuka zakladatele a budovatele kaple sv. Anny, 85letého místního občana Františka Čecha, který se pro nemoc nemohl slavnosti zúčastnit.
U příležitosti výročí vznikla publikace s názvem Jaroslavice – Sto let kaple svaté Anny, kterou napsal místní kronikář.
Josef Pala

Arcibiskup Jan Graubner světil sál ve Fakultní nemocnici Olomouc
Nový moderně vybavený sál pro špičkovou léčbu pacientů se srdečními arytmiemi a dalšími kardiologickými onemocněními začal fungovat ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNOL). 
Jeho prostory během oficiálního otevření slavnostně požehnal 21. července olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Sál je vybavený angiolinkou a špičkovou technologií umožňující prostorové zobrazení srdečních dutin. Spolu se stavebními úpravami jde o investici v celkové výši 39 milionů korun.
“V loňském roce vybralo ministerstvo zdravotnictví jedenáct zařízení, která tvoří národní síť komplexních kardiovaskulárních center. Do nich je soustředěna specializovaná a nákladná péče o pacienty s nemocemi srdce a oběhové soustavy. Naše nemocnice je rovněž jedním z těchto špičkových zařízení, proto je nezbytné postupně investovat do modernizace vybavení, které slouží právě pacientům léčeným v našem kardiovaskulárním centru,“ uvedl MUDr. Radomír Maráček, ředitel FNOL. Kardiovaskulární onemocnění patří podle jeho slov celosvětově k nejvýznamnějším oblastem medicíny. 
“V České republice jsou mezi příčinami úmrtí na prvním místě, ročně na ně umírá padesát tisíc lidí, to je více než polovina všech zemřelých. Proto je i naší snahou, aby péče o pacienty s kardiovaskulárními chorobami byla co nejlepší,“ podotkl MUDr. Maráček.
Prostory nového sálu a jeho zázemí byly budovány tak, aby na pacienta působily co možná nejvlídněji. Stěny jsou barevné, estetický dojem podporují také dekorativní obrazy. V předsálí se navíc pacient může před zákrokem alespoň částečně rozptýlit sledováním televize přímo z lůžka, zdravotnický personál ho má z bezpečnostních důvodů s pomocí kamerového systému neustále pod dohledem. 
“Snažili jsme se brát v potaz nejen zdravotnická hlediska, ale také estetický a duchovní rozměr péče o pacienty. 
To je nakonec i důvod, proč jsme požádali pana arcibiskupa Graubnera o vysvěcení nových prostor. Jsme rádi, že naší prosbě vyhověl a navíc se po dnešním slavnostním otevření sálu uvolil navštívit i pacienty hospitalizované na jednom z našich oddělení,“ doplnil doc. Táborský.
Egon Havrlant

Rozloučení s kongregací oblátů v Kroměříži
Po 19 letech své úspěšné činnosti v Kroměříži zde ukončila k 1. 7. 2010 činnost Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
Jako praví misionáři odcházejí na potřebnější misijní území do Čech. “Jsme vlastně misijní řád, podle potřeby vyrážíme třeba i do zahraničních oblastí hlásat evangelium,“ přiblížil svůj odchod z Kroměříže dosavadní duchovní správce kostela blahoslavené Panny Marie P. Marek Adamczuk, který zde působil osm let. 
V Kroměříži budou věřící dlouho na “své obláty“ vzpomínat, protože během svého působení zde vykonali spoustu práce v duchovní oblasti, ale také na kostele a faře. 
Rozloučení s kongregací oblátů se konalo v neděli 4. července 2010 ve zdejším kostele Panny Marie, kde sloužili mši svatou, při níž poděkovali farníkům za společnou cestu a devatenáct let působení ve farnosti. Po jejím skončení byli všichni pozváni na posezení s občerstvením ve farní zahradě. Bylo samozřejmé, že se hodně vzpomínalo na příchod prvního obláta, známého afrického misionáře P. Zdeňka Čížkovského (1921 – 2004). Do Kroměříže přišel se svým “kouzelným“ plyšovým žabákem Freddym, kterého děti milovaly. Pohřben je na kroměřížském hřbitově.
Pavel Skála

Dva roky bude velehradská bazilika bez varhan
Na dva roky se odmlčí varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Tak dlouho totiž budou skvostný nástroj opravovat restaurátoři. Velehradské varhany mají 5521 píšťal, tři manuály a zvonkohru a po varhanách v kostele sv. Mořici v Olomouci jsou druhé největší na Moravě.
Věřící a poutníci o hudební doprovod při bohoslužbách na Velehradě však nepřijdou. Na přechodnou dobu bude místní varhaník Jakub Macek doprovázet bohoslužby jiným elektronickým nástrojem.
Velehradské varhany jsou mistrovským výrobkem firmy Reiger Kloss, který varhanáři postavili na místě původního nástroje ze začátku 18. století při jeho generální rekonstrukci v roce 1963.
Oprava varhan si vyžádá investici zhruba tři a půl milionu korun. Práce na záchraně vzácného hudebního nástroje jsou součástí celkové vnitřní i vnější proměny velehradské baziliky, která probíhá již několik let. Letos ale začala také celková rekonstrukce areálu za téměř 346 milionů korun.
(ps)

Letošní povodňová pomoc Charity pokračuje
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) je od začátku srpnových povodní v Čechách připravena pomoci místním Charitám v postižených oblastech. 
“Teprve před pár dny jsme se vrátili z mise na Ukrajině, kde jsme pomáhali po tamních povodních, zároveň jsme tam školili tamní pracovníky Charity, jak poskytovat pomoc při záplavách,“ řekl koordinátor povodňové pomoci ACHO Robert Neugebauer. 
Výjezdy humanitárních pracovníků do povodňových oblastí v Čechách se uskutečňují na základě konkrétní výzvy Diecézní charity Litoměřice a materiál je určen pro popovodňovou pomoc, kterou realizuje Farní charita Česká Lípa. Do zatopených oblastí vyrazili pracovníci ACHO, kteří mají zkušenosti s pomocí po povodních na Moravě v roce 2009, jarních povodní v roce 2010 a také z letošní červencové mise po povodních na Ukrajině.
Materiál je z krizového skladu Arcidiecézní charity Olomouc. Jedná se o nářadí, čistící, úklidové a desinfekční prostředky, vysavače bahna, vysoušeče a vysokotlaké čističe wap. 
Do pomoci se zapojují také další farní či oblastní Charity v olomoucké arcidiecézi, které jsou součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Na třicet farních či oblastních Charit se snaží do pomoci zapojovat podle svých možností. Např. ve spolupráci s Charitou Zábřeh a Svitavy humanitární pracovníci ACHO připravili celkem 69 vysoušečů. Ve čtvrtek 12. srpna 2010 je dopravili do Charity v České Kamenici, odkud jsou distribuovány do okolních postižených vesnic. Také pracovníci Charit Olomouc a Uherské Hradiště jsou připraveni v případě potřeby vyrazit do postižených oblastí, kde by prováděli psychosociální pomoc a sociální šetření. V Zábřehu mají v sídle Charity pro veřejnost připravenou sbírkovou kasičku a v případě konkrétní výzvy jsou také připraveni do postižených oblastí vyslat svůj samostatně fungující tým dobrovolníků. Do postižených oblastí byla také předána humanitární pomoc, kterou dodali občané a firmy do Arcidiecézní charity Olomouc. 
Veřejnost v Olomouci může pomoc po povodních v Čechách podpořit materiální nebo finanční sbírkou. Obě probíhají v sídle Arcidiecézní charity Olomouc v Křížkovského ulici č. 6. Z materiálních položek, které Charita stále přijímá, to jsou úklidové, desinfekční a čistící prostředky, prací prášky, hadry a gumové rukavice, z nářadí nové lopaty, košťata, stavební kolečka a z technických prostředků pak funkční vysokotlaké čističe (WAP), kalová čerpadla, vysavače bahna, vysoušeče a benzínové elektrocentrály. 
Finanční sbírku lze podpořit složením jakéhokoli finančního daru v hotovosti. Charita má za tímto účelem k dispozici úředně evidované sběrací listiny.
Pro pomoc postiženým povodněmi Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku. Charitní sbírkový účet pro pomoc obětem povodní č. ú. 5015003434/5500, var. symbol 444 (veřejnou sbírku administruje Diecézní charita ostravsko opavská). Sbírku lze podpořit odesláním sms ve tvaru DMS POVODNE2010 na telefonní číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč. Službu DMS zabezpečuje Fórum dárců.) Všem dárcům děkujeme!
Bližší informace: Robert Neugebauer, tel.: 737 968 346
Marek Navrátil

Provodov navštívil olomoucký arcibiskup
I přes nepřízeň počasí se v neděli 8. srpna sešlo na mariánském poutním místě v Provodově u Zlína při tradiční hlavní pouti několik stovek věřících. 
Letošní pouť byla významnější než v minulých letech. Věřící si zde totiž připomínali hned tři výročí: 300. výročí přinesení obrazu Panny Marie kojící z Vídně v roce 1710, 275 let od vystavění první zděné kaple, která však brzy poutníkům nestačila, a tak byla rozšířena do podoby dnešního kostela, který tu stojí již 260 let. Tato výročí přijel do Provodova oslavit také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který poutní místo dobře zná, protože zde působil jako duchovní správce v letech 1983 až 1984. 
Farní úřad v Provodově vydal k významným výročím dvě nové pohlednice poutního místa a milostný obraz v několika velikostech. 
Josef Pala

Evropský mariánský kongres světového apoštolátu Fatimy 
První regionální evropský kongres Světového apoštolátu Fatimy se uskuteční ve dnech 24. až 28. září 2010 v národním centru v Koclířově. 
Součástí kongresu bude hlavní bohoslužba v sobotu 25. září v 17 hod., při níž budou s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, OP, koncelebrovat biskupové a kněží, delegáti evropských zemí s možností připojení se kněží, jáhnů i laiků z ČR. Podrobný program i s možností přihlášení se na celý kongres najdete: http://www.cm-fatima.cz
Hana Frančáková

Oslavy výročí sv. Anežky Přemyslovny
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlašuje na začátku školního roku 2010/2011 výtvarnou soutěž pro všechny školy na téma Svatá Anežka Česká a její doba. K této soutěži bude na každou školu ministerstvem zaslán jeden výtisk brožurky Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny od Dr. Petra Piťhy.
Doporučujeme, aby kněží a katecheté i další věřící učitelé tuto soutěž ve školách podpořili, protože je to dobrá příležitost oslovit nejširší společnost a připomenou cenné hodnoty křesťanství. 
Text vyhlášení a podmínky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT. Do soutěže bude možno zaslat i práce ze zájmových kroužků a skupin mládeže. 
Z textu MŠMT k uvedené soutěži:
V roce 2011 uběhne 800 let od narození Přemyslovny sv. Anežky České. Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam z ní činí v mnoha směrech vzor jednání i pro současnost. Její osobnost a dílo hovoří zároveň k mnoha palčivým problémům naší současné společnosti. Je sice postavou 13. století, tedy naší dávné minulosti, ale je pro naši společnost známá i tím, že její svatořečení nejenom časově (12. listopadu 1989), ale i věcně souviselo s pádem komunistické totality. Je jistě vhodné, aby se děti a mladí lidé blíže seznámili s touto velkou českou ženou – a to je záměr této výtvarné soutěže. 
Slavnostní předání diplomů a výstava oceněných výtvarných prací (plošných i prostorových artefaktů) se uskuteční 2. března 2011 v prostorách Anežského kláštera v Praze za účasti paní Livie Klausové a ministra školství.
Podmínky soutěže
1.	Soutěže se mohou zúčastnit: MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ 
2.	Výtvarné techniky – kresba, malba, grafika, počítačová grafika
3.	Maximální formát plošných prací je A3, velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru
4.	Počet zaslaných prací z jedné školy – maximálně 20 ks
5.	Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek 
6.	Výtvarné práce nepaspartujte
7.	Organizátor si vymiňuje právo na nevracení exponátů 
8.	Práce zasílejte do konce listopadu 2010 na adresu: ZUŠ O. Ševčíka, Šrámkova 131, 397 01 Písek
Identifikace výtvarných děl
Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace: 
1.	Jméno, příjmení (uvádějte v tomto pořadí)
2.	Věk a pohlaví dítěte
3.	Kategorie podle věku
4.	Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, město, PSČ 
5.	Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny 
Kategorie
• MŠ
• ZŠ – 6 až 9 let, 10 až 12 let, 13 až 15 let, 15 let a výše
• ZUŠ – 5 až 9 let, 10 až 12 let, 13 až 15 let, 15 let a výše
• SŠ, SOŠ, VOŠ – 15 let a výše
Harmonogram soutěže
První kolo výběru zaslaných prací, které postoupí do kola druhého, proběhne ve dnech 6. až 10. 12. 2010. Tyto práce bude hodnotit odborná porota sestavená z výtvarníků.
Druhé kolo proběhne 10. 1. 2011. Vybrané práce bude hodnotit odborná porota složená z našich známých českých výtvarníků.
Vítězné práce budou oceněny 1., 2., 3. místem a čestným uznáním.
(aco)

Novokněží nastoupili na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 26. června v katedrále sv. Václava v Olomouci osm nových kněží pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2010 nastoupili na svá první kněžská působiště. 
Mgr. Marek Adamík (1983) – kaplanem ve Valašských Kloboukách
Mgr. Jacek Piotr Bronczyk (1981) – kaplanem v Přerově
Mgr. Antonín Fiala (1980) – kaplanem v Drahotuších
Mgr. Marek Glac (1981) – kaplanem ve Vyškově
Josef Mikulášek (1983) – kaplanem ve Vsetíně 
Mgr. Jan Polák (1982) – kaplanem ve Zlíně ve farnosti sv. Filipa a Jakuba
Mgr. Jan Šimoník (1981) – kaplanem ve Zdounkách
Mgr. Pawel Zaczyk (1981) – kaplanem v Šumperku
(jpa) 

Dvě nové služby Charity Olomouc jsou již plně k dispozici
Charita Olomouc uvedla 10. srpna do plného provozu s novým vybavením další dvě nové služby pro lidi v obtížné životní situaci: krizové centrum a noclehárnu pro ženy.
Tyto chybějící služby je možno nabízet díky tomu, že pro ně byly v rámci celkové rekonstrukce objektu Charity na Wurmově ulici č. 5 upraveny dosud nevyužívané prostory. Nově zrekonstruovanou budovu při této příležitosti slavnostně požehnal arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Ke zřízení nových služeb a zkvalitnění zázemí pro stávající služby mohlo dojít díky spolufinancování investice z Regionálního operačního programu Střední Morava, podpoře Statutárního města Olomouce, Timken Foundation of Canton a lidí, kteří pomohli prostřednictvím Tříkrálové sbírky 2010.
Krizové centrum je služba určená lidem, kteří se ocitli v akutní krizové situaci, např. z důvodu různých forem násilí či trestné činnosti. Pomoci se zde ale dostane i těm, kteří nenadále přišli o bydlení v důsledku exekuce nebo je potkala jiná obtížná situace (např. požár, povodeň). Bezpečné zázemí a odbornou pomoc zde naleznou jednotlivci, ale i celé rodiny. Přijít mohou kdykoli. Mohou zde pobývat maximálně 10 dnů; do té doby pracovníci intenzivně pomáhají klientům se stabilizací a vyřešením vzniklé situace.
“Služba krizového centra doplňuje síť sociálních služeb a napomáhá k efektivnímu řešení krizových situací lidí na Olomoucku. Zatím jsme ve zkušebním provozu poskytli pomoc dvaceti třem lidem v deseti případech, takže je vidět, že poskytování této služby má rozhodně smysl,“ přiblížila význam zařízení jeho koordinátorka Adéla Adámková.
Další nová služba v rekonstruovaných prostorách je noclehárna pro ženy. S kapacitou osmi lůžek nabízí ženám bez domova možnost přespání a hygieny. Noclehárna tvoří mezistupeň mezi životem na ulici a azylovým domem či jiným typem bydlení. V Olomouci podobná služba dosud velmi chyběla; její potřebnost byla patrná již od roku 2004, kdy Charita Olomouc otevřela azylový dům pro ženy. Od spuštění službu využilo dvacet pět klientek.
“Přístup žen k řešení jejich sociální situace bývá často zodpovědnější než u mužů, a jsem rád, že jim můžeme nabídnout poklidnou službu s dobrým zázemím. 
Ženy v nouzi to určitě ocení,“ řekl k problematice Petr Prinz, vedoucí střediska Samaritán pro lidi bez domova.
Petr Prinz

Obnova řádové kaple po šedesáti letech
V roce 1950 byly vypuzeny sestry premonstrátky ze svého mateřince na Svatém Kopečku u Olomouce, který si postavily v letech 1930 až 1931. Do jejich domu byly přemístěny z Lipníka nad Bečvou děti s vadami řeči, protože také jejich tamní školu s internátem zabrala Čepičkova armáda. Až v roce 2000 došlo k nápravě: sestry se vrátily na Svatý Kopeček a děti dostaly novou budovu v Olomouci. “Vybydlený“ mateřinec sester potřeboval mnoho oprav, mimo jiné i kaple o rozměrech 10 x 13 m přestavěné na kinosál. Návrh rekonstrukce kaple vypracoval v letech 2006 až 2007 akademický sochař Petr Váňa, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, který je autorem zdařilých úprav sakrálních objektů v několika farnostech, např. Zábřehu na Moravě. Změnil orientaci kněžiště, novou obloukovou stěnou upravil také dopad denního světla. Pro nový obětní stůl si vyhledal v italské Carraře, a tam opracoval blok mramoru; přední stěnu stolu zdobí reliéfy vody a ryby, krycí deska připomíná plující loď. Svatostánek je vložen do mramorového pilastru, probíhajícího od stropu až k podlaze. Zaujme i obloukově kladená dlažba kaple ze španělské keramiky. Sochař Váňa je autorem i předlohy pro barevnou vitráž, vyplňující jedno ze dvou čtyřmetrových oken. Námětem mu byly příběhy z Nového zákona, počínající andělským poselstvím Zachariášovi a Alžbětě, Zvěstováním Panně Marii a její návštěvou u Alžběty. Po výjevu Narození Páně a Simeonově chvalozpěvu končí malba rozměrnými postavami Jana Křtitele a Ježíše Krista při křtu v Jordánu. Na boční stěně je zavěšen velký kříž, který sestry provázel i v jejich vyhnanství. Interiér doplňují sochy Panny Marie a svatého Norberta, jemuž je kaple zasvěcena; jsou rovněž dílem Váňovým.
V pondělí 21. června 2010 nový obětní stůl a svatostánek posvětil olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner; do obětního stolu vložil ostatky římských mučedníků Theodora a Florentina. V zastoupení churavého opata strahovského kláštera P. Michaela Josefa Pojezdného byl slavnosti přítomen tamní převor P. Heřman Gustav Rakowský. Prostorná kaple sloužila v první polovině 20. století také četným účastníkům exercicií; pojme až 120 osob. Sestry premonstrátky umožňují věřícím ze svatokopecké farnosti denní účast na mši svaté v 6.45 hod. 
Již před 8 lety, v listopadu 2002 požehnal prostory nově otevřeného hospice na Svatém Kopečku arcibiskup Mons. Jan Graubner. Za rok poté posvětil tamtéž obětní stůl a svatostánek v kapli, jejímž ochráncem je Duch Svatý. Kaple zabírá třetinu rozměrného sálu přízemí hospice; v dalších třetinách, od sebe oddělených skládacími přepážkami je jídelna a zimní zahrada. Svinutím přepážek vznikne prostor pro sobotní sloužení mší svatých, kterých se účastní nemocní, personál i farníci; bohoslužba má platnost následné neděle, a je vždy v 15.30 hod. 
Podlaha kaple je krytá břidlovou dlažbou, stropní malované trámoví sem bylo přeneseno z historického sálku v prvním poschodí. Sokl obětního stolu a svatostánek pozoruhodně tvaroval a ve své velehradské dílně odlil akademický sochař Otmar Oliva. On je také autorem bohoslužebného náčiní: kalicha, ciboria, kříže, svícnu a relikviáře, do kterého je vložen svazeček vlasů světice Matky Terezy z Kalkaty, patronky nemocných. Barevnou vitráž okna a dveří kaple realizoval akademický malíř Jan Jemelka, přítel Olivův. 
Bohoslužby v obou kaplích zajišťují zdejší kněží – premonstráti.
Bohuslav Smejkal

Patnáct let nakladatelství Refugium Velehrad – Roma
V minulých dnech vydalo nakladatelství Refugium Velehrad – Roma svůj výroční katalog. Je zde kompletní přehled všech vydaných knih za patnáctileté působení nakladatelství. Řazení katalogu sleduje ediční řady a zahrnuje také plánované nebo již připravované tituly. Kvůli přehlednější orientaci je na konci přiřazen jak jmenný, tak autorský rejstřík knih. Katalog je rozdělen do devíti tematických oddílů.
• Souborné dílo Tomáše Špidlíka
Ediční řada je zaměřena na systematické vydávání vědeckých prací kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Zprostředkovává vědecké monografie a články (překlady ze světových jazyků, ve kterých tento nejznámější český teolog publikoval).
• Současné otázky
Kulturně a teoreticko-umělecky zaměřené studie, které slouží k podepření teologických otázek autorů, kteří se vážou buď k jezuitské spiritualitě nebo k teologii a způsobu života v Centru Aletti.
• Studie ruského myšlení
Ediční řada seznamuje s autory, kteří v českém prostředí nejsou příliš známí. Zároveň vychází v řadě neznámá díla těch autorů, se kterými se jinak běžně setkáváme a o jejichž “provokativnosti“ třeba nemáme ani tušení. Mezi tituly dominuje souvislé vydávání děl Vladimíra Solovjova.
• Prameny spirituality
Ediční řada je zaměřena na autory doby patristické a na klasiky spirituální teologie Východu a Západu.
• Societas
Edice zpřístupňuje jezuitskou spiritualitu, historii řádu a biografie význačných jezuitských myslitelů.
• Studijní texty Centra Aletti
Ediční řada zahrnuje témata od pastorální, spirituální teologie až k tematice filozofické. Často nabízí výsledky týmové práce zahraničních autorů, z konferencí tematicky zaměřených. Studijní texty mohou sloužit buď jako pomůcka k přednáškám, anebo k prohloubení vlastní teologické orientace.
• Hlas Velehradu
Ediční řada sleduje populárním způsobem základní témata, rozpracovaná jako “první informace v kapesním vydání”.
• Slovo a obraz
Prestižní ediční řada, kde pospolu “slovo“ a “obraz“ vytvářejí tutéž teologickou ideu. Text je podepřen uměleckými ilustracemi.
• Čeští jezuité
Vyhraněná ediční řada, která doplňuje absenci českého “jezuitika“ vydáváním monografií jednotlivých osobností historie České provincie Tovaryšstva Ježíšova (misionáři, cestovatelé, vychovatelé na královských dvorech, zapomenutí myslitelé…).
Nakladatelství Refugium Velehrad – Roma vzniklo v roce 1995 jako součást činnosti Centra Aletti v Olomouci. Čtenářům nabízí rozsáhlé bohatství duchovních evropských tradic Západu i Východu a navíc reflektuje dědictví ignaciánské spirituality. Nakladatelství má své sídlo v Olomouci na Křížkovského ulici. Bližší informace poskytují také jeho webové stránky (www.refugium.cz).
Josef Pala 

Obnova kulturních památek za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2010
Dotace z Fondu kultury 
	1.	Římskokatolická farnost Prusinovice – 80 000 Kč – kostel sv. Kateřiny, Prusinovice
	2.	Římskokatolická farnost Zlín – Malenovice – 50 000 Kč – fara č. p. 156, Zlín – Malenovice 
	3.	Římskokatolická farnost Buchlovice – 100 000 Kč – kostel sv. Martina, Buchlovice
	4.	Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota – 60 000 Kč – kostel sv. Jakuba, Ostrožská Lhota
	5.	Římskokatolická farnost Starý Hrozenkov – 200 000 Kč – kostel Narození Panny Marie, Starý Hrozenkov
	6.	Římskokatolická farnost Pitín – 200 000 Kč – kostel sv. Stanislava, Pitín
	7.	Římskokatolická farnost Hovězí – 100 000 Kč – kostel sv. Máří Magdalény, Hovězí
	8.	Římskokatolická farnost Hutisko – 80 000 Kč – kostel sv. Josefa, Solanec pod Soláněm
	9.	Římskokatolická farnost Francova Lhota – 80 000 Kč – kostel sv. Štěpána Uherského, Francova Lhota
	10.	Římskokatolická farnost Újezd u Valašských Klobouk – 150 000 Kč – kostel sv. Mikuláše, Újezd u Valašských Klobouk
	11.	Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín – 80 000 Kč – kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín
	12.	Římskokatolická farnost Pohořelice – 80 000 Kč kostel sv. Jiljí, Pohořelice u Napajedel; – 50 000 Kč kostel sv. Jana Nepomuckého, Pohořelice u Napajedel
	13.	Římskokatolická farnost Mysločovice – 120 000 Kč – kostel sv. Antonína Paduánského, Míškovice 
	14.	Římskokatolická farnost Jasenná u Vizovic – 200 000 Kč – kostel sv. Máří Magdalény, Jasenná u Vizovic
	15.	Římskokatolická farnost Břest – 50 000 Kč – socha Panny Marie Břestecké z 16. – 17. století v kostele sv. Jakuba st., Břest 
16. Římskokatolická farnost Rajnochovice – 150 000 Kč – kostel sv. Anny – opěrné zdi, Rajnochovice
	17.	Římskokatolická farnost Hluk – 50 000 Kč – kostel sv. Vavřince, Hluk
	18.	Římskokatolická farnost Strání – 190 000 Kč – kostel Povýšení svatého Kříže – pseudogotický tabernákl na hlavním oltáři, Strání
	19.	Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí – 150 000 Kč – varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie, Valašské Meziříčí
	20.	Římskokatolická farnost Vidče – 50 000 Kč – varhany kostela sv. Cyrila a Metoděje, Vidče
	21.	Římskokatolická farnost Pozlovice – 80 000 Kč – kostel sv. Martina – 4 ks vitrážových oken, Pozlovice; 50.000 Kč – 14 obrazů křížové cesty a obraz sv. Josefa a obraz Panny Marie v kostele sv. Martina v Pozlovicích
	22.	Římskokatolická farnost Luhačovice – 50 000 Kč – kaple Augustiniánského domu č. p. 241, Luhačovice
	23.	Římskokatolická farnost Velké Karlovice – 150 000 Kč – fara č. p. 274, Velké Karlovice
	24.	Římskokatolická farnost Bílavsko – 20 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje (portály), Bílavsko
	25.	Římskokatolická farnost Kunovice – 30 000 Kč – sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Kunovice
	26.	Římskokatolická farnost Uherský Ostroh – 20 000 Kč – boční oltář Křtu Krista a Panny Marie v kostele sv. Ondřeje, Uherský Ostroh
	27.	Římskokatolická farnost Střílky – 300 000 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Střílky
	28.	Římskokatolická farnost Nezdenice – 20 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla – předprojektová a projektová dokumentace, Nezdenice; – 200 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla – kostelní lavice, Nezdenice
	29.	Římskokatolická farnost Komňa – 230 000 Kč – kostel sv. Jakuba Většího, Komňa
	30.	Římskokatolická farnost Březnice u Zlína – 280 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje, Březnice u Zlína
	31.	Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – 180 000 Kč – kaple sv. Stanislava Kostky v Arcibiskupském gymnáziu, Kroměříž
	32.	Arcibiskupství olomoucké – 200 000 Kč – Kazatelna v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad; – 40.000 Kč Obraz “Krajina u řeky“ ze 17. století z Arcibiskupského zámku Kroměříž
	33.	Římskokatolická farnost Nedakonice – 140 000 Kč – sousoší českých patronů z roku 1942 se sochami sv. Václava, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily a sv. Anežky, Nedakonice; 130 000 Kč – barokní socha sv. Jana Nepomuckého, Nedakonice
	34.	Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov – 250 000 Kč – kostel sv. Jana Křtitele, Nový Hrozenkov
	35.	Římskokatolická farnost Štípa – 200 000 Kč – kostel Narození Panny Marie, Štípa 
	36.	Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž – 160 000 Kč – náhrobní deska arcibiskupa Colloredo Waldsee v kostele sv. Mořice, Kroměříž
Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
	1.	Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž – 551 000 Kč – dům č. p. 5, Kroměříž
Eva Lidáková

STROM barvy života je určen čtenářům zralého věku
Česká biskupská konference se na svém zasedání 3. července 2010 na Velehradě seznámila s novým časopisem pro seniory STROM barvy života. Tento nový křesťanský časopis, jehož první číslo bylo veřejnosti představeno na letošní velehradské pouti, je orientovaný především na čtenáře zralého věku. 
“Časopis STROM barvy života nechce být ani odbornou duchovní revue ani konkurencí nějakého jiného křesťanského periodika. Chce být křesťansky orientovaným časopisem pro určitou věkovou skupinu, kde si každý pro sebe najde něco zajímavého ke čtení,“ představili biskupům nový časopis vydavatel Ladislav Stejskal a šéfredaktorka Ivana Jeništová, kteří jim rozdali první čerstvé výtisky.
Biskupové se zajímali o obsah časopisu. “Budou v něm rubriky, jejichž témata – podle provedeného průzkumu mezi seniory – zajímají starší lidi,“ řekla Ivana Jeništová. “Připravujeme rozhovory s osobnostmi duchovního, společenského, kulturního nebo politického života, zamyšlení nad aktuálními tématy, věcmi výjimečnými, ale i všedními, články o dětech a vnoučatech, o vztazích mezi lidmi, o tom, jak prožívat aktivně zralý věk či jak si udržovat svěžest fyzickou i duševní,“ představili oba zástupci nového časopisu jeho náplň. 
Jak dále uvedli, čtenáři se jeho prostřednictvím budou moci projít po známých i méně známých poutních místech Čech a Moravy, podívat se, co je nového v zahradě, truhlíku či květináči, a ptát se odborníka, co dělat v problémech, které nám někdy život připraví, či jak jim předcházet, nebo se podělit o krásné zážitky. Kolektiv redakce nezapomene ani na domácí mazlíčky a nabídne něco dobrého pro všední i sváteční stůl. “A k tomu jako třešnička na dortu nějaké to životní moudro, přísloví, pranostika, křížovka a špetka humoru, který je kořením života. Nebude chybět ani seznamka pro ty, co hledají přátele na setkávání či dopisování. “Zkrátka, nikdo by neměl být sám. Snad se nám to prostřednictvím časopisu STROM barvy života podaří,“ dodali oba zástupci redakce.
Časopis STROM barvy života bude vycházet jako dvouměsíčník. Cena ročního předplatného je 234 Kč i s poštovným a balným. Objednat si jej můžete poštou, telefonicky či e-mailem na adrese redakce: Nakladatelství Strom, Střední Novosadská 4, 779 00 Olomouc, tel.: 775 705 350, e-mail: redakce@casopisstrom.cz
Ivana Jeništová


Sexuální výchova

Prohlášení České biskupské konference k záměrům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti sexuální výchovy na základních školách
Čeští a moravští biskupové na svém zasedání zhodnotili materiály MŠMT vydané k realizaci koncepce podpory a ochrany zdraví ve školách jmenovitě Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách (dále Doporučení) a metodickou příručku Sexuální výchova – vybraná témata (2009) (dále Příručka) – a zveřejnili následující prohlášení.
Biskupové vnímají závažnost zmíněných materiálů, které jsou podle vyjádření autorů počátkem pro vytváření jednotné strategie rámcového vzdělávacího programu a odborné formace vyučujících.
ČBK považuje za nezbytné, aby tak závažnému kroku předcházela diskuse pedagogů s dalšími zainteresovanými skupinami, k nimž v prvé řadě patří rodiče dětí. Nic takového se dosud nestalo. Přitom platná novela tzv. školského zákona zakládá právo zákonných zástupců vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání. S uplatněním tohoto práva Doporučení nepočítá.
Za nepřípustné považujeme vyznění metodické Příručky, které diskriminujícím způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce. 
Nabízené didaktické náměty nejenže popírají záměr Doporučení, aby si žáci “osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím“, ale doporučují takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovy mládeže, což je jednání, které má trestněprávní charakter. Při aplikaci zmíněných postupů způsobem uvedeným v Příručce lze očekávat, že bude zraňována důstojnost dětí i samotných pedagogů.
ČBK podporují snahu podávat dětem i mládeži dostatek informací, které by posloužily pro utváření zralé lidské osobnosti. Je však přesvědčena, že by se tak mělo dít s respektem ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu.
V Praze dne 21. dubna 2010
Čeští a moravští biskupové

Sexuální výchova ve škole – ano či ne?
“Vážení kolegové, vážené kolegyně, materiál, který se vám dostává do rukou, vychází z ucelené koncepce podpory a ochrany zdraví ve školách, kde se žák a jeho zdraví stávají centrem pozornosti“, uvádí doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy na školách. Málo dokumentů budí takovou odezvu a pozornost, jak tento materiál MŠMT, který si podle svých vlastních slov kladl za cíl: “Ucelit a ujasnit přístup k oblasti sexuální výchovy“ a zaměřit ji k podpoře zdraví. MŠMT konstatuje, že vidí toto téma jako naléhavé. Doporučení reaguje na společenské změny a hledá systematický přístup k řešení problematiky sexuální výchovy v souvislosti s aktuálními výsledky šetření a analýz realizovaných v této oblasti. Doporučení ministerstva lze máloco vytknout. Současně s doporučením MŠMT však je do škol distribuována příručka Sexuální výchova – vybraná témata 2009, která vzbudila údiv a téměř zděšení v okruhu rodičů, odborníků i samotných učitelů. Po moudrých kapitolách, jako je např. etika sexuální výchovy, nastupuje diskutabilně zpracovaná genderová oblast a pohoršení budící didaktika. Její dopad neoslabují ani ujištění autora, ředitele školy Mgr. Petrnouška, že za uvedenými aktivitami stojí jeho letitá školní praxe ředitele a vyučujícího sexuální výchovy a také jeho školitel a odborník Dr. Weiss, sexuolog. Neuklidňuje ani skutečnost, že pan ředitel se bude nyní intenzivně věnovat vzdělávání pedagogických pracovníků a hodlá vyškolit co nejvíce obdobně zaměřených lektorů.
Reakce zděšené veřejnosti je pochopitelná. “Pryč se sexuální výchovou. Nechceme sexuální výchovu do škol“, volají rodiče. Málokdo z nás touží po tom, aby dítěti byla podávána ruka vyučujícího s navlečeným kondomem, aby si ve školní třídě měnili místa všichni, kteří už onanovali nebo měli (chlapci i dívky) měsíčky. Intimní věci mají zůstat intimními, stud má své opodstatnění a není třeba trávit hodiny sexuální výchovy tím, že budeme sepisovat všechna vulgární označení pohlavních orgánů a rozebírat je. 
Cíl a poslání sexuální výchovy je jiné. Sexualita nám není dána sama pro sebe. Sexuální výchovu je třeba vnímat jako bio-psycho-sociální kategorii. Dotýká se rodinného života, citů partnerských a přátelských, odpovědného chování, ale i vztahu k sobě samému. Základ je dán v rodině, prvními vzory otce, matky, formuje se od narození dítěte, jak uvádí již náš přední dětský psychiatr Z. Matějček. Rodina předává dítěti základní model, škola přistupuje jako pomocník předávající poučení. Napomáhá kultivaci mezilidských vztahů ve vrstevnických skupinách. Sexualita je součástí oblasti spoluvytvářející jeden z nejkrásnějších lidských citů, lásku. Touha po lásce, a to trvalé, dokonce lásce nekonečné, je vlastní člověku. Je dokonce jedním z nejsilnějších pozitivních motivačních faktorů.
Pracuji s dětmi a mladými již víc než 30 let. Úkolem nás rodičů i pedagogů je provést mladou generaci přes všechna úskalí života, naučit je postavit se problémům, předcházet jim i řešit je. Málokterá oblast života je tak citlivá a zranitelná jako oblast sexuality a málokde se dělá tolik chyb. Podle mého názoru si nemůžeme dovolit vyhýbat se jí. Ale musíme vědět, co chceme. Sexuální výchovu učím už desítky let. Do programů prevence rizikového chování, které realizuji na školách od roku 2003, byla zařazena oblast sexuální výchovy – prevence předčasného sexu na žádost škol. Proč? Zahrnovala nejčastější otázky dětí a mladých. Naše děti nemůže vychovávat ulice, bulvár, ani média. Začínáme v rodině, ale někteří rodiče nemohou, nechtějí, nebo i neumí téma vyčerpávajícím způsobem zvládnout. Dospívání někdy otřese vztahem rodič – dítě, byť krátkodobě, a tak pomoc zvenčí může být vítána. Škola může být dobrým pomocníkem. Je však třeba, aby předávala sexuální výchovu jako cestu k trvalé lásce a zodpovědné roli rodiče. To mladí přijímají. Nesmějí se, nepohoršují, neshazují téma ani pohledy a zkušenosti jiné než ty jejich. Učila jsem již víc než tisíc žáků. Mnohé z nich potkávám ještě dnes. Znám jejich osudy šťastné i smutné. Znám příběhy dětí alkoholiků, které dnes mají krásné rodiny, i ty, kteří se v partnerovi zklamali, ale statečně se dnes starají o své děti třeba sami, a přesto neztratili víru v lásku. Znám agresivního chlapce, který se zbavil agrese ve chvíli, kdy se rozhodl uvěřit lásce mezi lidmi navzdory tomu, že maminku měl řadu let ve vězení a otec pil. Znám dívky vydělávající si prostitucí, které se rozhodly stát se kvalitními dívkami pro kvalitní muže. Dnešní mladí sexuální výchovu potřebují. Je na nás, abychom byli kvalitními rodiči a pedagogy.

Jaká tedy má sexuální výchova být?
• Citlivá, založená na úctě k člověku a k životu
• Respektující individualitu dítěte, skupiny (osvědčuje se dělení na skupiny chlapci, dívky do 8. či 9. třídy)
• Respektující stud
• Zohledňující cíl – trvalou lásku, výchovu k rodičovství
• Pracující se všemi aspekty lidské osobnosti – včetně oblasti duchovní (transcendentní přesah lásky – i mladí touží po lásce nekonečné, pro přátelství a lásku bývají ochotni riskovat život)
• Klade vysoké nároky na pedagoga, každý pedagog nemůže učit matematiku, má-li problémy v této oblasti, nemůže ji kvalitně učit druhé, pedagog mající problém v oblasti sexuality také nemůže kvalitně učit sexuální výchovu
• Zohledňuje hodnoty, předává etické postoje i v oblasti sexuality, klade důraz na lidskost, důstojnost, nedotknutelnost svobody a solidaritu jedince

Co dělat, záleží-li mi na kvalitní sexuální výchově na škole mého dítěte?
Začněte v rodině, začněte včas. Vaše dítě by mělo být informované a vzdělané, aby jej neučila ulice, ale ono bylo učiteli jiných dětí o úctě k sexualitě a cestě k lásce.
• Kontaktujte ředitele školy	
Zajímejte se, jak se sexuální výchova konkrétně učí a bude vyučovat na vaší škole (není to nová oblast, již se nějakou formou učí v rámci různých předmětů)
• Ujasněte si své představy o formě sexuální výchovy např. výchova k trvalé lásce a zodpovědnému rodičovství a požádejme o ni
• Domluvte se rodiči spolužáků svých dětí a nadchněte je pro tuto formu
• Aktivně pomozte škole najít dobré lektory, pedagogy, či sdružení, která tuto formu výchovy realizují. (např. ACET www.acet.cz, PRAK www.prak.cz aj)
• V případě, že na škole již byla, je nebo bude realizována Etická výchova, žádejte, aby sexuální výchova byla vyučována v rámci tohoto předmětu (zde má požadovaný obsah viz výchova k trvalé lásce a zodpovědnému rodičovství www.etickavychova.info)
• Angažujte se v radě školy a spolupracujte se školou nejen v této oblasti, vaše děti jsou váš poklad, učitelé nejsou vaši nepřátelé, ale spolupracovníci
Sexuální výchova na školy nevstupuje, už v školních vzdělávacích programech je! Jde o to, aby byla kvalitní. 

Jak ovlivnit formu výuky sexuální výchovy na škole mých dětí?
Chraňme své děti před negativním vlivem lidí bez morálky! Mluvme s dětmi o tom, co je zajímá, o čem ve svém okolí slyší. Mluvme s nimi o zamilovanosti, lásce, přátelství a dejme správné a jasné místo sexualitě jako prostředku na cestě k lásce trvalé a k pevné rodině. Po tom naše děti touží a to chtějí. Začněme v rodině.
Ve škole bude stále mnoho dětí, jejichž rodiče nechtějí, nemohou, neumějí o tomto tématu mluvit. Hledejme lidi, pedagogy, kteří zde podpoří cíle nás rodičů. Navrhněme formy výuky, které neuráží, vedou k sebeúctě i úctě k druhému pohlaví, k toleranci a spolupráci. Zajímejme se o školu, podporujme ji, diskutujme, navrhujme formu výuky, která zohlední hodnoty, kterých si vážíme. Řekneme-li NE, řekněme také jak ANO.

Co mohu udělat pro ostatní?
• Přepošlete tento text
• Upozorněte na toto téma lidi dobré vůle ve svém okolí – mateřská centra, schránky, obecní nástěnky, kostely...
• Spolupracujte s různými organizacemi
• Můžete napsat svůj názor ředitelce odboru Jiřině Tiché zodpovědné z titulu své funkce za sexuální výchovu: PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tel.: 234 813 122, e-mail: 
jirina.ticha@msmt.cz
• nebo autorce: email: novakpm@volny.cz, web: www.marienovakova.cz
Zpracovala Ing. Mgr. Marie Nováková 
matka, pedagožka, vyučující mnoho let sexuální výchovu, realizující programy prevence rizikového chování, které zahrnují prevenci předčasného sexuálního života na desítkách škol


Přečetli jsme za vás

Kniha o jednom procesu
Karel Vysloužil: Famo-o- Monstrproces v Olomouci v červnu 1950. Nakladatelství Lípa Vizovice 2010, 91 stran
Již z podtitulu se dovídáme, že jde o detailní přiblížení politického monstrprocesu, který se konal v Olomouci v červnu roku 1950 a který změnil život patnácti mladým lidem z Kojetínska a Prostějovska.
Karel Vysloužil vydává hodně knih, které se často v básnických i esejistických zkratkách vracejí k události, která byla klíčová pro jeho osobní život, ale i pro rozhodnutí a utvrzení v jeho katolické pravověrnosti. Právě na tomto základě vnímejme i jeho po právu nemilosrdnou kritiku některých současných nešvarů, ať politických, veřejných či církevních.
I v nové knize najdeme výstižný povzdech: “Vzpomínka na roky 1989 – 1990 se vynořuje jako hořkost; tehdy mohla nastat rozsáhlá katarze. Nadšení bylo, nebylo odhodlaných, takových, kteří by povznesli krásu a sílu pravdy. Po ztraceném dvacetiletí teď všichni projevují bezradnost – společnost se nachází v chaosu. Nenastala-li katarze, přišla zrychlená zvlčilost a tvrdost... Vychytralosti uprostřed lhostejnosti se nejvíc daří, stala-li se potřebou mas. Ta je ničivější pohromou, horší než povodně z vylitých řek. Ničí pilného a dobrého člověka. Ničí svědomí.“
Šifra Famo-o byl název spisu vedeného při vyšetřování “protistátní skupiny Famo-o“. Spis StB i další archivní dokumenty včetně rozsudku Státního soudu Brno si Karel Vysloužil prostudoval s odstupem 60. let v příslušných archivech, především v Archivu bezpečnostech složek. Pozoruhodná kronika událostí z let 1948 – 1950 je tedy obohacena o citace z autentických pramenů. 
Kniha je přehledně členěna do oddílů: nejdříve autor podává skutečný obraz událostí: rozhodnutí několika mladých členů ČSL na Kojetínsku k tisku letáků s textem vyjádřujícím odpor k únoru 1948, faktické realizace se však již Karel Vysloužil neúčastnil (odstěhoval se v polovině roku 1948 po svatbě do Vsetína). Další část knihy popisuje, jakým způsobem mohla StB vykonstruovat proces s “protistátní skupinou“, který vedl až k tomu, že Karel Vysloužil byl 10. června 1950 v Olomouci odsouzen k 20 letům žaláře, ze kterých větší část strávil v uranových dolech a domů se vrátil až po 10 letech. K tomu, že byl Vysloužil označen za vedoucího skupiny, vedla výpověď mladého nerozvážného aktivisty, který na adresu Karla Vysloužila uváděl skutečnosti zcela nepravdivé (aniž by mu to přineslo nějaké zmírnění vlastního trestu). Ale dobrat se pravdy nebylo u tehdejších soudů možné (zůstává otázka, je-li to možné dnes...)
Knihu rámují vynikající autorovy básně, pregnantní vyjádření pocitů bezmoci i naděje, z nichž se kalí charakter nepoddajného křesťana navzdory zradám, navzdory útlaku. Nechybí vzpomínky na postavy andělů, kteří provázeli vězně 50. let i ve chvílích nejtěžších, jsouce pravými posly Boží lásky a útěchy i v dobách nejkrutějších. 
I dnes/ bití tlačí káru/ v níž je vezli/ než je/ v Čechách/ popravili. Tak končí kniha, kronika, dokument, svědectví i báseň nejen o minulé době. Jakoby to byl opět hlas volající na poušti... 
Petr Cekota


Charita

Zaměstnanci Charity Uherský Brod nasytili cyklisty i hosty svěcení
Charita Uherský Brod se díky ochotě a nezištnosti několika svých zaměstnanců podílela na zahájení celorepublikové orelské cyklopoutě 2010. Ta letos ve dnech 6. až 15. srpna směřovala z České republiky přes Slovensko do Maďarska. Slavnostní start proběhl tradičně od dominikánského kláštera v Uherském Brodě. A právě pracovníci Charity pomáhali jak s přípravou, tak i s výdejem stravy pro cyklisty, shromážděné na orelském stadionu z různých koutů naší vlasti.
Další velice hezkou spoluprací – tentokrát s farností Uherský Brod – je výpomoc zaměstnanců charitní kuchyně při zajištění občerstvení na slavnosti jáhenského svěcení, které bylo uděleno v sobotu 7. srpna při slavnostní mši svaté ve farním kostele v Uherském Brodě Jiřímu Zámečníkovi.
Michal Fojtík

Setkání Kolegia pro dobrovolnictví
Kolegium pro dobrovolnictví se sešlo 27. května a 24. června 2010 s jediným bodem programu a tím byla příprava Setkání dobrovolníků v Kroměříži. Tato aktivita se stává již tradicí, protože v letošním roce to bude již třetí setkání dobrovolníků v olomoucké arcidiecézi. Setkání je naplánováno na termín 18. září, což je sobota. 
Zahájí ho mše svatá v kostele sv. Mořice v Kroměříži v 9.30 hodin, kterou bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner. Při ní také proběhne poděkování vybraným dobrovolníkům, kteří přispěli svou činností k dobrému jménu Charity. Po společném obědě na Arcibiskupském gymnáziu se účastníci setkání přesunou do prostor Kulturního domu v Kroměříži, kde bude probíhat program pro dospělé i pro děti. Děti zde uvidí pohádku a pro ty ostatní Charita Šternberk připravila odpoledne plné zábavných her. 
Hned po obědě se uskuteční beseda s otcem arcibiskupem v jednom z mnohých sálů kroměřížského kulturního domu. Posléze vystoupí ostravské divadlo s programem nazvaným “Láska brány otevírá”, což je komponovaný pořad ze známých operet s průvodním slovem vedoucí souboru. Doprovodný program – prohlídku Květné zahrady, mincovny, zámecké věže nebo zámku během celého dne zajistí Charita Kroměříž.
Anna Grúzová

První zpráva od Veroniky Palátové z Haiti
V červnu Charita Česká republika na Haiti vystřídala své pracovníky. První zpráva od nové koordinátorky projektů Veroniky Palátové hovoří o jejich pokračování typicky haitským tj. pomalým tempem. Nadále rovněž pokračuje podpora školou povinných dětí a sirotků. 
“Obecně se díky pomalému obnovování infrastruktury a funkčním aktivitám haitského parlamentu zpomalují vyvíjející se rozvojové projekty neziskových organizací,“ píše ve své zprávě Veronika Palátová. Podle ní velkým problémem na Haiti je zpomalená registrace organizací, nemožnost získávat povolení ke stavbám budov. Staví se tedy alespoň dočasná přístřeší a provizorní školy. V mezidobí samozřejmě práce nestojí, protože prosté lidi nezajímají zdlouhavá a komplikovaná vládní jednání, potřebují pomoc tady a teď.
Na pracovníky Charity se denně obracejí návštěvy zástupců místních komunit i farností, které žádají o pomoc. Během července pracovníci Charity distribuovali školní pomůcky 200 dětem ve školách v Leoganu. 
Jak dále uvedla koordinátorka, práce pokračují také v Narzonu, což je část hlavního města Port au Prince. Zde místní obyvatelé odklízejí sutiny z místa, kde budou za nedlouho stát dva stany pro děti bez domova. Lidé také žádají o pomoc při odklízení sutin z ulic. Odvoz sutin má na starosti vláda, nicméně stát je momentálně schopen jen minimálních zásahů.
“Další školou, které pomáháme, je škola Svaté Terezy v Darbonu, vesnici nedaleko 
Leogane. Školu zde navštěvuje přes 200 dětí. Stany, které byly distribuovány těsně po zemětřesení, jsou už nevyhovující a mnohé z nich nevydržely nápor prudkých přívalových dešťů. Proto jsme sem dopravili a postavili 6 stanů, které slouží jako provizorní třídy,“ dodává Veronika Palátová.
Duval je vesnice severně od Port au Prince a právě zde budou stát dvě dřevostavby, které budou sloužit k výuce 420 dětí. K těmto dočasným školám bude rovněž přivedena voda, protože stávající potrubí, přivádějící vodu z blízké cisterny, bylo zničeno zemětřesením. Výhodou těchto dřevostaveb údajně je, že mohou být plně funkční i několik let a mohou být časem dostavovány kameny či betonem. Velkou výhodou a zárukou dlouhodobé udržitelnosti je fakt, že školy budou stát na místě původních škol, tudíž není třeba nových povolení. Podobné projekty plánuje Charita ČR i v dalších oblastech postižených katastrofou.
Dalším dlouhodobějším projektem je podpora sirotčince v Carefour Feuilles. Charita tam už dříve provedla průzkum potřeb, navázala spolupráci s ředitelem sirotčince, upravila terén pro stavbu dvou stanů, které slouží 36 dětem jako noclehárna. V současné době jsou tu již zaměstnání asistenti, kteří se dětem věnují po skončení vyučování a dohlížejí na ně také během noci. Byly najaty i dvě kuchařky a pradlena. Veškeré náklady jsou hrazeny ze sbírky Charity v ČR.
S první zprávou o realizovaných projektech Charity ČR na Haiti, přišel od koordinátorky Veroniky Palátové také osobnější pohled na situaci v misi na Haiti. 
Jsem tu měsíc, takže dojmy jsou zkreslené. Ale o to intenzivnější je práce, kterou tu chci udělat. Musela jsem se velice rychle naučit jednat s lidmi. Jde o to, rychle proniknou do stylu jednání a vyjednávání místních lidí, počítat s jiným tempem a rychle na to reagovat.
V budoucnu bychom se chtěli zaměřit právě na podporu vzdělávání, nejen dětí, ale i učitelů. Vždyť zvlášť ve vesnických oblastech učí ti, kteří sami vychodili jen několik tříd a naučili se číst, psát a počítat. Ve školách není prostor pro kreativní samostatné myšlení. A s tím se potýkáte na každém kroku. Lidé jsou zvyklí memorovat, opakovat a vykonávat přesně jen to, co jim řeknete – nic víc. Nikdo jim o nemůže mít za zlé. Nikdo je k samostatnosti nevedl. 
Jeden příklad za všechny. Máme na misi pana údržbáře, který se stará o technické záležitosti domu. Řekli jsme mu, že má pravidelně obcházet dům a zjišťovat nedostatky. To on dělá. Ale nic víc. Pokud chcete, aby ty nedostatky odstranil, musíte mu říci: “Prosím vás obejděte dům, zjistěte, co nefunguje a opravte to.“ Uvědomuji si, že je to má chyba. Nedala jsem přesné instrukce. Pan údržbář je jen jeden z mnoha.
Možná by se lidem mohlo zdát, že máme malé měřitelné výsledky, že stále mnoho lidí žije na Haiti v nelidských podmínkách ve stanových táborech. K tomu bych dodala: mnoho těch lidí takhle žilo už dlouho před zemětřesením. Pro ně to není nic nového. Haiti se nacházelo v chaosu i před zemětřesením. Přírodní katastrofa situaci pouze umocnila. Co z toho plyne? Zaměřit se na dlouhodobou obnovu. Udržitelnost by podle mě, měla být prioritou. A to znamená, že výsledky uvidíme za několik let, nikoliv měsíců. A bude to, s pomocí Boží, dobře investovaná pomoc.
Veronika Palátová


Centrum laických aktivit

Komunita Blahoslavenství – duchovní cvičení/semináře 
7. 10. (17.30 hod.) – 10. 10. 2010 (14 hod.) – “Žena – oděná sluncem...“
Duchovní cvičení pro ženy. V Mariině škole objevit krásu a důstojnost svého ženství, nechat se uzdravovat a proměňovat Ježíšovým světlem. Součástí jsou biblické tance a gesta jako způsob modlitby. Kromě biblických tanců jsou v programu i přednášky, liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů. Na duchovní cvičení si vezměte s sebou Bibli a pokud máte možnost i Breviář. V případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv (obuv, která drží na noze).
Finanční úhrada pobytu činí 1200 Kč, příspěvek za samotnou službu duchovních cvičení (přednášky, animace) necháváme na vašich finančních možnostech.
Přihlášky: Poštou na adresu (je třeba uvést jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon, název a datum akce): Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, tel: 585 396 638, 739 092 799, e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz 
Sobotní odpoledne – 2. října 2010 – “Buď ty sám mou svatostí!“ – odpoledne se sv. Terezií z Lisieux 
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 
Možnost účasti bez předchozího přihlášení, místo konání: Dům Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, doprava z Olomouce: autobus č. 700, 701(směr Pohořany, Lašťany), tel.: 585 396 638, 739 092 799, e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz
www.blahoslavenstvi.cz

Cursillo – duchovní obnova na Gruni (18. – 20. 9. 2010)
Setkání se uskuteční v Domě sv. Josefa na Gruni (Staré Hamry) v Beskydech, začátek v pátek večeří v 18 hod., konec v neděli po 16. hodině, přihlášky na adrese: Zdena Labounková, Družební 19, 779 00 Olomouc, tel.: 585 414 647, e-mail: zdenka.l@volny.cz
http://cursillo.hyperlink.cz/
Dům sv. Josefa se nachází v překrásném horském prostředí na hřebeni ve výši 800 m, s nádhernými výhledy., příjezd autem přímo až k domu, jinak vlakem do Ostravice a dále autobusem do stanice Staré Hamry – most a odtud budete odvezeni autem až k domu (nutno předem domluvit se správcem na tel.: 737 374 819) 
Cursillo je cesta, jak v dnešní době prožívat křesťanství jako radostný a osvobozující způsob života a jak tento prožitek předávat dál. Prožít Cursillo znamená učit se nasazovat svoje schopnosti v církvi a ve společnosti.


Centrum pro rodinný život

Setkání žen v obtížných životních situacích
Ovdovělé, rozvedené, vdané či svobodné ženy zveme na tato setkání, která se konají se každé první úterý v měsíci. Nejbližší jsou:
7. září – M. Řezníčková: Jak vydržet sama se sebou – aneb co je to sebepřijetí
5. října – MUDr. Krausová: Jsem zraněna – a co dál?
Najdete nás od 15.30 do 18 hod. ve farním domě, 1. patro, Mlčochova 7, Olomouc, po předběžné telefonické domluvě bude o děti postaráno, bližší informace získáte na naší adrese

Víkend s duchovním programem pro osamělé matky
Koná se od 1. do 3. října v exercičním domě v Českém Těšíně. Víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějšího důvodu vychovávají své děti samy. Program víkendu je určen pouze pro maminky, děti je potřeba nechat u známých a příbuzných. Víkend povede P. Antonín Krasucki, OP. Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s knězem, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitost ke svátosti smíření. 
Přihlášku a bližší informace o setkání obdržíte na naší adrese.

Mateřské centrum Slunečnice
Setkání v mateřském centru jsou otevřena všem maminkám i otcům s dětmi na rodičovské dovolené každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 13 hod. Místem setkávání je farní dům u sv. Václava v Olomouci.
Informace: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz

Nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních 
situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Podzimní kurz přípravy na manželství 
Kurz začíná v pátek 24. září a bude probíhat v podvečerních hodinách od 17 do 19.30 hod. – Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz

Škola partnerství pro mladé co spolu chodí
Začínáme víkendem od 24. do 26. září
Bližší informace: tel.: 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz


Hlasy a ohlasy

Básník Karel Vysloužil představil svoji novou knihu
V Muzeu umění v Olomouci se 22. června konal literární večer nazvaný S holí poutníka uspořádaný Literárním klubem v Olomouci, o. s. Jeho náplní byl komponovaný pořad z tvorby vsetínského básníka, rodáka z Čelčic u Prostějova, vydavatele nejmenšího časopisu na světě Hlas z pasínku a iniciátora tradičních poutí píšících křesťanů na Svatém Hostýně Karla Vysloužila.
Zazněly zde verše plné pokory, něhy, prostoty, verše spjaté s přírodou i realitou dnešního světa ve vynikající interpretaci Mgr. Aleny Trunečkové a herce Moravského divadla v Olomouci Jaroslava Krejčího. Doprovodem byl zpěv a hra na cimbál Zuzany Lapčíkové. 
Ve druhé části večera představil Karel Vysloužil svoji poslední knihu Famo-o s podtitulem Monstrproces v Olomouci v červnu 1950. Kniha je určená historikům a veřejnosti k poznání tvorby spisů pro státní soudy. Vydalo ji nakladatelství Lípa Vizovice. Název Famo-o znamená fara Morava, odpor. Karel Vysloužil tentokrát nesáhl po žánru poetického slova, ale po literatuře faktu. Podal svědectví o 50. letech spjatých s jeho výslechem, soudem a vězením.
V říjnu 1949 byl v průběhu vojenské služby v přerovských kasárnách zatčen a odvezen k výslechům do Olomouce. 
Následoval soudní proces konaný ve dnech 7. až 10. června 1950 v budově Krajského soudu v Olomouci. Státním soudem v Brně byl odsouzen k dvaceti letům vězení. Odpykal si je v tvrdých podmínkách v Borech u Plzně a v táboře Vojna uranových dolů u Příbrami. Domů ke své ženě Jitřence se vrátil po dlouhých devíti letech v roce 1957. Nedávno se dostal do archivů a mohl vidět svůj rozsudek i vyšetřovací spis. Poznal tak skutečné pozadí celého případu včetně falešných výpovědí, vykonstruovaných obžalob, metody podpisů protokolů apod. 
“Jsou činy, které nelze vymazat, neboť se staly v době, kdy národ ztrácel svobodu na více než čtyřicet let. My jsme se přece jen pozvedli k odporu a stali se oběťmi velké přesily! Kdyby tehdy bylo takových skutků více, národ by svobodu neztratil,“ uvedl Karel Vysloužil v knize Famo-o.
PhDr. Hana Bartková
Prostějov 

Pouti do Olomouce a Dubu se účastnili polští přátelé
Charita Svaté rodiny Luhačovice spolu s místní římskokatolickou farností uspořádala 30. června pouť do Olomouce a Dubu nad Moravou. Letos s mezinárodní účastí. V tom týdnu nás navštívily děti z farnosti Opole-Grudzice z Polska, které přijely poznávat moravská poutní místa. Na pouť jsme se tedy vydali společně. Maličko jsme pozměnili program oproti původnímu plánu. Nejdříve jsme jeli do Dubu nad Moravou, kde v kostele Očišťování Panny Marie (na snímku) sloužili mši svatou P. Hubert Wójcik a P. Leonard Makiola dvojjazyčně. Dále putování pokračovalo do Olomouce. Tam jsme navštívili Arcidiecézní muzeum a katedrálu sv. Václava, i s odborným výkladem. Pak jsme se vrátili do Dubu nad Moravou, ale to už bez polských přátel, kde pro nás místní farníci připravili občerstvení a společné posezení při harmonice.
Počasí nám přálo a poutní zájezd se opravdu vydařil. Jsme rádi, že poutě Charity a farnosti se těší velké oblibě a srdečně zveme na příští…
Mgr. Karel Adámek
Luhačovice

Pěší pouť za umělce na vlastní kůži
Překrásná krajina Krnovska, Bruntálska a Vrbenska, plná lesů, byla hlavní přírodní kulisou letošní pěší poutě za umělce. Na zahájení v Opavě v neděli 25. července se sjeli poutníci z Moravy, Čech i Slovenska. Pouť vyvrcholila – jako minulý rok – v sobotu 31. července na poutním místě Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách.
Týdenní putování přírodou korunovalo každodenní slavení mše svaté spolu s doprovodným kulturně uměleckým programem, který poprvé doplnil pěší pouť v minulém roce. Letošní doprovodný program byl zahájen v Opavě v kostele Ducha Svatého zamyšlením J. Pastuszaka, Th.D., na téma Pouť jako cesta za světlem. “Pouze za přítomnosti světla můžeme poznávat to, co je okolo nás... Pouť nás vede za cenu podstoupených obětí ke světlu, které nám umožňuje jasněji a zřetelněji nahlížet sebe sama v naší dané životní situaci... Pravá krása se ukazuje ve světle a posouvá nás dál...“ 
Hudba J. S. Bacha a F. Mendelssohna Bartholdyho v podání Miroslava Maňouška, studenta 6. ročníku Církevní konzervatoře v Opavě, umocnila hluboké a obohacující myšlenky. První odpoledne vyvrcholilo svátostným požehnáním, které poutníkům udělil P. Pavel Schwarz, duchovní průvodce letošní pouti. Zvuky varhan zazněly také v Krnově v kostele sv. Martina. Skladatel a varhaník F. Fiala, ředitel Konzervatoře Evangelické Akademie v Olomouci, doprovodil Biblické písně v podání absolventky olomoucké konzervatoře sopranistky L. Laubové. 
Další dny byly věnovány komentovaným projekcím dokumentárních filmů, jejichž společným tématem bylo lidské utrpení - křížová cesta současného člověka, zpracovaná různými umělci a poskytující tak pohled na toto bolavé a citlivé téma z více stran (M. Rupnik, V. Preclík, B. Reynek). Zevrubnější seznámení s poslední cestou Pána Ježíše bylo umocněno modlitbou křížové cesty na Uhlířském vrchu s jednotlivými zastaveními ztvárněnými bruntálským dřevořezbářem F. Nedomlelem, osobní křížovou cestou z Vrbna do Revízu (16 km chůze v intenzivním dešti ) a závěrečnou křížovou cestou ze Zlatých Hor k Panně Marii Pomocné. Zamyšlení významných osobností našeho kulturního a duchovního světa z knihy výtvarnice R. Štolbové “Křížová cesta“ doplnilo a dovršilo společné zážitky předešlých dnů. 
Závěrečnou mši svatou v poutním kostele Panny Marie Pomocné celebroval Mons. Josef Hrdlička. Poutníci se potom s otcem biskupem Josefem a P. Stanislavem Lekavým, duchovním správcem poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, sešli v pastoračním domě, kde se společně sdíleli o prožitky právě uskutečněné pěší pouti.
Martina Pavlíková
Olomouc


Bude vás zajímat

Partnerské večery v Pastoračním centru v Rožnově pod Radhoštěm
Od 15. září bude po čtyři po sobě následující středeční večery vždy od 19 hod. probíhat kurz určený pro mladé páry, které nechtějí ponechat svůj vztah náhodě, ale mají chuť objevovat tajemství spokojeného života ve dvou. Kurz je jednou z možností přípravy na manželství před uzavřením sňatku, mohou se jej však zúčastnit také ti, kdo svatbu ještě neplánují, ale i manželé krátce po svatbě.
Témata: komunikace, závazek, řešení konfliktů, vzájemné odlišnosti a potřeby, intimita, společný čas, duchovní život a mnohá další. Obsahem večerů je vždy krátké uvedení do témat, úkoly pro dvojice i společné aktivity a diskuze. Každý účastník se může zapojit tak, jak sám bude chtít. 
Kurz je zdarma, na počátku se vybírá pouze příspěvek 200 Kč za pár na pomůcky, příspěvek na občerstvení je dobrovolný, přihlášky – tel.: 776 094 303, e-mail: verajana@centrum.cz

IX. ročník festivalu duchovního filmu Film ve znamení ryby
Od středy 29. září do neděle 3. října se bude v Olomouci konat již IX. ročník mezinárodního festivalového setkání duchovního filmu Film ve znamení ryby.
Volba programu a výběr festivalových hostů jsou široce ekumenicky otevřené. Účastník má možnost navštívit filmové projekce a setkat se v diskuzích s filmovými tvůrci, kteří hledají inspiraci pro svou tvůrčí práci především v duchovním odkazu křesťanství. Vstup na celý program festivalu je zdarma. Více informací: www.filmveznameniryby.info

Poutní slavnosti na Svatém Hostýně 
Osmnáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů – se koná v sobotu 4. září, mše svatá v 10.15 hod. 
Pouť členů Matice svatohostýnské je v neděli 12. září, pontifikální mše svatá v 9 hod. 
Františkánská pouť – pátek 17. a sobota 18. září
Dušičková pouť – sobota 9. a neděle 10. října
Dvanáctá svatohubertská myslivecká pouť se koná v sobotu 16. října 
V zimním období (od 18. října 2010 do 24. dubna 2011) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
– ve všední dny – 7.00, 9.15 
– v sobotu a neděli – 7.15, 9.15, 11.00
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně 
9. až 13. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ 
	Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným 
16. až 20. listopadu – Příprava na advent, vede P. Jan Chromeček, SJ
26. až 28. listopadu – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (první skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner
3. až 5. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (druhá skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner
7. – 11. prosince – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
	Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
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 svatohostýnské. 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.

Duchovní cvičení v Exercičním domě v Českém Těšíně
9. až 13. září – Duchovní obnova pro všechny – Sdílet radost se vzkříšeným Kristem – vede P. František Lízna, SJ
28. až 31. října – Modlitwa Jezusowa – duchovní cvičení v polském jazyce – vede P. J. Mazur, SJ
3. až 7. listopadu – Ignaciánské exercicie pro studenty – vede P. J. Regner, SJ
2. až 5. prosince – Duchovní obnova pro všechny – Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista – vede P. František Lízna, SJ
8. až 11. prosince – Modlitwa Jezusowa – duchovní cvičení v polském jazyce – vede P. J. Mazur, SJ
Přihlášky posílejte na adresu: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 761 421, 737 930 713, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

Hlavní pouť ve Štípě u Zlína
začíná již v sobotu 11. září. Mše svatá pro rodiče s dětmi je ve 13.30 hod., od 14.30 do 16 hod. následuje zábavný program pro děti, v 17 hod. je poutní mše svatá. 
V neděli 12. září – mše svaté: 7.00, 8.15 a 9.30, 11.00 hod., v 15 hod. svátostné požehnání.

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona končí v neděli 24. října, v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Na ukončení poutní sezony v neděli 24. října bude mše svatá v 15.30 hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov.

Tradiční poutní mše svatá u Svaté vody ve Zlíně-Malenovicích
bude v neděli 5. září ve 14.30 hod.

V. celostátní setkání animátorů seniorů 
Koná se 5. a 6. listopadu v Hradci Králové (Nové Adalbertinum), je určeno všem lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských společenstvích seniorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se jí v budoucnu věnovat. 
Program:
–	předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
–	bohoslužba s biskupy, hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
–	přednášky s odborníky – MUDr. Marie Svatošová, PhDr. Ing. Marie Oujezdská, S. M. Miriam Baumruková de ND, P. Ing. Miloslav Fiala OPraem., P. František Lízna, SJ
–	benefiční koncert Evy Henychové
–	beseda s Martinem Stropnickým
–	závěrečná reflexe s P. ICLic. Karlem Moravcem
–	doprovodný program
Bližší 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: animatori@diecezehk.cz, web:
www.animatori.cz, Skype: animatori-CR
Uzávěrka doručení přihlášek a plateb: do 20. 10. 2010 = pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování, do 27. 10. 2010 = pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy


Z diáře arcibiskupství

ZÁŘÍ 2010
1. 9. středa
	9.00 hod • Olomouc – akademická farnost – mše svatá k zahájení školního roku pro Caritas-VOŠs 
• P. Bohumír Vitásek
	9.30 hod. • Kroměříž – mše svatá na zahájení školního roku na Arcibiskupském gymnáziu • biskup Josef
	10.00 hod. • Velehrad – mše svatá a zahájení školního roku na Stojanově gymnáziu • arcibiskup Jan
4. 9. sobota
	10.00 hod. • Rychnov na Moravě – biřmování • arcibiskup Jan
5. 9. neděle
	10.00 hod. • Uherský Brod – biřmování • biskup Josef
	10.30 hod. • Dub nad Moravou – hlavní pouť Na Andílka • Mons. Josef Nuzík
	10.00 hod. • Andělská Hora – poutní mše svatá a odhalení pamětní desky P. Josefa Olejníka • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • biskup Josef
8. 9. středa
	10.00 hod. • Litovel – otevření Církevní mateřské školky • arcibiskup Jan
10. 9. pátek
	9.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – mše svatá k zahájení dálkového studia na Caritas-VOŠs • biskup Josef
	10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – Veni Sancte – Teologický konvikt • arcibiskup Jan
11. 9. sobota
	10.00 hod. • Zubří – svěcení kostela a nového kamenného oltáře • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Jakubovice – biřmování • biskup Josef
	16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Zlín) • arcibiskup Jan
12. 9. neděle
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Branky – biřmování • biskup Josef
14. 9. úterý
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ve výroční den úmrtí arcibiskupa Františka Vaňáka • arcibiskup Jan
18. 9. sobota
	10.00 hod. • Kroměříž – mše svatá pro arcidiecéznísetkání dobrovolníků Charity • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Konice – biřmování • biskup Josef
	10.00 hod. • Vigantice – 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a žehnání hasičského praporu a auta • Mons. Josef Nuzík
	16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
19. 9. neděle
	9.00 hod. • Dub nad Moravou – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Dolní Němčí – biřmování • biskup Josef
	15.00 hod. • Hustopeče nad Bečvou – svěcení oltáře • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • biskup Josef
21. 9. úterý
	10.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České biskupské konference • arcibiskup Jan
22. 9. středa
	19.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – zahájení akademického roku – první studentská mše svatá • biskup Josef
25. 9. sobota
	10.00 hod. • Eisenstadt (Rakousko) – biskupské svěcení Dr. J. Zsifkovicse • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Březová nad Svitavou – biřmování • biskup Josef
	16.00 hod. • Hoštejn – mše svatá a setkání matek • biskup Josef
26. 9. neděle
	10.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá u příležitosti 750. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Vidče – mše svatá u příležitosti 90. výročí posvěcení kostela • Mons. Josef Nuzík
	10.30 hod. • Petrov – Strážnice – mše svatá u příležitosti 10. výročí posvěcení kostela • biskup Josef
27. 9. pondělí
	18.30 hod. • Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba – mše svatá k zahájení akademického roku • biskup Josef
28. 9. úterý
	10.00 hod. • Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť • biskup Josef
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • arcibiskup Jan
29. 9. středa
	18.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana 
• arcibiskup Jan


