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List z kalendáře
 	
ČEREVNEC 2011
1. červenec – Světový den architektury
5. 7. 1942 byl vysvěcen na kněze P. Alois Dominik Marek, OP, žijící jako důchodce v klášteře dominikánů v Olomouci (69 let kněžství) 
24. 7. 1919 se narodil ve Zlechově P. Jan Mareček, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící jako důchodce v Boršicích u Buchlovic 
(92. narozeniny)
(jpa)

PŘÍPRAVA NA JUBILEUM PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE, 
které budeme slavit v roce 2013
Přípravu začínáme modlitbou:
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.


Úmysly apoštolátu modlitby

červenEC 2011
Úmysl všeobecný 
Aby křesťané přispívali ke zmírnění materiálního a duchovního utrpení nemocných s AIDS, zvláště v nejchudších zemích. 
Úmysl misijní 
Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli svědky evangelijní radosti a živými znameními Kristovy lásky.
Úmysl národní 
Za pokřtěné, kteří žijí ve vlažném vztahu k Bohu a církvi, aby objevovali, co to znamená “stát se živými kameny pro duchovní chrám, rodem vyvoleným a svatým lidem, který patří Bohu jako vlastnictví.“

SRPEN 2011
Úmysl všeobecný 
Aby Světový den mládeže v Madridu povzbudil mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu.
Úmysl misijní 
Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěžest a nadšení své víry.
Úmysl národní 
Abychom byli neustále živeni Božím Slovem a nebeským chlebem Eucharistie a poznávali, jak velké věci s námi koná Ten, který si nás zamiloval a povolal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla.

ZÁŘÍ 2011
Úmysl všeobecný 
Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je k opravdovým mravním a duchovním hodnotám.
Úmysl misijní 
Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry.
Úmysl národní 
Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni, nebo se na křest připravují.


Aktuality

Beatifikační proces P. Václava Drboly
Kongregace pro blahořečení a svatořečení v Římě udělila v dubnu 2011 nihil obstat k beatifikačnímu procesu P. Václava Drboly a současně udělila souhlas, aby bylo řízení Václava Drboly připojeno k beatifikačnímu procesu P. Jana Buly. Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle nyní vyzývá věřící, aby sdělili do konce srpna letošního roku veškeré užitečné informace týkající se Václava Drboly. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro kanonizační kauzu.
Služebník Boží Václav Drbola patří mezi významné kněžské osobnosti brněnské diecéze, jež byly kvůli své víře konfrontovány s komunistickou totalitou padesátých let 20. století. Tento kněz byl nezákonně odsouzen a popraven, jeho tělo bylo spáleno a uloženo na utajeném místě. 
Když probíhalo beatifikační řízení služebníka Božího Jana Buly, obdržel postulátor Mons. Karel Orlita podstatné materiály svědčící o životě Václava Drboly. Ty podnítily zahájení šetření v brněnské diecézi, které prokázalo provázanost okolností smrti obou kněží, zhodnotilo autentické rozšíření pověsti mučednictví Václava 
Drboly i příkladnost jeho kněžské služby. 
Česká biskupská konference na svém zasedání v říjnu 2010 vyjádřila souhlas se zahájením beatifikačního řízení P. Václava Drboly.
Životopis
Václav Drbola se narodil 16. října 1912 ve Starovičkách nedaleko Hustopečí. Po kněžském svěcení v roce 1938 působil jako kaplan ve Slavkově u Brna, v Čučicích a v Bučovicích. Roku 1950 byl ustanoven administrátorem farnosti Babice u Lesonic, kde byl kontaktován Ladislavem Malým vydávajícím se za západního agenta. Tento muž si získal Drbolovu důvěru lží o prosbě pomoci pražskému arcibiskupovi Josefu Beranovi. Drbolovo setkání s Malým ho kompromitovalo a vedlo k zatčení. Václav Drbola se stal obětí komunistického režimu, kterému posloužil ke kriminalizaci katolických duchovních v souvislosti s případem “Babice“. Byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti a 3. srpna 1951 popraven. Zcela rehabilitován mohl být státními justičními orgány až v letech 1990 až 1997.
Jan Růžička

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2011
Pondělí 4. července
	6.30	Mše svatá
	14.00 – 19.00	Program a soutěže pro rodiny s dětmi: • hry a soutěže pro rodiče i děti • dětská představení • ekologické aktivity v Archeoskanzenu Modrá • vernisáže • prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit • výstava vítězných obrázků VI. ročníku dětské výtvarné soutěže “Cestou dvou bratří” • fotografické soutěže pro malé i velké • cestovatelská soutěž • interaktivní workshopy • ruční přepisování Bible • Velehrad dětem • soutěž ve fotbalových dovednostech a mnoho dalších aktivit (více informací na: www.velehrad.eu)
	16.00	Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika)
	19.30	Večer lidí dobré vůle – na koncertu vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky i ze zahraničí a budou představeny významné charitativní projekty v naší zemi
	20.00	Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem 
	20.00 – 24.00	Adorace v bazilice – vedena hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami; příležitost k osobním rozhovorům
	24.00	Mše svatá (bazilika) 
Úterý 5. července 
NÁRODNÍ POUŤ 
	6.30	Mše svatá v bazilice
	7.30	Mše svatá v bazilice
	8.30	Mše svatá letošních novokněží 
	9.45	Modlitba růžence v bazilice 
	10.30	Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
	13.30	Přednáška prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., na téma Příprava na jubileum v roce 2013 v Sále kardinála Tomáše Špidlíka ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
	15.00	Byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Velehradská farnost se omlouvá za případné změny v programu a možné omezení způsobené současnými stavebními úpravami.
Více informací na: www.farnostvelehrad.cz

Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 25. června 2011 v katedrále sv. Václava v Olomouci pět nových kněží pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2011 nastupují na svá první kněžská působiště. 
Ing. Mgr. Libor Churý (1977) – kaplanem v Přerově
Mgr. Lukáš Jambor (1984) – kaplanem v Rajnochovicích 
Mgr. Jan Liška (1983) – kaplanem ve Valašských Kloboukách
Mgr. Pavel Martinka (1982) – kaplanem v Uherském Brodě
Mgr. Jiří Zámečník (1984) – kaplanem ve Vyškově
(jpa) 

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V neděli 19. června 2011 se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil tři nové jáhny, kteří byli jmenováni arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 
k 1. 7. 2011 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Petr Káňa (1985), Návojná (farnost Nedašov) – jáhnem v Přerově
Stanislav Trčka (1986), Drnovice (farnost Újezd u Valašských Klobouk) – jáhnem v Kojetíně
Ing. Mgr. Antonín Ponížil, CSc. (1957), trvalým jáhnem ve Velkých Losinách, Loučné nad Desnou, Rapotíně a Sobotíně
(jpa)

Mons. Causero se rozloučil s českými a moravskými biskupy
Apoštolský nuncius Mons. Diego Causero se 30. května 2011 na Apoštolské nunciatuře v Praze oficiálně rozloučil s českými a moravskými biskupy. 
Mons. Causero byl 28. května 2011 papežem Benediktem XVI. jmenován apoštolským nunciem ve Švýcarsku a Lichtenštejsku a opouští tak natrvalo Českou republiku. Čeští a moravští biskupové se rozloučili s Mons. Diegem Causerem, který působil jako apoštolský nuncius v České republice od ledna 2004. Za Českou biskupskou konferenci mu předali dar – relikviář s ostatky významného českého světce sv. Jana Nepomuckého.
(čbk)

Noc kostelů se vydařila, hlásí pořadatelé i návštěvníci
V pátek 27. května se v olomoucké arcidiecézi otevřely dveře kostelů, kaplí a modliteben při druhém ročníku akce Noc kostelů. Ve srovnání s loňským rokem se počet otevřených objektů více než zdvojnásobil a dosáhl počtu 145, návštěvníků dorazilo téměř 62 tisíc, což je o polovinu více než loni.
“Do letošní Noci kostelů se nakonec zapojilo 145 kostelů, kaplí a modliteben, na poslední chvíli se přidal například kostel v Růžďce na Vsetínsku,“ uvedl hlavní koordinátor akce v olomoucké arcidiecézi Ing. Pavel Mléčka. Celkový počet návštěvnických vstupů podle něj dosáhl téměř 62 tisíc. “Je to o polovinu více než loni, kdy přišlo kolem 40 tisíc lidí,“ dodal Mléčka. V městě Olomouci podle něj bylo zaevidováno 27 470 návštěvnických vstupů.
Celkovou atmosféru Noci kostelů hodnotí hlavní koordinátor jako výbornou. “Jak od návštěvníků, tak od pořadatelů v jednotlivých kostelech přicházejí samé pozitivní ohlasy a projevy spokojenosti,“ dodal. Překvapením pro něj byla například vysoká návštěvnost v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné. “Přišlo sem celkem 2 250 lidí, což je skutečně nevídané,“ raduje se Mléčka. Dobrou zprávou večera bylo také otevření kaple Nejsvětější Trojice ve sloupu na olomouckém Horním náměstí. “Původně měla být uzavřena, protože v její blízkosti byl naplánován koncert, ale ten byl kvůli dešti zrušen a nic pak nebránilo otevření kaple,“ vysvětlil hlavní koordinátor. Nakonec zde podle něj bylo zaevidováno před 500 návštěvnických vstupů.
Výborný průběh měl podle Pavla Mléčky také páteční denní festival Pozdrav Noci kostelů. “Jak pestrost programu, tak profesionalita všech vystupujících byla potěšením pro ty, kdo se během dne u pódia zastavili,“ dodal. Počet těch, kdo si vyslechli alespoň část pětihodinového programu, není podle něj možné odhadnout, prostor před pódiem však prý nikdy nezůstal prázdný. “Zájem byl větší, než jsme očekávali, a to i ve stanech s tvůrčími dílnami pro děti – těch přišlo více než sto,“ řekl Mléčka.
Poprvé se Noci kostelů zúčastnil také Arcibiskupský palác v Olomouci, kde byla návštěvníkům zpřístupněna biskupská kaple ve druhém patře. První zájemci sem přišli ve velkém počtu hned po otevření v 18 hodin a přízeň návštěvníků si rezidence udržela po celý večer. Celkem si kapli přišlo prohlédnout přes tisíc návštěvníků. U příležitosti Noci kostelů byl mimořádně zpřístupněn také prohlídkový okruh historických reprezentačních sálů, které v průběhu večera navštívilo celkem 172 návštěvníků, nejvíce z nich tvořily rodiny s dětmi.
Druhý den ráno hned po desáté hodině dorazil do informačního centra Arcibiskupského paláce první poutník Jan Pavelka s kompletní sadou 19 razítek z olomouckých kostelů, kaplí a modliteben s žádostí o vydání Certifikátu poutníka. “Začal jsem v kostele sv. Michala přesně v 18 hodin a skončil jsem v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve 23 hodin. Všech 19 razítek jsem posbíral za pět hodin,“ uvedl při té příležitosti. Nejvíce se mu prý líbilo v hejčínském kostele sv. Cyrila a Metoděje. “Pěkný byl i Husův sbor a samozřejmě barokní skvost, bazilika na Svatém Kopečku,“ dodal.
Jiří Gračka

Nový výbor Matice svatohostýnské u olomouckého arcibiskupa
Členové nově zvoleného výboru Matice svatohostýnské navštívili 2. června v Olomouci arcibiskupa Jana Graubnera. Setkání mělo jak společenský charakter, tak bylo i pracovní. Moravský metropolita vyjádřil svou podporu další přípravě investic na Svatém Hostýně i v souvislosti s přípravou oslav významného jubilea. Vyslovil svůj názor, jak by se mohlo dále pokračovat.
Ivo Buráň

Otevření nového Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje
Za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, zástupců státní správy, partnerů projektu, dodavatelů, architektů a dalších hostů byl 13. června na Velehradě slavnostně otevřen Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (VDCM).
Vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny velehradského kláštera. Investice v hodnotě asi 98,5 mil. korun vč. DPH byla umožněna v souvislosti s realizací projektu Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013 a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace a nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad.
Zbudovaný komplex přináší zásadní změnu celkového pojetí logistického zabezpečení velehradského poutního areálu zřízením multifunkčního centra s novou organizací služeb. Pomáhá také definovat jádro poutního areálu jako sakrální zónu tím, že na sebe váže aktivity, které vždy přímo nesouvisí se sakrální funkcí baziliky a jejího bezprostředního okolí. Středem VDCM je Informační centrum poskytující koordinaci všech ostatních aktivit v poutním areálu. Multifunkční centrum ve svých prostorách dále nabízí nově zřízené občerstvení s cukrárnou a navazující knihkupectví. Tím dochází k rozšíření nabídky i celkovému zkulturnění prostředí poutního areálu. Poskytuje i potřebná hygienická zařízení v dostatečné kapacitě. Na Informační centrum navazují dvě expozice Muzeum (galerie) Bible a část budoucí stálé expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, jejíž pokračování bude v podzemí konventu a baziliky. Nyní je v hlavním výstavním sále instalována výstava archeologických objevů s názvem Velehrad v dějinách připravená ve spolupráci se Zlínským krajem, Slováckým muzeem a společností Archaia Olomouc. V plné šíři nabídne dům svoje služby v roce 2013, kdy budou dokončeny všechny expozice. 
Realizovaná rekonstrukce činí z objektů bývalé sýpky a konírny nejen výchozí bod k poznávání kulturního a duchovního bohatství Velehradu, nýbrž exponuje a zhodnocuje samotný komplex bývalých hospodářských budov, který dotváří celkový charakter poutního místa a je jeho další dominantou. Má-li být Velehrad místem, kde se člověk zastaví v dnešním uspěchaném světě, vytváří k tomuto setrvání Velehradský dům 
sv. Cyrila a Metoděje důstojné podmínky.
Petr Hudec

Nabídka Matice velehradské pro návštěvníky Velehradu
V neděli 10. července se uskuteční v Sále kardinála Tomáše Špidlíka přednáškový blok Centra Aletti s tématy Ikonografie sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka a jeho teologické poselství a Cyrilometodějské jubileum 2013 a velehradské martyrion.
V pondělí 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (titulární slavnost baziliky a současně pouť Matice velehradské): 10 hod. – mše svatá, 11.30 hod. – komentovaná prohlídka velehradské baziliky se zaměřením na mariánskou ikonografii (Mgr. Petr Hudec), 14 hod. – divadelní představení Pinocchio (Víťa Marčík junior), 15 hod. odpoledne her pro děti
V pátek 26. srpna od 19 hod. hudební festival Šroubek (Mošny, Dagmar Andrtová, HUKL)
V sobotu 27. srpna završení XI. pěší poutě na Velehrad mší svatou ve 12 hod. v bazilice a následná beseda s prof. PhDr. Petrem Piťhou na téma Jubileum v roce 2013 (program pouti: www.poutnik-jan.cz)
Více informací na webu: www. maticevelehradska.cz
Petr Hudec

Uchazeči o studium na Caritas – VOŠs Olomouc si ještě mohou podat přihlášky
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc se již bezmála patnáct let věnuje výuce kvalifikovaných pracovníků pro sociální, charitativní či humanitární služby. Výuka je postavena na křesťanských principech ve spojení s využitím nejnovějších vědeckých poznatků; velký důraz také klademe na studijní praxe. Jako jediná škola v ČR vzděláváme humanitární pracovníky. K našim přednostem patří i přátelské prostředí školy a spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Zájemci o denní i dálkové studium se mohu stále hlásit k přijímacímu řízení na školní rok 2011/2012, informace jistě zaujme zejména mladé lidi z farnosti, kteří se např. letos nedostali na VŠ nebo ty, kteří již bližním profesionálně pomáhají a potřebují si doplnit vzdělání. S vaší pomocí se to dostane přímo k zájemcům. 
Nabízíme studium dvou atraktivních studijních programů: 
• Charitativní a sociální práce (lze si vybrat mezi denní a dálkovou formou studia)
• Sociální a humanitární práce (tento obor lze studovat jen v denní formě) 
Délka studia: tři roky; absolventi získají titul DiS., nebo mohou absolvovat velmi výhodné souběžné studium na CARITAS--VOŠs i Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého a získat vysokoškolský titul (bakalář). 
Absolventi školy mají téměř stoprocentní uplatnění v oboru. Vykonávají velmi smysluplnou práci (viz různé živelní katastrofy), protože působí v různých sociálních či charitativních službách, na úřadech (města, obce, kraje), v humanitárních organizacích, nemocnicích, jednotkách pomáhajících při pohromách aj. 
Uzávěrka pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení na oba obory a všechny formy studia (denní, dálkové, souběžné) je 29. 7. 2011. Více informací najdete na: www.caritas-vos.cz nebo můžete zatelefonovat na studijním oddělení: 585 209 025. Zájemci nás také mohou navštívit přímo ve škole; podrobnosti podá také Mgr. František Jemelka, tel.: 585 209 031, 777 713 450, e-mail: frantisek.jemelka@caritas-vos.cz
(vošs)

Příběhy lidí z celého světa opět zazněly v prostorách školy
Již poosmé se 9. června sešli studenti Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, aby vložili kameny do Sochy příběhů, která je umístěna na nádvoří školy a symbolizuje těžké osudy lidí, s nimiž se praktikanti potkávají na svých praxích.
Při tomto tradičním setkání studenti oboru Sociální a humanitární práce vložili čtrnáct kamenů s příběhy lidí z Arménie, Gruzie, Jamajky, Rumunska, Francie a dalších pěti zemí světa. Jelikož počet příběhů neustále roste, byly tyto kameny vloženy do nových sloupů sochy. Dřevěná skulptura tak spolu s dalšími ročníky studentů dostává novou podobu.
Socha příběhů je unikátní umělecké dílo sochaře Lubomíra Dostála, do něhož jsou od roku 2006 vkládány pozoruhodné příběhy lidí nejen z celého světa, ale nově i z ČR. Záznamy příběhů lidí vozí ze svých praxí studenti obou vzdělávacích programů, které lze na CARITAS-VOŠs Olomouc studovat. Na první polovinu roku 2012 je naplánováno vydání nové výpravné knihy představující projekt Sochy příběhů ještě aktuálněji a v zajímavých souvislostech; bude obsahovat nejsilnější zaznamenané příběhy či fotografie zachycující celé období trvání projektu.
František Jemelka

Dvě zprávy z občanského sdružení Sarkander
• V letošním roce byl občanskému sdružení Sarkander opět udělen čestný titul Organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. Titul je udělen na období let 2011 až 2015 a je určitou formou garance kvality činnosti sdružení a jistým druhem uznání dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže. V historii sdružení se objevil již po druhé. Prvním obdobím byly roky 2007 až 2010 a po splnění všech podmínek výběrového řízení, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanovilo, obdrželo sdružení čestný titul i na období další. 
• V letošním roce občanské sdružení Sarkander uskuteční 58 táborových pobytů, z nichž čtyři se uskuteční v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích, tedy ve vlastním objektu sdružení. Táborové pobyty proběhnou po celé šíři naší arcidiecéze, zahrnují turnusy pobytové, táborové v přírodě i putovní po krásách moravských a českých. Jsou připraveny pro asi 1600 dětí z našich farností. Na děti čekají bohaté táborové programy, spousta nových zážitků, kamarádů a dobrodružství. 
Jitka Škařupová

Oslavy 380. výročí příchodu Řádu piaristů do českých zemí
Ve dnech 2. a 3. června piaristická komunita v České republice slavila 380. výročí od příchodu prvních piaristů do českých zemí. Bylo to přesně 2. června 1631 a prvním místem, kde piaristé začali plnit své řádové poslání byl jihomoravský Mikulov. Oslavy se konaly v jihomoravské Strážnici, která v současné době je jediným místem, kde žije a působí řeholní komunita piaristů v ČR.
Oslav se zúčastnil generální představený řádu Pedro Aguado z Říma. Přítomní byli také provinciálové polské, slovenské a maďarské provincie a také spolubratři z Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska a Itálie. Pozvání přijaly také sestry piaristky z polského Krakova. 
Ve čtvrtek 2. června oslavili hosté, spolupracovníci a farníci výročí slavnostní mší svatou v kostele Panny Marie Strážnické. Hlavním celebrantem a kazatelem byl strahovský opat Michal Pojezdný, předseda Konference řeholních představených v ČR. Slovo pozdravu zaznělo také od generálního představeného řádu a od provinciála polských piaristů. Po mši svaté se konal slavnostní raut v prostorách strážnické radnice, během kterého strážnická komunita předala čestné poděkovaní zástupcům všech obcí, kde pracují piaristé (Strážnice, Petrov, Radějov a Sudoměřice).
V pátek 3. června piaristé a sestry piaristky navštívili Mikulov. Tam v bývalém piaristickém kostele sv. Jana Křtitele byla sloužena mše svatá, během které zazněla promluva generálního představeného řádu. Po bohoslužbě následovala návštěva budovy mikulovského gymnázia – první piaristické školy ve střední Evropě, poté návštěva mikulovského zámku, kde Regionální muzeum připravilo jubilejní výstavu o piaristech (výstavu můžete spatřit do 31. října). Páteční večer patřil hudebnímu zážitku, kterým byl koncert oratoria Jeruzalémské písně v podání sboru a orchestru žáků, studentů a učitelů piaristických škol z polského města Lowicz.
P. Lukasz Karpinski

Konala se jedenáctá pouť píšících křesťanů
V pondělí 13. června po slavnosti Seslání Ducha Svatého se na Svatém Hostýně konala již 11. pouť píšících křesťanů. Do nové desítky tak vkročili spolu s mnoha dalšími i ti, kteří stáli na počátku tradice těchto poutí v roce 2001 v čele s jejím zakladatelem, básníkem a politickým vězněm Karlem Vysloužilem.
Mezi ostatními profesními poutěmi na Svatém Hostýně tato poněkud vybočuje. Je to dáno tím, že neusiluje o početní převahu těch, kdo pracují se slovy, obrazy či zvuky, ale spíše o pravost a opravdovost jejich poslání, které se symbolicky odráží i v tomto každoročním putování k Panně Marii Svatohostýnské.
Jak zdůraznil v promluvě při mši svaté arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, spoluzakladatel pouti, slovo nemá být vodovodním potrubím, které plyne od autora k příjemci, ale spíše kašnou, kde se pramen rozvine v plnosti pravdy, dobra a krásy, a tak občerství a nasytí duši člověka. 
Tři desítky autorů se pak setkali na tradičním slavnostním obědě v poutním domě č. 3. Mezi hosty byli tentokrát i významné osobnosti: bývalý český velvyslanec u Svatého stolce Ing. Pavel Jajtner či hudebník a primáš Hradišťanu Jiří Pavlica. A tak bilanci prvního desetiletí pouti píšících křesťanů vhodně doplnila i hudba a slovo zpívané.
Zakladatel poutí, básník Karel Vysloužil, připomněl, že myšlenka poutí na Svatém Hostýně vznikla v roce 1951 v těžkém žaláři, a mohla se realizovat přesně po 50 letech. Dnes dostává novou dimenzi, která se projevuje ve spolupráci kněží a laiků. 
“Rok každého člověka má 365 dní. Křesťanské učení ukazuje cestu, jak má vypadat těch 365 dní s konečným cílem ve věčnosti. Většinu kolem nás tvoří lidé hledající. Inteligence prostá i vzdělaná reaguje tehdy, má-li v ruce základ. To splňuje mini-knížečka Víra. Její slova Nic nevysvětlují – zakládají víru v Boha,“ zdůrazňuje básník Karel Vysloužil, který při této příležitosti vydal sedm různobarevných sešitků své poezie a druhé vydání vzpomínkové knihy Návrat.
Petr Cekota

Pěší pouť za umělce 2011 z Olomouce do Králík
Již pátým rokem patří konec července Pěší pouti za umělce. Tato pouť probíhá po celý týden a putuje se z místa na místo. Letos se poprvé vychází z Olomouce, z místa, kde se nachází centrum organizace. Pěší poutě za umělce se účastní široké spektrum společnosti různého věku. Pouť je určena nejen putující skupině (velikost skupiny do 15 poutníků), ale také široké veřejnosti, která je zvána prostřednictvím médií na každodenní mši svatou a doprovodný umělecký program. V každodenních modlitbách se myslí nejen na umělce, aby si uvědomili hodnotu svého daru a svou zodpovědnost, jak s tímto darem naloží, ale na každého člověka. Aby se každý z nás dokázal otevřít Boží kráse, naučil se ji vnímat a rozpoznávat, aby pochopil, jaký význam má umění pro kvalitu života společnosti. Doprovodný umělecký program také pomáhá odhalovat a poznávat naše křesťanské kořeny.
První den pouti bude odstartován 24. července v Olomouci mší svatou v katedrále sv. Václava. Tato zahajovací neděle bude věnována olomouckému svatému, Janu Sarkandrovi, ale také tomu, který ho svatořečil, nedávno blahořečenému Janu Pavlu II., který tuto pěší pouť doprovází od jejich počátků. Jeho se také bude týkat dokumentární film F. Zavattara Čtvrtstoletí s Janem Pavlem II.; komentovaná projekce proběhne v kavárně Amadeus v 19 hod.
V pondělí po prohlídce Hanáckého skanzenu se bude putovat z Příkaz do Litovle, kde kromě mše svaté ve farním kostele bude uveden v nově rekonstruované kapli sv. Jiří komorní pořad slova a hudby Rapsodického divadla Démant a slza (anglická duchovní poezie). V úterý se uskuteční návštěva Uničova a Úsova, odkud se půjde pěšky do Mohelnice. Večer – opět po mši svaté – bude věnován zhudebněným básním Bohuslava Reynka.
Po třech dnech naplněných kulturními a uměleckými zážitky poutníky čekají náročnější etapy pouti, které ovšem budou prodchnuty krásou toho nejvyššího, krásou přírody, a to na trase Mírov, Hoštejn, Štíty, Červená Voda a Králíky. Tyto dny budou po mši svaté nabídnuty komentované projekce krátkometrážních filmů, dva animované, Mr. Pascal A. de Vere a Muž, který sázel stromy F. Backa a dokumentární Denně předstupuji před Tvou tvář D. Vihanové.
Pěší pouť za umělce poskytuje několik rovin – společenskou, duchovní, uměleckou, vzdělávací, sportovní - a napomáhá tak ke schopnosti lepší a citlivější komunikace. Hlavním organizátorem je Arcibiskupství olomoucké a Rapsodické divadlo a probíhá pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, pomocného biskupa olomouckého.
Více informací o Pěší pouti za umělce najdete na webových stránkách: www.ado.cz, www.rapsodickedivadlo.cz
Martina Pavlíková

Poslední rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem
Necelých čtrnáct dní po svém uvedení do úřadu diecézního biskupa královéhradecké diecéze vedl Mons. Jan Vokál zádušní mši svatou za svého předchůdce, arcibiskupa Karla Otčenáška, emeritního biskupa královéhradeckého, který zemřel 23. května 2011 ve věku 91 let. Posledního rozloučení se zúčastnila řada významných osobností z církevního i veřejného života a velký zástup věřících.
Poselství Benedikta XVI. tlumočil apoštolský nuncius Diego Causero. Zástupce prezidentské kanceláře přečetl dopis prezidenta Václava Klause. Českou vládu reprezentovali ministři Leoš Heger a Miroslav Kalousek, který k účastníkům bohoslužby v závěru také promluvil. Při bohoslužbě kázal pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, který v roce 1998 vystřídal biskupa Karla na královéhradeckém biskupském stolci. Připomněl životní odkaz zesnulého svědka víry a mučedníka komunistické totality. Rakev se zesnulým byla uložena do katedrální krypty.
(rcl)

VIA – duchovní cvičení pro mladé muže, kteří hledají své životní povolání
Na duchovní cvičení zveme všechny mladé muže od 17 do 40 let, kteří chtějí hlouběji poznat Boha a tím i sebe ve vztahu ke svému životnímu povolání. Duchovní cvičení se koná v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci od 1. do 5. srpna 2011. Bližší informace a možnost se přihlásit: www.knezskyseminar.cz; bohoslovec Václav Hejč, tel.: 728 625 767, e-mail: vaclav.hejc@seznam.cz
(aco)

Vlak Jana Pavla II. v olomoucké arcidiecézi
Ve dnech 21. až 24. září přijede do naší arcidiecéze poutní Vlak Jana Pavla II. Je to moderní vlak, postavený v Polsku na jeho počest, který slouží k dopravě poutníků, i jako pojízdná audiovizuální expozice připomínající život a dílo prvního slovanského papeže. 
Ve středu 21. září přijede vlak z Maďarska do Starého Města. Tam bude na nádraží pro veřejnost otevřen pravděpodobně ještě týž den odpoledne. Následující den, ve čtvrtek 22. září, bude otevřen od 9 do 17 hod. Poté vlak přejede do Olomouce, kde bude od pátku 23. září do soboty 24. září otevřen po oba dny od 9 do 17 hod. 
Tato cesta papežského vlaku je první svého druhu u nás a je mimořádnou událostí pro naši zemi. Prosíme farnosti naší arcidiecéze, především ty, pro které je to dostupné, aby využily této příležitosti, přijely si prohlédnout vlak a jeho expozice a daly tak najevo zájem a podporu odkazu blahoslaveného papeže Jana Pavla II.
Více informací a kontaktní osoba:Luboš Nágl, tel.: 605 274 911, 587 405 432, nagll@arcibol.cz 
(aco)

Nová webová stránka: Teologie těla
Pod záštitou sester paulínek byla 30. května o svátku sv. Zdislavy spuštěna nová webová stránka: Teologie těla – povolání k lásce. Klade si za cíl podtrhnout přínos bl. Jana Pavla II., papeže života a rodiny, k pochopení povolání každého člověka k lásce. I když se stránka věnuje především manželství a rodině, chce zároveň ukázat na vzájemnou propojenost všech povolání v církvi, jejich komplementaritu, krásu a působivost. Zabývá se proto klíčovými tématy, která mají vztah k lidskému tělu a jeho schopnosti vyjadřovat lásku: od zasnoubení přes spiritualitu manželství, odpovědné rodičovství, sexuální čistotu až např. po kněžské svěcení žen a teologii kněžství a zasvěceného života. Stránky připravil Karel Skočovský ve spolupráci s Janou Prudkou a nakladatelstvím Paulínky. Na stránce též postupně vzniká soubor dokumentů církve o manželství, sexualitě, kněžství a panenství určený pro hlubší studium.
Adresa webu: www.teologietela.paulinky.cz 
(aco)

Mons. Tomáš Holub – nový generální sekretář ČBK
Čeští a moravští biskupové volili v průběhu 85. plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 16. až 18. června 2011 v Prachaticích, nového generálního sekretáře České biskupské konference. Tajnou volbou byl zvolen Mons. Tomáš Holub, který nastupuje do své funkce počátkem července a nahradí tak stávajícího generálního sekretáře Mons. Ladislava Hučka.
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., se narodil 16. srpna 1967 v Červeném Kostelci. (na Náchodsku). Absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a 28. srpna 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem.
Jeho prvním působištěm byla v letech 1993 až 1996 Kutná Hora, kde byl ustanovem jako kaplan ve farnosti a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily. Poté nastoupil jako první vojenský kaplan do Armády ČR, v níž působil v letech 1996 až 2006, nejprve v jednotkách IFOR v Bosně a Hercegovině, dále jako vojenský kaplan Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a nakonec jako hlavní kaplan Armády ČR. Od roku 2006 působil jako poradce ministryně obrany.
V letech 2007 až 2008 absolvoval studijní pobyt na Lateránské univerzitě v Římě. Na Katolické teologické fakultě UK v Praze obhájil doktorát z křesťanské etiky na téma Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce.
Od 1. března 2008 byl ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od 1. prosince 2008 dva roky vykonával společně s Mons. Josefem Sochou službu generálního vikáře královéhradecké 
diecéze. Mons. Tomáš Holub hovoří anglicky, německy a italsky.
Monika Vývodová

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži má lezeckou stěnu
Před více než deseti lety vznikla v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži myšlenka vybudovat v prostorách staré kotelny lezeckou stěnu. Přestože stavební úpravy započaly už tehdy, dokončit dílo se podařilo až letos, kdy si škola připomíná 20. výročí svého znovuobnovení. Novou lezeckou stěnu požehnal 7. června kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Antonín Basler.
Realizace první etapy díla by nebyla možná bez štědrosti sponzorů, peněz z brigády studentů gymnázia ve farních lesích na Zábřežsku a dvou šikovných zedníků, kteří zde pracovali bez nároku na finanční odměnu. Celková investice v rámci první etapy činila cca 120 000 Kč. Tato stěna má sloužit studentům Arcibiskupského gymnázia, žákům Církevní základní školy v Kroměříži, kteří budou podle ředitelky Loučkové stěnu využívat také v rámci tělesné výchovy, dále farníkům obou kroměřížských farností, salesiánským spolupracovníkům a také veřejnosti. V rámci druhé etapy se snad podaří vybudovat ke stěně vstup zvenčí, šatny a sociální zařízení.
Při obřadu žehnání stěny promluvil nejprve spirituál gymnázia P. Pavel Stuška, který přiblížil její historii, a po něm ředitel školy Štěpán Bekárek vyzdvihl důležitost aktivně tráveného času. Kroměřížská místostarostka Jarmila Číhalová by ráda podporovala pohybovou aktivitu všech obyvatel města, školní dílo proto bere jako střípek do této mozaiky. Na závěr vyučující tělesné výchovy Jiří Pliska, který se lezení věnuje přes deset let, na vrcholek stěny vystoupal.
Nová lezecká stěna nese jméno italského blahoslaveného z počátku 20. století, Piera Giorgia Frassatiho (1901 – 1925). Mladík, který se dožil pouhých 24 let, je pro svou lásku ke sportu i k chudým vzor pro mladé lidi. Již odmalička byl znám díky svému hlubokému duchovnímu životu, který se projevoval mnoha dobrými skutky. S věkem jeho štědrost rostla, pomohl například získat bydlení pro starší ženu, která byla vystěhovaná z bytu, a podporoval také tři děti nemocné vdovy. Ve svých 17 letech se přidal ke společenství sv. Vincence z Pauly a velkou část svého volného času věnoval službě nemocným a potřebným. Kromě toho byl také zapáleným aktivistou, členem katolické studentské federace a lidové strany, politické organizace, která prosazovala učení katolické církve. Roku 1922 vstoupil do dominikánského řádu, již o tři roky později však podlehl dětské obrně, kterou se nakazil při péči o nemocné. Zemřel 4. července 1925 a již za několik let byl zahájen jeho beatifikačním proces. Ten vyvrcholil 20. května 1990, kdy byl Pier prohlášen za blahoslaveného.
Zdeňka Benešová

Obnova kulturních památek za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2011
	1.	Římskokatolická farnost Buchlovice – 100 000 Kč – fara č. p. 279 (obytná budova), Buchlovice
	2.	Římskokatolická farnost Starý Hrozenkov – 100 000 Kč – kostel Narození Panny Marie, Starý Hrozenkov
	3.	Římskokatolická farnost Újezd u Valašských Klobouk – 160 000 Kč – kostel sv. Mikuláše, Újezd u Valašských Klobouk
	4.	Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín – 70 000 Kč – kaple sv. Václava, Kudlov
	5.	Římskokatolická farnost Hluk – 80 000 Kč – kostel sv. Vavřince – hlavní oltář sv. Vavřince, Hluk
	6.	Římskokatolická farnost Vidče – 25 000 Kč – kříž z roku 1869 u kostela, Vidče
	7.	Římskokatolická farnost Pozlovice – 80 000 Kč – kostel sv. Martina, Pozlovice 
	8.	Římskokatolická farnost Velké Karlovice – 100 000 Kč – fara č. p. 274, Velké Karlovice; 50.000 - kostel Panny Marie Sněžné, Velké Karlovice
	9.	Římskokatolická farnost Nezdenice – 150 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla, Nezdenice
	10.	Římskokatolická farnost Komňa – 70 000 Kč – kostel sv. Jakuba Většího, Komňa
	11.	Římskokatolická farnost Březnice u Zlína – 200 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje, Březnice u Zlína
	12.	Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž – 30 000 Kč – kenotaf arcibiskupa Somerau-Beeckha v kostele sv. Mořice, Kroměříž
	13.	Římskokatolická farnost Střílky – 150 000 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Střílky
	14.	Římskokatolická farnost Zborovice – 100 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje, Zborovice
	15.	Římskokatolická farnost Vítonice – 70 000 Kč – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Vítonice 
	16.	Římskokatolická farnost Uherský Brod – 150 000 Kč – kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Uherský Brod
	17.	Římskokatolická farnost Slavičín – 150 000 Kč – kostel sv. Vojtěcha, Slavičín
	18.	Římskokatolická farnost Kyselovice – 25 000 Kč – mramorový kříž u kostela z roku 1906, Kyselovice
	19.	Římskokatolická farnost Ludslavice – 35 000 Kč – varhany kostela sv. Václava, Ludslavice
	20.	Římskokatolická farnost Kvasice – 30 000 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie – oltářní nástavba hlavního oltáře, Kvasice
	21.	Římskokatolická farnost Lidečko – 25 000 Kč – barokní obraz sv. Václav z fary č. p. 37, Lidečko; 130 000 Kč – kostel sv. Kateřiny – 14 obrazů křížové cesty, Lidečko
	22.	Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž – 40 000 Kč – dům č. p. 150 a 165 – projektová dokumentace, Riegrovo nám., Kroměříž
	23.	Římskokatolická farnost Morkovice – 100 000 Kč – kostel sv. Jana Křtitele, Morkovice
	24.	Římskokatolická farnost Prasklice – 82 454 Kč – kostel sv. Anny, Prasklice
	25.	Římskokatolická farnost Hulín – 60 000 Kč – kostel sv. Václava – ohradní zeď, Hulín
	26.	Římskokatolická farnost Záhlinice – 40 000 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Záhlinice
	27.	Římskokatolická farnost Rusava – 40 000 Kč – kostel Povýšení sv. Kříže, Rusava
	28.	Římskokatolická farnost Horní Němčí – 100 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla – ohradní zeď, Horní Němčí
	29.	Římskokatolická farnost Choryně – 140 000 Kč – kostel sv. Barbory, Choryně
	30.	Římskokatolická farnost Bílavsko – 70 000 Kč – kostel sv. Bartoloměje – 6 ks vitrážových oken, Bílavsko
	31.	Římskokatolická farnost Uherský Brod – Újezdec – 25 000 Kč – kříž před kostelem, Újezdec u Luhačovic
	32.	Římskokatolická farnost Provodov – 70 000 Kč – kostel Panny Marie Sněžné – vitráže, Provodov
Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
	1.	Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí – 114 000 Kč – pískovcový kříž před vchodem do kostela Nanebevzetí Panny Marie, Valašské Meziříčí
	2.	Římskokatolická farnost Luhačovice – 25 000 Kč – kaple Augustiniánského domu, Luhačovice
Eva Lidáková

Nová publikace k svatohostýnskému jubileu
V souvislosti s přípravou jubilejních oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie, které se budou konat v roce 2012 na Svatém Hostýně, rozhodl výbor Matice svatohostýnské vydat publikaci o význačných osobnostech, jejichž život byl spojen s nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě.
Plánovaná nová knížka v rozsahu většího sborníku bude obsahovat životopisná data i životní příběhy 50 mužů, kteří “tvořili“ historii Svatého Hostýna v uplynulých 200 letech. Na tvorbě publikace přislíbil účast kolektiv sedmi autorů, jejichž editorem je šéfredaktor Listů svatohostýnských PhDr. Josef Pala. Ze jmen, která budou sborník obsahovat, připomínáme alespoň některá: první hostýnský duchovní správce Jan Cibulka, světový byzantolog František Dvorník z Chomýže, slovenský architekt Dušan Jurkovič, malíř Jan Koehler, archeolog Karel Ludikovský, evangelický farář a významný botanik Daniel Sloboda z Rusavy, olomoucký arcibiskup a mecenáš Svatého Hostýna Antonín Cyril Stojan, sběratel lidové slovesnosti František Sušil, obnovitel Matice svatohostýnské Vladimír Tomeček, starosta Bystřice pod Hostýnem a předseda Matice svatohostýnské Václav Zbořil aj. 
Závěr publikace bude obsahovat jména a fotografie z návštěvy dvaceti významných osobností na Svatém Hostýně od 19. století až po dnešní dobu. Byli to např. císař František Josef I. (1897), francouzský kardinál Jean Verdier (1935), nejvyšší představitel jezuitského řádu Hans Peter Kolvenbach (1990), apoštolský nuncius Giovanni Coppa (1991), bývalý polský prezident Lech Walesa nebo prezident Václav Klaus (2007). 
První “vlaštovkou“ svatohostýnského výročí je Jubilejní Svatohostýnský kalendář na rok 2012, který si mohou poutníci kupovat na Svatém Hostýně již od začátku letošního května. Kromě kalendáře s církevním i občanským kalendáriem je zde tradiční přehled všech poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2012. Kalendář doplnil myšlenkami na každý týden olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner.
Pavel Skála


Centrum pro katechezi

DVD 10 přikázání
Nejslavnější příběh o Mojžíšovi – princi egyptském, byl již nejednou filmově zpracován. Rádi bychom vám představili další z nich, který je dostupný v běžných prodejnách s tiskovinami. Animovaný film o délce 85 minut vyšel v edici HIT +. Představuje dobu faraónů, čas bohatství a otroctví. Biblické události spojené s Mojžíšem a židovským národem jsou malým divákům převyprávěny poutavou formou. Film představuje hlavní události z knihy Exodus a část knihy Numeri – od utrpení Izraele v Egyptě, setkání Mojžíše s Hospodinem, vyslání Mojžíše do Egypta, jednání s faraónem, 10 egyptských ran, propuštění, přechod přes Rudé moře, putování pouští, pokrm z nebe, voda ze skály, příchod do Zaslíbené země. Líčí přátelství, důvěru v Boha, lidskou závist, reptání, aj. Film můžete využít během prázdninových pobytů s dětmi jako “program do deště“ nebo jako večerní program s následnou diskuzí. 
Upozorňujeme, že po shlédnutí filmu je možné také rozebrat příklad Mojžíše, jako přítele Boha a přímluvce Izraele. Jako podklad doporučujeme katechezi Benedikta XVI., kterou měl při generální audienci 1. června tohoto roku. Text je ke stáhnutí na adrese: www.radiovaticana.cz v archivu zpráv. Svatý otec se při ní pozastavuje nad epizodou líčící Mojžíšovu přímluvnou modlitbu a pokušení člověka nepřetržitě uhýbat na cestě víry božským tajemstvím a konstruovat si svého boha, odpovídajícího našim plánům. DVD si můžete zapůjčit v katechetickém centru, zakoupit v prodejnách tiskovin nebo na adrese: www.dvdinform.cz za cenu 49 Kč.
Anna Skočovská

Soutěž pro děti
Od září chystáme odstartovat na našem webu www.ado.cz/katechete ve spolupráci s časopisem Nezbeda soutěž pro děti o pěkné ceny. Děti, budou hledat správné odpovědi na otázky vztahující se k sadě samolepek “Ježíš v nedělních evangeliích“, které jsou určeny pro školní rok 2011/2012. Soutěž může být pro děti vhodnou motivací se lépe seznámit s osobou Pána Ježíše. Podrobnosti o soutěži zveřejníme během prázdnin na našich webových stránkách.
Vít Němec

Prázdninové duchovní cvičení
V termínu 31. července – 4. srpna zveme všechny katechety a animátory na duchovní cvičení na Velehradě, které povede generální vikář Mons. Josef Nuzík. Tématem bude: Objevit křestní milost je bohatá skutečnost. Cena za pobyt se pohybuje od 1520 Kč po 1920 Kč. Přihlašovat se můžete přímo v Poutním domě Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel. 572 571 531.
Na setkání s vámi se těší pracovníci Centra pro katechezi.

Kuchyňské pohádky
Hana Pinknerová, známá autorka fejetonů a knih, jako např. Co Bůh šeptá maminkám nebo Jedno potěšení týdně, napsala v tomto roce také knihu pro děti – Kuchyňské pohádky. V této knize se ocitáme ve světě kuchyňského nádobí – ve světě vařeček, skleniček cukřenek či palačinek, které si vyprávějí, co během dne prožily. Autorka také netradičním způsobem podává “klasické” pohádky o Šípkové Růžence a Popelce, která v podání Hany Pinknerové nemá zlé sestry ani zlou macechu, ale oříšky rozlouskne…
Autorka vypráví pohádky vlídně a nenásilným způsobem se snaží na čtenáře a posluchače výchovně působit. Např. v jedné z pohádek ukazuje pýchu jako špatnou vlastnost, zároveň si v ní můžeme všimnout důležitosti odpuštění nebo dávání nové příležitosti druhým. 
Pohádky lze využít ke čtení dětem doma nebo také mladším dětem v rámci různých prázdninových pobytů. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství a stojí 195 Kč Můžete si ji objednat na adrese: www.ikarmel.cz, nebo zakoupit v prodejnách KNA.
Jana Kuběnová

Sada samolepek na školní rok 2011/2012
Nabízíme vám novou sadu 43 samolepek zaměřených na evangelia čtená o nedělích během školního roku s názvem “Ježíš v nedělních evangeliích“. Aktivita je vhodná pro děti od čtyř do deseti let. Samolepky můžete rozdávat každý týden při nedělní či “dětské” mši svaté, v hodinách náboženství, farních společenstvích, v klubu maminek. Každá katechetka, kněz i rodič jistě ocení i vytvořenou praktickou příručku s komentářem k evangeliu, navrhnutou aktivitou a příběhem. Zmíněná sada i příručka je k dostání v olomouckém centru pro katechezi.
Anna Skočovská


Hlasy a ohlasy

Olomoucké Václavské návrší plné her, tance a dobré nálady
I v letošním roce se katedrála sv. Václava a kaple sv. Anny zapojily do akce Noc kostelů. Stejně jako v loni, tak i letos byl celý program zahájen hrami pro malé děti. Malí návštěvníci měli možnost podstoupit různě obtížné úkoly a záludnosti, aby nakonec od patronky města Olomouce sv. Pavlíny získali sladkou odměnu. Oficiální začátek akce však byl ohlášen mohutným a do daleka znějícím hlasem zvonů všech kostelů v Olomouci. Katedrálu nebylo možné přeslechnout, protože byl rozezněn i největší zvon na Moravě, a sice Svatý Václav. Poté už návštěvníci mohli vstoupit do běžně nepřístupných prostor katedrály. V kapli sv. Cyrila a Metoděje byla připravena haptická výstava, která dokumentovala nejen 880 let od posvěcení kostela, ale také připomínala, že letošní rok je Rokem křtu. I z tohoto důvodu si mohli v sakristii návštěvníci, kteří byli v minulosti pokřtěni v katedrále, vyzvednout příslušné potvrzení. Netradičním zpestřením akce byla i série varhanních minikoncertů, o které se postarali studenti olomoucké evangelické konzervatoře a kmenoví varhaníci chrámu.
Mezi největší lákadla celého programu patřily bezesporu výstava v raně barokní kryptě, mauzoleum olomouckých biskupů a tři zvony zpřístupněné ve velké věži. Pomyslnou třešničkou na dortu byl liturgický tanec na zhudebněnou modlitbu Otče náš ve svahilštině v provedení mladých farnic.
V přilehlé kapli sv. Anny byl program o poznání duchovnější. Návštěvníci se mohli nejprve zúčastnit mše svaté. 
Po jejím skončení měli jedinečnou možnost poodhalit tajemství křížové cesty. Děti z farnosti si totiž netradičním způsobem připomněli utrpení Ježíše Krista na jeho poslední cestě z domu Pilátova až na horu Golgotu. A to vše za bílou plentou. 
Noc kostelů se podle statistických údajů vydařila, a to i přesto, že pršelo. Dokonce se potvrdilo, že se jí zúčastnilo více návštěvníků než v loňském roce. Katedrála a celé Václavské návrší tak v letošním roce přivítala přes 2580 návštěvníků.
Miroslav Výmola
Olomouc

Koncert v kostele v Beňově
Čtvrtý ročník koncertu pořádaný místní základní a mateřskou školou se konal v Beňově v neděli 22. května u příležitosti 160. výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Před koncertem bylo možno navštívit jeho muzeum v obci. Toto malé muzeum bylo otevřeno v budově místní fary v roce 1993 k 70.výročí jeho úmrtí, neboť vzpomínky na tohoto slavného rodáka obce jsou stále živé. Pozornost jistě upoutá i mohutná lípa, která roste již více než 120 let vedle muzea. Tento strom nazvaný Stojanova lípa se umístil v soutěži Strom roku v roce 2007 jako nejkrásnější a zdobí ho titul Strom roku 2007.
Koncert se konal ve farním kostele sv. Františka z Assisi. Úvodní slovo přednesl duchovní správce beňovské farnosti P. Bedřich Horák. Připomněl život a zásluhy našeho milého rodáka a přivítal účinkující. Poté vystoupily děti MŠ a ZŠ Beňov ve sborovém zpěvu, hře na flétny a elektronické piano. Na chrámové varhany hrála Hana Bělařová a sólově zpívala Martina Řezníčková. Dále následovalo vystoupení komorního orchestru mladších žáků, zazpíval pěvecký sbor Primavera a na závěr hrál Komorní smyčcový orchestr ZUŠ B. Kozánka z Přerova. Všem účinkujícím patří velké poděkování za vydařený koncert, ale také organizátorům za zprostředkování a uskutečnění příjemného nedělního kulturního zážitku. 
Yveta Hrbasová
Beňov


Bude vás zajímat

IV. pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad a zároveň 1. Moravská Compostela ze Svatého Kopečku u Olomouce 
Pořádají společně Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská a Matice velehradská ve dnech 30. června až 4. července 2011.
S pomocí Boží a vstříc Pánu putujeme společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 3. výročí + poutníka Stanislava Budaře. Každý poutník však jde na svou vlastní zodpovědnost. Partnerem je cestovní kancelář Miklas-tour, mediálními partnery jsou Katolický týdeník a Radio Proglas. 
1. část: Svatý Kopeček – Svatý Hostýn 
Čtvrtek 30. června
Svatý Kopeček (8.00 odch.), Bukovany (8.30 přích.; 8.45 odch.),Velká Bystřice (9.25 přích.; 9.40 odch.), Svésedlice (10.25 přích.; 10.40 odch.), Vacanovice (11.30 přích.; 11.40 odch.), Tršice (12.25 přích.; 13.00 odch.), Lazníky (14.00 přích.; 14.15 odch.), Buk (14.50 přích.; 15.00 odch.), Prosenice (15.40 přích.; 15.50 odch.), Radslavice (16.40 přích.; 17.00 odch.), Pavlovice (17.50 přích.)
Pátek 1.července
Pavlovice (7.30 odch.), Hradčany (8.05 přích.; 8.15 odch.), Nahošovice (8.50 přích.; 9.00 odch.), Dřevohostice (9.30 přích.; 10.00 odch.), Lipová (10.40 přích.; 10.50 odch.), Ochozy (11.25 přích., 11.50 odch.), Bílavsko (12.30 přích.; 12.45 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13.30 přích.; 13.45 odch.), Pod Valy (14.40 přích.; 14.50 odch.), Svatý Hostýn u baziliky v 15 hod.
2. část: Svatý Hostýn – Velehrad
Sobota 2. července – 16,2 km
	8.00	registrace poutníků v Jurkovičově sále
	9.15	mše svatá s ostatními poutníky – bazilika SVATÝ HOSTÝN
	10.45	předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (Pod Valy)
	12.45	odchod z RUSAVY – zastavení č. 20
	14.45	LUKOVEČEK – příchod ke kapli Panny Marie Pomocné 
	16.30 – 17.15	FRYŠTÁK – dům Ignáce Stuchlého, pak odchod směr ŠTÍPA
	18.15	ŠTÍPA – poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování, večeře)
Neděle 3. července – 22,1 km
	6.00	snídaně na faře ve Štípě
	6.30	požehnání v kostele, odchod směr ZLÍN
	9.00	Zlín - zastavení č. 15 – předávání křížků novým poutníkům
	12.00	MALENOVICE – Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně 
	13.00	OLDŘICHOVICE – kaple sv. Zdislavy – mše svatá, pak občerstvení
	15.00	Korunka Božího milosrdenství a odchod
	15.45	NAPAJEDLA – hrob Aničky Zelíkové
	16.15	uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování (klášter, sokolovna)
	Pondělí 4. července – 21,3 km
	6.30	čaj a pečivo na farní zahradě v Napajedlech
	7.30	odchod od chrámu sv. Bartoloměje
	8.00	NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – předávání křížků novým poutníkům
	10.30	HUŠŤENOVICE – setkání s poutníky z Nového Jičína
	11.30	SUŠICE
	12.00	Anděl Páně u kostela v JALUBÍ, pak v kulturním domě občerstvení 
od místní farnosti, ve 14.00 odchod 
	15.00	MODRÁ – přivítání starostou obce (zastavení č. 2)
	15.30	VELEHRAD – u Cyrilky (zastavení č. 1) a vstup do baziliky, 16.00 
– mše svatá, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin
Nezalekněte se! Jen zdatní poutníci projdou celou trasu v pěti dnech. Každý z vás se může přidat kdykoliv a kdekoliv během našeho putování. 
Prosíme všechny účastníky této poutě, kteří budou putovat ze Svatého Kopečku až na Velehrad a budou chtít ubytování v Pavlovicích (přihlaste se proto co nejdříve na tel.: 585 385 033, 736 616 203, 733 386 135). Ti, kteří chtějí ubytování ve Štípě a v Napajedlech, nahlaste požadavek na ubytování na recepci Matice svatohostýnské 
(matice @hostyn.cz nebo tel.: 573 381 693–4), která povede evidenci těchto poutníků. Zavolejte nebo napište, zda budete požadovat v obou místech ubytování nebo jen v některém. 	 Za organizátory poutě:
Mgr. Lubomír Vývoda
předseda MSH

Manželská setkání
Manželská setkání se konají od 12. do 20. srpna v Liberci. Program: Rozdíly mezi mužem a ženou, základy komunikace, krize v manželství a odpuštění, vzájemné porozumění, sexualita, zdravé sebevědomí a určení priorit, vyjádření pocitů, naplňování potřeb a vzájemné pozornosti.
Bližší informace: Markéta Tomková, YMCA Familia, Na Poříčí 12, 110 00 Praha1, 
tel.: 606 745 048, www.zr.ymca.cz, e-mail: sekretariat@familia.cz

Poutní slavnosti u Svatého Antonínka 
(farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem)
NE 10. července – 15.00 – pouť farnosti Ostrožská Nová Ves 
NE 17. července – 15.00 – pouť nemocných a pomazání 
NE 24. července – 15.00 – pouť farnosti Uherské Hradiště 
NE 31. července – 15.00 – pouť farností Polešovice, Nedakonice, Dolní Němčí a Horní Němčí
NE 7. srpna – 15.00 – pouť farností Velká nad Veličkou, Kuželov a Kněždub 
NE 14. srpna – 15.00 – pouť farnosti Vlčnov 
NE 28. srpna – 9.00 – před poutí děkovnou 
NE 28. srpna – 10.30 – Děkovná dožínková pouť – mši svatou slouží Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
ČT 1. září – 15.00 – pouť farností Strážnice, Petrov a Radějov 
NE 18. září – 15.00 – pouť farnosti Hroznová Lhota 
NE 25. září – 15.00 – pouť farnosti Sudoměřice 
NE 2. října – 15.00 – pouť farnosti Vnorovy 
SO 29. října – 16.00 – dušičková pouť a křížová cesta 
SO 31. prosince – Silvestrovská půlnoční mše svatá 
Až do 31. října je sloužena mše svatá každou neděli v 15 hod. První úterý v měsíci v 15 hod. se modlíme na Antonínku za kněze a je zde sloužena mše svatá. Kaple je denně otevřena. 
Více informací: www.antoninek.cz

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory nabízí
16. až 23. července – pobyt pro prarodiče s vnoučaty - Marianum, Janské Lázně – II. turnus
19. až 22. září – duchovní obnovu nejen pro seniory s Mons. Bohumilem Kolářem – Marianum, Janské Lázně
3. až 6. října – Manželské setkání seniorů – Marianum, Janské Lázně – I. turnus
6. až 9. října – Manželské setkání seniorů – Marianum, Janské Lázně – II. turnus
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

Duchovní cvičení na Velehradě 2011
	6. 7. – 9. 7.	Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB
	17. 7. – 21. 7.	Duchovní cvičení pro manžele – Mons. A. Opatrný
	21. 7. – 24. 7.	Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – Mons. A. Opatrný	
	31. 7. – 4. 8.	Duchovní cvičení pro katechety a animátory – Mons. J. Nuzík 
	21. 8. – 26. 8.	Exercicie pro trvalé jáhny a jejich manželky – P. Vasil Kormanik
	27. 8. – 1. 9.	Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. M.Altrichter, SJ
	28. 8. – 1. 9.	Duchovní cvičení pro všechny (františkánská spiritualita) – P. A. Dabrowski, OFM
	7. 9. – 10. 9.	Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB
	3. 10. – 7. 10.	Exercicie s Pannou Marií – P. J. Hladiš, SJ
	14. 10. – 16. 10.	Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – P. S. Peroutka, SJ
	23. 11. – 27. 11.	Ignaciánské exercicie pro všechny – P. S. Peroutka, SJ
	27. 11. – 1. 12.	Adventní duchovní cvičení pro všechny – P. A. Dabrowski, OFM
	2. 12. – 4. 12.	Duchovní cvičení pro laiky, pastorační asistenty a akolyty – P. M. Pořízek
	8. 12. – 11. 12.	Duchovní cvičení pro manžele – Mons. V. Šíma
	30. 12. – 1. 1.	Duchovní cvičení formou večeřadla – P. Š. M. Filip, OP
Bližší informace naleznete na www.stojanov.cz, přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel. 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Duchovní cvičení v Českém Těšíně 2011
31. 7. – 6. 8. Ekumenické duchovní cvičení – vede P. L. Ambruster, SJ
14. 8. – 23. 8. Kontemplativní exercicie pro začátečníky – vede P. C. John, SJ
11. 9. – 17. 9. Čtvrtý týden duchovních cvičení Sdílet radost s Kristem vzkříšeným – vede P. F. Lízna, SJ
7. 10. – 9. 10. Duchovní obnova pro rodiče a vychovatele školních dětí Vychovávám druhé, když vychovávám sebe – vede trvalý jáhen J. Janšta
20. 10. – 23. 10. Mariánská duchovní obnova pro všechny – vede P. J. Stuchlý, SJ
1. 12. – 4. 12. Druhý týden duchovních cvičení Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista – vede P. F. Lízna, SJ
Bližší informace: Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova, Český Těšín, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel. 737 930 713, 558 761 429


Centrum pro mládež

Světové setkání v Madridu
V polovině srpna proběhnou v Madridu Světové dny mládeže. Dlouho očekávaná událost, na níž se z naší arcidiecéze přihlásilo už 800 lidí. Ti, kteří stále váhají, se ještě mohou přihlásit. 
První část poutníků vyjede 8. srpna na předprogram do diecéze Tarragona. Historické město u moře blízko Barcelony nabídne Čechům duchovní i kulturní program.
Hlavní program začne v Madridu 16. srpna slavnostní mší svatou, další dny budou mít poutníci možnost podívat se do madridských muzeí, prohlédnout si město, bude probíhat Festival mladých, katecheze biskupů a celé setkání vyvrcholí 20. srpna vigilií s papežem a přespáním pod madridským nebem na místě zvaném Cuatro Vientos.
Světové dny mládeže se opakují jen jednou za dva nebo tři roky a je to velká událost, na kterou účastníci jen tak nezapomínají. Ze zážitků a setkání s mladými lidmi z celého světa, ale i setkání s Pánem, mohou čerpat ještě hodně dlouho.
A aby se utužila přátelství navázaná v Madridu, a aby mohli účastníci zavzpomínat na společně prožité chvíle, je pro ně už teď přichystané na víkend 30. září až 2. října. Pomadridské setkání na Arše v Rajnochovicích.

Prázdniny na Přístavu
Stejně jako každé prázdniny je i letos na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích přichystaný bohatý program. První červencové dny budou plné práce i zábavy zároveň. Už samotný název Mozoule napovídá, že jde o pracovní pobyt, při kterém účastníci zažijí kombinaci práce, společenství, her a modlitby.
Od 10. července bude probíhat akce Bombastik, tentokrát ve stylu seriálu M*A*S*H. Dobrodružství ve vojenské polní nemocnici mohou zažít mladí ve věku 13 až 16 let.
Následuje Oáza evangelizace. Je pro všechny, kteří chtějí růst v duchovním životě a přibližovat se k Ježíši. “Pojď a uvidíš!“ (Jan 1, 46)
Prázdniny již tradičně končí posledním týdnem nazvaným Arrivederci prázdniny, tentokrát pojatým jako šestidenní putování po hlubokých lesích Rychlebských hor.
Více informací a přihlášky na www.ado.cz/mladez

Nabídka dovolené pro rodiny 
V areálu Táborového střediska Archa Rajnochovice je nově opravená chatka. Je v ní možnost ubytovat osm lidí, vybavená je kuchyňkou, WC, sprchou a dvěma ložnicemi. Ideální pro rodinnou dovolenou, v areálu je hřiště, kaple a možnost celodenního stravování. Užijte si dovolenou v krásné oblasti Hostýnských vrchů. Cena za chatu je 1000 Kč za noc.
Kontakt: Jarmila Mohylová, tel.: 734 435 174, e-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

Kurz Animátor
V letošním roce dokončilo dvouletý kurz 21 nových animátorů. Jsou to mladí lidé, kteří animují – oživují dění ve farnostech, věnují se malým dětem, vedou společenství mládeže aj. Kurz pomůže získat zkušenosti a vědomosti v oblastech sebepoznání, sebepřijetí, komunikace, církev, prožívání liturgického roku, katechismus, metodika vedení společenství, základy managementu času. Zároveň zažijí krásné společenství a načerpané nadšení můžou přenést do svých farností.
Další běh kurzu začíná opět na podzim. Přihlášku je nutné vytisknout z našich stránek, nechat ji podepsat od svého kněze (popř. od rodičů).


Centrum pro školy

Ohlédnutí za akcí Den kostelů 
Dne 27. 5. 2011 se konala v celé naší republice Noc kostelů. V naší arcidiecézi jsme pozvali do kostelů i školní děti, a to v programu Den kostelů. Asi 60 proškolených lektorů oslovilo vedení škol ve svém bydlišti s nabídkou tohoto programu. Mnoho škol toho využilo, někde se zapojila jedna třída, někde celá škola. 
Zkušenost, kterou lektoři udělali, je velmi pozitivní. Roste nám generace, kterou zajímá nejenom architektura a kulturní dědictví kostelů, ale nechává se oslovit i duchovní atmosférou místa. Jakou konkrétní zkušenost tedy lektoři udělali? Přinášíme vám několik výňatků z došlých hodnocení.
* * * * *
V hranickém děkanátu proběhla doprovodná akce Noci kostelů určená základním a středním školám pod názvem DEN KOSTELŮ. Možnost byla nabídnuta přímo v Hranicích a Černotíně. Využita byla ve městě i na vesnici. V Hranicích sice váhavě, ale dvě skupiny se přihlásily a přišly. Děti byly uneseny hrou na královský nástroj – varhany! A nadšeny, že mohly vidět slečnu varhanici v akci, tedy při samotné hře! Snad některé pochopily hlouběji symboliku liturgického prostoru. Se zaujetím si prohlédly všechny oltáře.
Překvapením byla malá skupinka předškoláků s paní učitelkou, která přišla ze školky z Nové ulice. Nebyla na program sice přihlášena, nicméně oči všem zářily. Poznávací program zapůsobil. Zážitkem bylo zastavení u křtitelnice, kdy čtyři děti ze šesti věděly, co je to křest, a hrdě se přihlásily, že pokřtěny jsou. Dvě nepokřtěné se křtu skoro domáhaly. Premiéra akce NOC KOSTELŮ se vydařila a budeme v ní pokračovat!
Marcela Brázdová
(Převzato z farního Informátoru Hra-nice)
* * * * *
V pátek 27. května 2011 se uskutečnil první ročník unikátní akce s názvem Den kostelů. Brodecký kostel Posvěcení svatého Kříže navštívily děti většiny tříd Základní školy v Brodku u Prostějova. Žáci i jejich učitelé se dozvěděli zajímavé informace o nejdůležitějších místech v kostele a mohli si vše zblízka prohlédnout. Téměř nikdo neodolal zvonku, který ohlašuje začátek mše svaté, a rád si zazvonil, většina dětí také vyzkoušela pohodlnost křesla, ve kterém sedí při bohoslužbách kněz (sedes). Ti odvážnější si zkusily přečíst úryvek z Bible od ambonu a ti úplně nejsmělejší využily příležitosti obléci si ministrantskou rochetu. 
Nabyté informace jsme na závěr prohlídky ověřily vyplněním pracovního listu...
Těšíme se, že se třeba v příštím roce sejdeme v kostele znovu a společně prozkoumáme místa, kam jsme se letos nestihli podívat.
Lucie Ševrová
* * * * *
Na celou akci Den kostelů jsme se my, lektorky, velmi těšily, protože ji považujeme za skvělý nápad a nyní, po jejím ukončení, bych řekla, že vstup škol do kostelů vnímám jako jakousi “samozřejmost“ a maličkost, kterou můžeme lidem nabízet.
Zaměřily jsme se na děti ze základních škol, které máme v Uničově tři. Z nich naší nabídky využily školy dvě. Provázely jsme děti celé dopoledne, přišly čtyři skupiny, dohromady 120 dětí.
Osobně jsem vyšla velice obohacena. Prožila jsem velké Boží požehnání a obdarování, protože děti byly naprosto geniálně vnímavé a samy se ptaly přesně na podstatné věci, až mi to vyráželo občas dech... Setkala jsem se i s tím, že je zajímala modlitba, klekání před Eucharistií... Jeden (podle paní učitelky velmi problémový a neposedný klučina) byl v kostele změněn k nepoznání - dával mi otázky s velkou dychtivostí. Nesetkala jsem se (ani u starších dětí) s pohrdáním nebo neúctou – naopak. V jedné skupině starších dětí jsem se ptala, kdo už v kostele někdy byl. Z asi 30 dětí zvedly ruku sotva 4. Tedy kostel a vše kolem něj pro ně byl naprosto nový svět (a zdá se, že lákavý). Snažily se ho chápat a zorientovat se. Bylo na nich hezky zřetelné, že my lidé jsme tvorové náboženští.
Z interiéru znaly díky filmové tvorbě většinou zpovědnici, zajímaly se o vyobrazené svaté, ptaly se, co je to křest atd. Také je přitahovala naše uničovská legenda, jíž jsme při výkladu náležitě využily – zejména mladší děti pozorně naslouchaly a přirozeně tak přijímaly existenci Matky Boží, která se o nás stará a chrání nás.
Věřím, že po exkurzi v kostele v dětech zůstala alespoň jakási představa, “o čem to celé je“, a že pochopily význam a hodnotu stavby. Také snad se v nich více probudila úcta a smysl pro posvátno. A možná v nich i vyvstaly otázky o Bohu... Třeba se jednou vydají na cestu k jejich zodpovězení. To si z celého srdce přejeme a za to prosíme.
Děkujeme za pomoc, přípravu, motivaci a inspiraci! Jsme vděčné za tuto možnost a těšíme se na další spolupráci!
Jana Šumpíková, Uničov
* * * * *
Program Den kostelů se u nás v Prostějově setkal s velkým nadšením ze strany učitelů i dětí. Představily jsme kostel dětem jako Boží dům, ve kterém se schází Boží děti, aby se setkaly s Bohem i spolu navzájem. Děti byly velmi ukázněné, chovaly se tiše, bylo vidět, že vnímají tento posvátný prostor. I učitelé tím byli překvapeni a i oni byli určitě osloveni. Někteří tady nikdy nebyli, zaslechla jsem, jak u křtitelnice spolu mluví o svém křtu. Prváčci byli úplně potichu, v rozhovoru reagovali jenom šeptem. Připravily jsme malou katechezi o zjevení Pána Ježíše Tomášovi, v těchto třídách jsem dělala předvelikonoční vstupy do škol, takže se to hodně hodilo pro připamatování si velikonočních událostí. Jeden druhák byl hodně smutný, že už na něho nevyšla četba, pak říkal: “Já věřím v Ježíše.“ Do náboženství ale nechodí. U prváčků četla příběh z Bible paní učitelka a v dalších třídách četly děti samy, pak doplňovaly pracovní list. Nakonec děti skládaly do předkresleného interiéru kostela obrázky okopírované z knížky “Procházka kostelem“. Tento plakát jsem pak připevnila na nástěnku, aby se mohli večer lidé při návštěvě kostela podívat, co děti dělaly. Některé děti byly (na Noci kostelů) ještě večer se svými rodiči. Dal by Pán, aby tato aktivita přinesla užitek! Za to jsme se především modlily a do modlitby bylo zapojeno mnoho lidí i nemocných.
Sestra Alberta, Prostějov
* * * * *
Pokud máte i vy zkušenost z této akce, budeme velmi rádi, když nám ji zašlete na adresu Centra pro školy. A pokud si myslíte, že i u vás ve farnosti by se podobný program mohl uskutečnit, napište, a my vám celý program Dne kostelů představíme a předáme. Den kostelů není jen jeden den v roce, ale může být kdykoliv, záleží jen na nás!
Helena Polcrová

Pedagogové opět na Svatém Hostýně
Letos již potřetí proběhne o prázdninách Pouť pedagogických pracovníků. Bude se konat v sobotu 20. srpna. 
Hostem a celebrantem pouti učitelů bude prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Jsme rádi, že naše pozvání na tuto profesní pouť přijal ministr školství z 1992 až 1994 a významný pedagog. Jeho přednášku “Velká iluze českého školství”, se kterou vystoupil 2. dubna 2008 u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na univerzitě v Hradci Králové, si na webových stránkách přečetlo více než 30 tisíc učitelů.
Letošní program jsme po předchozích zkušenostech mírně pozměnili a obohatili. Pouť začne srazem učitelských poutníků v Bystřici pod Hostýnem na autobusové zastávce u parkoviště pod kopcem. O půl deváté se vydají všichni shromáždění na symbolickou pěší pouť na vrchol k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde se setkají s ostatními návštěvníky pouti. Cestou si připraví přímluvy na mši svatou, která bude zahájena v 10.15 hod. 
Po ní zveme všechny přítomné pedagogy do Jurkovičova sálu, kde budeme mít možnost setkat se s naším vzácným hostem, který si pro nás připravil přednášku na téma “Křesťanský učitel a péče o národní duchovní tradici“. Beseda s prof. Petrem Piťhou začne v 11.30 hod. Po přednášce budeme mít čas na oběd. Ve 14 hod. se sejdeme u sochy Božského Srdce Páně a vydáme se na pobožnost Cesty světla. Pouť pedagogů bude zakončena svátostným požehnáním v bazilice v 15.30 hod.
Srdečně zveme všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele. Společně vyprosme všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nového školního roku. 
Mgr. Lubomír Vývoda
ředitel ZŠ Emila Zátopka, Zlín

Pozvánka na seminář Charita – pomoc potřebným
Zveme všechny zájemce z řad učitelů, katechetů, pastoračních asistentů, kněží a pracovníků Charit na seminář z cyklu “Vstupy do škol s náboženskými tématy“ s tématem Charita – pomoc potřebným. Tento seminář se uskuteční v sobotu 10. září v Olomouci ve velkém sále kurie, Biskupské nám. 2, od 9 do 13.30 hod. a také v sobotu 15. října v Luhačovicích v sále farního úřadu, Pod Kamennou 1000, od 10 do 14.30 hod.
Tento program je připravován ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc. Na programu bude předvedení nových programů pro vstupy do škol a diskuze k těmto programům. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály. Malé občerstvení zajištěno, svačinu si vezměte, prosím, s sebou. Seminář je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. Na požádání bude účastníkům, kteří splňují podmínky, vystaveno osvědčení o absolvování semináře. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději dva dny před daným termínem semináře, a to na adresu: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 219 (243), e-mail: polcrova@arcibol.cz


Centrum pro rodinný život

Časopis Rodinný život
Činí náš domov skutečným domovem pouze to, kde a jak žijeme? Tato a mnohé další otázky zaznívají v novém čísle časopisu Rodinný život. V rozhovorech popisuje šestičlenná rodina změny, které přináší přesídlení z města na venkov, brněnský architekt Zdeněk Bureš vypráví o realizacích sakrálních staveb a rodinách, které v nich prožívají liturgii a společenství. Seznámíme vás s majitelkou starého viktoriánského domu, jejíž rodina otevřela své obydlí studentům a turistům z celého světa. Společně s obyvateli netradičního studentského podnájmu zapřemýšlíme nad osamostatněním, společných večerech i o tom, jak nás prostředí, v němž žijeme, ovlivňuje. Eva Muroňová odhaluje, jak nás vědomí věčného domova může inspirovat a uschopnit pro vytváření domova lidem kolem nás.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o moci laskavého chování. Stejně jako v předchozích číslech nechybí kuchyňská pohádka na dobrou noc, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé akce. Využijte rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest v naší rodině. 
Předplatné i jako dárek pro své blízké lze objednat na naší adrese.

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi na Svatém Hostýně
Pobyt v termínu od 22. do 30. července je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terapeuta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne mají maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše svaté a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod. Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na našich stránkách.

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách
Je naplánován od 8. do 14. srpna. Ubytování je zajištěno v penzionu, který se nachází v klidné lokalitě uprostřed přírody, v blízkosti zámeckého komplexu a lázeňského parku s termálním koupalištěm i vnitřním bazénem. Dobře dostupné je i centrum městečka s proslulou ruční papírnou. Pokoje jsou jedno až čtyřlůžkové se společným sociálním zařízením na chodbě. V areálu je možnost širokého sportovního vyžití. Strava je zajištěna celodenní v restauraci penzionu. Cena zahrnující ubytování a stravu je 2.400 Kč za dospělého a 1.800 Kč za dítě (4 až 12 let). Děti do 3 let platí jen stravu, a to zlevněnou. Pobyt pro dítě do 3 let stojí 540 Kč. Do Velkých Losin můžete přijet buď vlastním autem, nebo vlakem. Naplánovány jsou výlety do přírody, poznávání kulturních památek města Velké Losiny a okolí, program pro děti.
Bližší informace: Lucie Ševrová, tel.: 587 405 251, e-mail: sevrova@arcibol.cz a na www.rodinnyzivot.cz


Z diáře arcibiskupství

ČERVENEC 2011
2. 7. sobota
	10.00 hod. • Nová Hradečná – svěcení nového oltáře a připomínka 200. výročí posvěcení kostela • biskup Josef
3. 7. neděle
	15.00 hod. • Osvětimany – mše svatá na Hoře sv. Klimenta • biskup Josef
4. 7. pondělí
	16.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro vozíčkáře • arcibiskup Jan
	19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 7. úterý
	10.30 hod. • Velehrad – národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – mše svatá ze slavnosti • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 7. středa
	Velehrad – studijní den České biskupské konference o charitách • arcibiskup Jan a biskup Josef
	10.30 hod. • Ježov-Žádovice – mše svatá k 15. výročí posvěcení kostela • generální vikář Josef Nuzík
9. 7. sobota
	10.00 hod. • Kašava – mše svatá k 100. výročí místního hasičského sboru • arcibiskup Jan
10. 7. neděle
	10.00 hod. • Velehrad – “Malá pouť“ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje • biskup Josef
	10.00 hod. • Prostřední Bečva – mše svatá k 10. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
10. 7. neděle až 15. 7. pátek
	Velehrad – Stojanov – kněžské exercicie • biskup Josef
12. 7. úterý
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – bohoslužba slova s vysláním dvou vojenských kaplanů • arcibiskup Jan
16. 7. sobota
	16.00 hod. • Bzenec – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Kyjov) • arcibiskup Jan
17. 7. neděle
	10.30 hod. • Starý Hrozenkov – mše svatá u příležitosti Kopaničářských slavností • generální vikář Josef 
Nuzík
23. 7. sobota
	16.00 hod. • Cholina – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Konice) • biskup Josef
24. 7. neděle
	9.30 hod. • Lipník nad Bečvou – patrocinium kostela sv. Jakuba	 • generální vikář Josef Nuzík
	11.00 hod. • Drnovice – mše svatá k 20. výročí posvěcení kaple a 750 let obce a žehnání obecního praporu 
• biskup Josef
	15.30 hod. • Olomouc – dóm	– setkání s účastníky pěší poutě za umělce a svátostné požehnání • biskup Josef

SRPEN 2011
2. 8. úterý
	10.00 hod. • Uherské Hradiště – slavnost “Porciunkule“ ve františkánském kostele • biskup Josef
6. 8. sobota
	10.00 hod. • Němčice nad Hanou-Srbce • mše svatá a žehnání obecních symbolů • biskup Josef
7. 8. neděle
	10.30 hod. • Hluk – mše svatá ke 270. výročí posvěcení kostela • biskup Josef
13. 8. sobota
	10.00 hod. • Koclířov – mše svatá pro německé rodáky • biskup Josef
	16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Prostějov a Vyškov) • biskup Josef
14. 8. neděle
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie • biskup Josef
15. 8. pondělí
	10.00 hod. • Velehrad – titulární slavnost baziliky • biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevzetí Panny Marie • generální vikář Josef Nuzík
15. 8. pondělí až 22. 8. pondělí
	Madrid (Španělsko) – Světové setkání mládeže • arcibiskup Jan
20. 8. sobota
	11.30 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Vizovice) • biskup Josef
	15.00 hod. • Valašská Polanka – mše svatá k 650. výročí obce • biskup Josef
21. 8. neděle
	10.30 hod. • Březolupy – mše svatá k 750. výročí obce a žehnání obecních symbolů • P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa
	11.00 hod. • Slopné – mše svatá k 15. výročí posvěcení kostela a 750 let obce • biskup Josef
27. 8. sobota
	10.30 hod. • Dub nad Moravou – Hanácká dožínková pouť • arcibiskup Jan
28. 8. neděle
	9.30 hod. • Blatnice – děkovná dožínková pouť na Svatém Antonínkovi • arcibiskup Jan
	11.00 hod. • Velký Újezd – mše svatá ke 260. výročí posvěcení kostela • biskup Josef
31. 8. středa
	16.00 hod. • Zlín – Jižní Svahy – mše svatá a otevření nové církevní mateřské školy • arcibiskup Jan


