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List z kalendáře
 	
ZÁŘÍ 2011 
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 (65 let kněžství) 
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících
(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

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

Arcibiskup Graubner v Madridu: “V Kristu bude náš život naplněný.”
“Zapustit kořeny do Krista” – takové bylo téma katecheze, kterou ve čtvrtek 18. srpna pronesl k českým poutníkům v Madridu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Společně s dalšími českými biskupy se zde zúčastnil Světových dní mládeže, které vyvrcholily v neděli 21. srpna mší svatou celebrovanou papežem Benediktem XVI.
Podle arcibiskupa Jana Graubnera mladí lidé neradi slyší slova o “zapuštění kořenů“. Často cestují, o čemž svědčí i jejich přítomnost na setkání mládeže. Zmíněného výrazu někdy používají v negativním smyslu (“já tu snad zapustím kořeny“). “Zapustit kořeny” se proto podle olomouckého arcibiskupa netýká místa, ale osoby – Ježíše Krista. Ten dává sílu, aby člověk realizoval sám sebe, dobře naplnil svůj život: “Osoba Ježíše Krista nám dává sílu k tomu, abychom my sami dobře realizovali sami sebe. Mladý člověk chce být sebevědomý, chce jít za svým cílem, chce být někdo. Pokud to však nepostaví na Kristu, je zde nebezpečí, že se mu všechno zhroutí. Pokud má odvahu sám sebe natolik otevřít, aby se naplnil Kristem, a potom říkat: ‚Tobě dávám místo, podle tebe to chci, ne podle sebe,‘ připravuje se nejlépe k tomu, aby ho Kristus realizoval a on byl člověkem plně realizovaným.“
Arcibiskup dále poukázal na příklad světců, kteří se díky svému zakořenění v Kristu stali přínosnými pro kulturu i společnost a dodal: “My asi většinou nebudeme tak důležití, abychom měnili svět. 
Ale zcela určitě každý, kdo se rozhodne pro Krista a dá mu svůj prostor, odevzdá mu své srdce, svou vůli a nechá se jím vést, ten se stane nástrojem k tomu, aby Bůh změnil k lepšímu aspoň ten malý kousek světa, ve kterém žije každý z nás. Konkrétně myslím, že u spousty mladých to může nastat, když poznají povolání, třeba do manželství: aby založili takovou rodinu, která přispěje ke změně světa. Jestli se jim podaří vychovat nějaké světce, bylo by to málo?”
(ado) 

Vatikánské stránky jsou přístupné z mobilu
Svatý stolec 21. července 2011 zpřístupnil svůj oficiální web pro mobilní telefony. Najdete jej na adrese mobile.vatican.va
Všechny on-line služby Svatého stolce jsou nyní přístupné z mobilních komunikačních přístrojů na adrese mobile.vatican.va, zde je možné přečíst si papežské promluvy, prohlížet si fotografie a sledovat video v šesti různých jazycích.
(čbk)

Největší obraz sv. Václava ležel 160 let na půdě kroměřížského zámku
Měl být monumentální ozdobou hlavního oltáře olomouckého dómu sv. Václava. Místo toho skončil na více než 160 let na půdě Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Rozměrný obraz s námětem zavraždění svatého Václava, který v roce 1844 namaloval vídeňský malíř Anton Petter, se znovu na světlo dostal až letos, kdy arcibiskup Jan Graubner vyzval k prozkoumání jeho stavu odborníky z Muzea umění Olomouc. Církev současně hledá možnosti, jak obří dílo představit veřejnosti.
Z archivních dokumentů vyplývá, že olomoucký arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beckh se rozhodl v roce 1838 vyřešit chybějící vybavení interiéru olomouckého dómu angažováním Antona Pettera (1782 – 1858), tehdy proslulého malíře náboženských a historických námětů. Objednal si u něho monumentální obraz s výjevem vraždy sv. Václava. Malíř se měl přitom řídit velice konkrétními požadavky na kompozici výsledného díla. Petter sice po šesti letech obraz o rozměrech 850 x 510 cm dokončil, ale představy mecenáše a objednavatele díla rozhodně nenaplnil. Arcibiskup důrazně odmítal především ústřední postavení bratrovraha Boleslava v popředí, upozorňoval na chybějící Václavovu svatozář, požadoval, aby uloupené knížecí insignie neodnášel Boleslav, nýbrž postavy v pozadí atd. Přestože malíř námitky nejprve odmítal, nakonec obraz přemaloval. Ani to však dílu na hlavní oltář olomouckého dómu nepomohlo. Sommerau-Beckh nechal proto plátno svinout na válec a přestěhovat na půdu kroměřížského zámku.
Poprvé nechal obraz rozvinout, a to na zámeckém nádvoří, archivář Antonín Breitenbacher v roce 1921. Po zjištění stavu se ale plátno přestěhovalo zpět do půdního “exilu“. Tam zůstalo až do počátku letošního roku, kdy ho arcibiskup Jan Graubner nechal snést a vyzval odborníky z Muzea umění Olomouc, kteří o sbírky v Kroměříži ve spolupráci s arcibiskupstvím pečují, k posouzení stavu malby. 
“Stejně jako archivář Breitenbacher v roce 1921 i my jsme měli problém najít prostor, kde by vůbec bylo možné Petterovo velkorozměrné plátno rozvinout,” vzpomněl historik umění Ondřej Zatloukal z Muzea umění Olomouc. Vůbec největší obraz sv. Václava přitom podle něho vzbudil velkou pozornost odborné veřejnosti. Jak zdůraznil renomovaný pražský historik umění Ivo Hlobil, to, co bylo v době vzniku plátna kritizováno jako extravagantní a vedlo nakonec k jeho přestěhování na zámeckou půdu, se dnes naopak jeví jako projev malířovy originality. 
Olomoucké arcibiskupství a Muzeum umění Olomouc ale v těchto dnech řeší palčivější problémy: restaurování a budoucí využití díla, které patří k největším plátnům v českých sbírkách. 
“Desítky let v nevyhovujícím prostředí a svinutí na válec se samozřejmě na malbě velmi výrazně podepsaly. Nyní konzultujeme s restaurátory další postup. Je zřejmé, že zásah bude velmi náročný,” uvedla historička umění Jana Zapletalová z Muzea umění Olomouc. Olomoucké arcibiskupství současně zvažuje budoucí využití monumentálního díla. “Jeho umístění v původně zamýšleném místě, tedy v olomouckém dómu je nereálné, a to nejen vzhledem k jeho rozměrům. Ani vystavení například v Arcidiecézním muzeu Olomouc nyní nepřipadá v úvahu. Začali jsme však jednat s magistrátem v Opavě o možnosti dlouhodobé zápůjčky obrazu do vyprázdněného, původně gotického kostela sv. Václava, který má po dokončení rekonstrukce sloužit k pořádání kulturních akcí,” nastínila další možný osud obrazu Alena Jemelková z oddělení památkové péče Arcibiskupství olomouckého.
Jiří Gračka

Poděkování za příspěvky na nové pódium
Římskokatolická duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská děkují posluchačům Radia Proglas a dalším dárcům za jejich příspěvky na vybudování venkovního liturgického prostoru na Svatém Hostýně. Současné provizorní pódium bylo demontované a probíhají stavební přípravy na nové moderní zastřešené pódium podle návrhu arch. Františka Zajíčka.
Nový liturgický prostor bude využit zvláště pro akce Jubilejního roku 2012, v němž si připomeneme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Sbírka s podporou Radia Proglas nadále pokračuje, můžete ji podpořit příspěvkem na číslo účtu: 1040641691/0100, var. symbol: 111
Petr Cekota

Nová komise koordinuje přípravy cyrilometodějského jubilea
V budově Arcibiskupství pražského se 27. června poprvé sešli členové komise, která se zabývá přípravou Cyrilometodějského výročí v roce 2013. Přáním organizátorů je, aby se oslav zúčastnil také papež Benedikt XVI. a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I.
Jak uvedl prof. Petr Piťha na začátku setkání, příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu nelze považovat za čistě církevní událost. Našemu formujícímu se národu předali věrozvěstové hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma, stáli však také u počátků naší státnosti. Oslav 1150. výročí, které si bude naše země připomínat v roce 2013, se proto zúčastní nejen církve, nýbrž také instituce veřejného i kulturního života.
“Je celá řada institucí, které se připravují na cyrilometodějské jubileum v roce 2013. Proto jsme považovali za vhodné pozvat představitele institucí, abychom si navzájem podali informace o tom, co se připravuje a abychom našli nějakou cestu koordinace,” přiblížil smysl setkání olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je předsedou komise.
Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová poděkovala za pozvání a uvítala, že se může Parlament ČR aktivně podílet na přípravách oslav. Podpořila také slova prof. Piťhy o jejich apolitičnosti. Součástí oslav příchodu slovanských věrozvěstů mají být vědecké konference, které se budou týkat života Cyrila a Metoděje, ale také vlivu jejich misie v oblasti literatury i umění. Jednu z těchto konferencí připravuje Senát ČR, který také ve Valdštejnské jízdárně plánuje výstavu. Vědeckou garanci konferencí během cyrilometodějského výročí nabídl nedávno pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš. K jednoznačné podpoře všech aktivit, které by měly přiblížit cyrilometodějské dílo a působení, se přihlásilo ministerstvo kultury. Náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, která je rovněž členkou komise, zmínila, že ministerstvo je připraveno podnítit své příspěvkové organizace k aktivní účasti na oslavách, které chápe jako příležitost oslovit co nejširší publikum. Ministerstvo kultury také mimo jiné požádalo UNESCO o záštitu nad výročím.
“Jako plánujeme pozvání Svatého otce, plánujeme i pozvání cařihradského patriarchy i jiných představitelů, jak pravoslavné církve, řeckokatolické církve, slovanských národů a nejen slovanských“, přiblížil pozvané hosty arcibiskup Jan Graubner.
Ondřej Mléčka

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 2011 provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner téměř sto personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž některé význačnější uvádíme.
P. Mgr. Petr Bulvas (1970), farář v Holešově, jmenován biskupským delegátem pro pastoraci a zároveň také kaplanem VOŠs Caritas v Olomouci
P. Mgr. Josef Lambor (1955), farář a děkan v Kyjově, jmenován farářem v Kroměříži (Svatý Mořic) a zároveň také kanovníkem a proboštem Kolegiátní kapituly v Kroměříži a děkanem děkanátu Kroměříž
P. Mgr. Svatopluk Pavlica (1976), farář v Kostelci u Kyjova, jmenován farářem v Kyjově a zároveň také děkanem děkanátu Kyjov
P. Josef Říha (1956), probošt Kolegiátní kapituly v Kroměříži, jmenován farářem v Bílovicích; zůstává kanovníkem Kolegiátní kapituly v Kroměříži
P. Bohumír Vitásek (1947), prezident Arcidiecézní charity Olomouc, jmenován navíc biskupským delegátem pro pastoraci nemocných
P. Mgr. Jerzy Walczak (1964), farář v Bílovicích, jmenován farářem v Holešově a zároveň také děkanem děkanátu Holešov
Po čtyřletém působení ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně odešel 
k 1. 6. 2011 tamní farář P. Ladislav Kozubík, SDB, na nové působiště do Újezdu u Brna. Na jeho místo byl ustanoven jako administrátor dosavadní kaplan P. Pavel Glogar, SDB (1963).
(jpa)

Florbalový turnaj ministrantů
Arcidiecézní ministrantská rada pořádá ve středu 28. září v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci florbalový turnaj. Společný sraz bude v 9 hod. v katedrále sv. Václava. Ministrantské oblečení s sebou! V 9.30 hod. začne mše svatá. Po ní bude přesun do kněžského semináře, kde bude turnaj zahájen. Oběd je zajištěn. Předpokládaný konec je v 16 hod. Prosíme o zápisné (příspěvek) za tým 100 Kč. Z celé arcidiecéze se může přihlásit pouze sedm mužstev. Každé mužstvo může mít maximálně šest ministrantů. Prosíme kněze, aby na akce přihlašovali pouze ty ministranty, kteří aktivně ministrují a je jim od 12 do 20 let. 
Přihlášky vyřizuje: Vilém Pavlíček, e-mail: vildap@seznam.cz, tel.: 777 568 230
(aco)

Plakáty k 800.výročí narození sv. Anežky České 
Na podzim letošního roku budou vrcholit oslavy 800. výročí narození Anežky České. K této příležitosti připravila Galerie Crux ve spolupráci s prof. Petrem Piťhou sadu dvanácti edukativních plakátů na téma Život a odkaz sv. Anežky.
Plakáty jsou výsledkem práce týmu profesionálních fotografů a grafiků, zárukou kvality jsou též texty prof. Piťhy. Plakáty jsou vhodné jak pro školní účely, tak pro zvýšení estetičnosti prostor.
Plakáty jsou k nahlédnutí na stránkách Galerie Crux (http://www.galeriecrux.cz/drupal), kde je také možné si je objednat.
(čbk)

Obnova kulturních památek za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2011
Dotace z Fondu kultury 
1. Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn – 220 000 Kč klasicistní křížová cesta na Svatém Hostýně
2. Římskokatolická farnost Mysločovice – 250 000 Kč – kostel Nejsvětější Trojice, Mysločovice 
3. Arcibiskupství olomoucké 
– 34 000 Kč – kresba “Portrét mladé ženy” z 1. poloviny 16. stol. z Arcibiskupského zámku Kroměříž
– 35 000 Kč – obraz “Přístav se stafáží” z let 1658 až 1660 z Arcibiskupského zámku Kroměříž
Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
1. Římskokatolická farnost Holešov – 495 620 Kč – boční oltář sv. Floriána v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Holešov – 644 380 Kč – boční oltář sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Holešov
2. Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž – 851 000 Kč – kostel sv. Mořice, Kroměříž
3. Římskokatolická farnost Uherský Ostroh – 780 000 Kč – hospodářské objekty u fary č. p. 36, Uherský Ostroh
Eva Lidáková

Březolupy oslavily 750 let
U příležitosti 750. výročí obce se konaly v Březolupech velké oslavy. Místní obyvatelé si tento významný okamžik připomněli slavností, která se konala v neděli 21. srpna 2011. Při této příležitosti požehnal nové obecní symboly P. Petr Gatnar, sekretář olomouckého arcibiskupa. 
“Pan arcibiskup vyřizuje vaší obci v tento slavný den pozdravy a požehnání. Kdyby nemusel naši mládež doprovázet na setkání do Madridu, jistě by tu byl dnes s vámi,” uvedl zástupce arcibiskupa.
První písemná zmínka o obci před 750 lety souvisí se založením vizovického kláštera. Když vznikl, zakládací listinou bylo ustanoveno, že do majetku získá některé vesnice, ze kterých bude žít. A v této listině je právě ona první písemná zpráva o obcích, které klášteru od té chvíle náležely. To je také důvodem, proč v letošním roce slaví toto kulaté výročí tolik obcí ve Zlínském kraji. 
Kromě průvodu, mše svaté a pouti probíhaly o víkendu v Březolupech koncerty, dny otevřených dveří, kulturní odpoledne nebo výstava, která mapuje historii obce.
Pavel Skála

Ocenění básníka Karla Vysloužila
Závěr Národní cyrilometodějské pouti, která se konala 5. července na Velehradě, patřil už tradičně několika osobnostem, oceněným Českou biskupskou konferencí za přínos v tvůrčí oblasti. Řád sv. Cyrila a Metoděje z rukou olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky obdržel skladatel Antonín Tučapský, děkovné uznání si převzali básnířka a výtvarnice Gertruda Gruberová-Goepfertová a spisovatel a dlouholetý vězeň komunistického režimu Karel Vysloužil a pamětní medaili za obětavé působení ve funkci kaplana Armády ČR obdržel Miroslav Zdík Jordánek.
Vsetínský básník Karel Vysloužil pochází z rolnické rodiny z Čelčic u Prostějova, kde se narodil 24. ledna 1927. Po obecné škole absolvoval měšťanku (1939 – 1943) a v letech 1964 až 1968 střední ekonomickou školu. V roce 1947 absolvoval kurzy pořádané Zemským ústavem účetnicko-spravovědným ČSR v Praze, poté pro brněnskou pobočku vedl účetnictví. V roce 1949 byl zatčen, označen za vedoucího protistátní skupiny a o rok později odsouzen na dvacet let těžkého žaláře za tisk a šíření letáků s jeho básní. V letech 1951 až 1957 pracoval v uranových dolech. Po propuštění (1957) byl zaměstnán až do roku 1991 v dělnických povoláních.
Celý život se věnuje literární tvorbě. V době komunistického režimu vydal v samizdatu bezmála padesát sbírek poezie. Svobodně své básně mohl vydávat teprve po listopadu 1989. Od té doby knižně vyšlo více než dvacet jeho básnických sbírek, některé jeho básně vysílal také Vatikánský rozhlas nebo Radio Proglas. Autor publikuje v Katolickém týdeníku, Literárních novinách, Naší rodině, Našem Valašsku aj. Od roku 1991 vydává nejmenší časopis na světě Hlas z pasínku (už 250 čísel), na jehož stránkách (dvojlist velikosti dopisnice) se objevuje poezie, filozofické úvahy i ostré kritiky. Od roku 2001 je iniciátorem pravidelné pouti píšících křesťanů na Svatém Hostýně, která se zde koná vždy na Svatodušní pondělí.
Josef Pala

Arcibiskup Graubner požehnal nový přenosový vůz TV Noe 
Na závěr oslav svátku slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner za účasti českých a moravských biskupů nový přenosový vůz TV Noe. Díky novému vozu mohli obřad žehnání sledovat živě i diváci na obrazovkách této křesťanské televize.
“Mám obrovskou radost, že můžete přebrat nový přenosový vůz a přeji si, abyste mohli přenášet jen samé pozitivní zprávy, které budou plné krásy a lásky,” řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve své krátké homilii dále připomenul, že TV Noe nese ve svém názvu Noema a holubici s ratolestí, protože chce být hlasatelem dobrých a nadějných zpráv. Noe poslechl Boha, který se rozhodl zachránit toho, kdo ho slyší. A tento spásný čin by měli mít před očima i ti, kdo jsou s TV Noe spojeni. Poslechnout Boží výzvu se totiž vždy vyplácí. Podle arcibiskupa Graubnera se tento přenosový vůz dá také přirovnat k Noemově arše a je jakýmsi poselstvím pomoci mnoha lidem.
Po obřadu žehnání krátce pohovořil také pražský arcibiskup Dominik Duka, předseda ČBK, který má ve své gesci i křesťanská média. Poukázal na důležitou skutečnost, že přenosový vůz požehnal nástupce sv. Metoděje na biskupském stolci, arcibiskup Jan Graubner, právě na Velehradě na počátku příprav na Cyrilometodějské jubileum. Dodal, že Boží slovo zvláště zde dodávalo sílu po celá staletí a vedla se tu i “válka o pravdivost slova Božího i lidského“. Podle arcibiskupa Duky by přenosový vůz v roce 2013 mohl uvítat Svatého otce, ale i poutníky z národů, které se hlásí k odkazu svatých Cyrila a Metoděje.
Nový přenosový vůz bylo možné pořídit především díky štědrosti televizních diváků, kteří přispívali nejen finančními částkami ale i modlitbami. 
Monika Vývodová

Irena Klimková převzala cenu města a informovala o Charitě ČR na Haiti
Cenu statutárního města Olomouc za počin roku 2011 převzala 30. června z rukou náměstkyně primátora Evy Machové po svém návratu z Haiti pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Irena Klimková. V době slavnostního udílení cen byla na Haiti na pracovní cestě. Během ní s ředitelem ACHO zjišťovali aktuální stav projektů humanitární a rozvojové pomoci na Haiti a pracovali na dalším pokračování dlouhodobých projektů.
“Vážím si toho, že vám mohu předávat tuto cenu. Vážím si vás také za odvahu, kterou jste měla a se kterou jste na Haiti pracovala,” řekla náměstkyně primátora Eva Machová na tiskové konferenci, kde proběhlo toto dodatečné předání ceny. Irena Klimková za ocenění poděkovala s tím, že ji považuje také za ocenění všech, kteří se na humanitární pomoci na Haiti podíleli.
“Dodržujeme slib, který dáváme dárcům. Taktikou není utratit prostředky za nic neřešící krátkodobou pomoc, i když i ta byla po katastrofálním zemětřesení potřebná. Zaměřujeme se na dlouhodobé projekty, které dávají naději na trvalé zlepšování situace,” řekl ředitel ACHO Václav Keprt a dále komentoval své pocity z pracovní cesty takto: “Haiti je to nejobtížnější, do čeho jsme se kdy pustili. Práce je to zdlouhavá a nemáme ambice na spasení Haiti. Je povzbuzující, že naše pomoc aspoň v některých rodinách či komunitách začíná přinášet své ovoce.”
Třítýdenní pobyt koordinátorky projektu Adopce na dálku Haiti a ředitele ACHO byl naplněn návštěvami projektů podpořených po zemětřesení. Jsou to např. školy, školky a školní kuchyně zbudované ACHO a Charitou ČR, na řadu z nich také přispělo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Caritas Italiana či Slovenské katolická Charita. Potěšující je, že všechny projekty fungují tak, jak bylo plánováno.
Pracovníci s sebou do České republiky přivezli velkou spoustu dopisů, fotografií a pozdravů od haitských dětí a jejich rodin. Kromě těchto materiálů dovezli také naději na novou spolupráci např. v podobě výstavby nové budovy školy pro děti v Gonaives, kde je již nyní podporováno na 140 dětí a míra podpora by mohla i nadále růst.
Pracovníci ACHO navštívili také farnost Baie de Henne, kde do roku 2010 působil český misionář P. Roman Musil, a jsou potěšeni, že spolupráce fungující již od roku 2005 bude pokračovat ve stejném duchu i s novým správcem farnosti P. Rodolphem Baltazarem, který by měl zavítat na krátkou návštěvu na Moravu.
Marek Navrátil

Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc oslaví 15 let
Ve čtvrtek 15. září 2011 oslaví patnáct let svého fungování a poskytování kvalitního vzdělání pracovníkům v sociálních, humanitárních či příbuzných službách Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Program pro studenty, absolventy, zaměstnance a příznivce školy bude rozprostřen do celého dne – připravena je mše, odborná konference, taneční představení či setkání absolventů.
Celodenní program zahájí v 10 hod. mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné (nám. Republiky). Od 11 hod. se v prostorách školy (Křížkovského 6) setkají její absolventi a od 14. hodiny je připravena odborná konference na téma Spravedlnost a služba, která se uskuteční se v prostorách Arcibiskupského paláce (Wurmova 9) a potrvá až do 17 hod. Vystoupí na ní například sociolog Libor Prudký z Karlovy univerzity v Praze, teolog P. Pavel Ambros z olomoucké teologické fakulty či ekonom Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády. Oslavy výročí pak vyvrcholí tanečním představením rakouského integrovaného souboru Tanzhaus Hohenems s názvem “Já+Ty=My” 
od 19 hod. v Moravském divadle (Horní nám. 22).
Na konferenci se lze přihlásit elektronicky: e-mail: skola@caritas-vos.cz, bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webu školy: www.caritas-vos.cz
František Jemelka

Arcibiskupský palác uvítal pětitisícího návštěvníka
V sobotu 9. července 2011 navštívil Arcibiskupský palác v Olomouci 5000. návštěvník. Stala se jím paní Marie Černohorská z Prahy, která Olomouc dobře zná ze svých četných návštěv. 
Na tu poslední teď bude moci vzpomínat nad upomínkovými předměty a u láhve vína, které za jubilejní návštěvnický vstup obdržela.
Pětitisící návštěvnice Marie Černohorská se spolu se skupinou pražských turistů rozhodla prohlédnout si nově zpřístupněný Arcibiskupský palác. Informaci o jeho otevření se dozvěděla z vysílání Českého rozhlasu a podrobnější informace o historických reprezentačních sálech olomouckých biskupů a arcibiskupů získala na webových stránkách. Jako pozornost obdržela Certifikát 5000. návštěvníka, dále získala vstup na prohlídku Arcibiskupského paláce zdarma, mešní víno Chardonnay z Arcibiskupských vinných sklepů, brožurku Biskupské rezidence o historii paláce s fotografiemi interiérů a také císařské oplatky a pohlednice.
(ado)

Kurz MiniFor ve školním roce 2011/2012 
MiniFor (Ministrantská Formace) je formační kurz pro ministranty starší 15 let. Kurz je dvouletý. Každý rok jsou čtyři víkendová setkání.
Náplní kurzu je: 
• prohloubení vztahu k Bohu
• osvojení si vědomostí z liturgie 
• získání znalostí a praktických rad, jak “pracovat” s ministranty ve farnosti
• navázání nových přátelství
Proto jsou zvolena jako hlavní témata kurzu: duchovní život, liturgie, práce s ministranty ve farnosti a praktické znalosti a dovednosti. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Setkání pořádají bohoslovci. Víkendy budou probíhat v budově kněžského semináře v Olomouci. 
Přihlášky a bližší informace najdete na: www.knezskyseminar.cz/minifor
Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 19. září na e-mailovou adresu: 
vildap@seznam.cz
Pokud máte ve svých farnostech ministranty, kterým je 15 let a více, prosíme, abyste se nebáli je oslovit a povzbudit k účasti na připravovaném kurzu.
P. Jiří Kupka

Pozvání na svatováclavskou pouť 2011
Milí spolubratři kněží a jáhnové, milé řeholnice a řeholníci, bratři a sestry,
rád bych vás všechny, spolu s vašimi farníky, pozval na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi. Jako se již stalo dobrým zvykem, i letos se bude konat 28. září o slavnosti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona české země, o desáté hodině dopolední. Spolu s českými biskupy mu vzdají poctu při mši svaté i biskupové moravští a věřím, že i někteří zahraniční účastníci. 
Při této příležitosti budeme jistě vzpomínat na památnou pouť, které se účastnil Svatý otec Benedikt XVI. Společné slavení liturgie při jeho návštěvě naší země ho oslovilo a spolu s dalšími setkáními mu jistě dalo impuls k názoru, že nejsme zemí ateistů, ale zemí otevřenou víře. Jde o národní pouť a právě proto se chceme mimořádně obracet na celý náš národ, který má svatého Václava ve velké úctě. Jeho jméno je spojeno i s mnoha velkými událostmi našich novodobých dějin. Není jistě náhodou, že mu zvláštní poctu prokazuje i Hradní stráž, která doprovází převoz jeho relikvie z katedrály svatovítské do Staré Boleslavi.
U této relikvie se budeme modlit za nás za všechny, za náš národ, za zdar, pokoj a dobro pro tuto zem. Své modlitby svěříme v té chvíli i Paladiu země české, Matce Boží, která je zde tradičně uctívána. 
Drazí, přijměte také mé pozvání ke Společné modlitbě českého národa v úterý 27. září v 19 hod. Letos poprvé se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící celé země ve společné modlitbě. Toto pozvání je výzvou: sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech svatého Václava; rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřící s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých. 
Věřím, že se k oslavě našeho národního patrona sejdeme v podobně hojném počtu jako při návštěvě Svatého otce a že poneseme tuto krásnou tradici do nových desetiletí. Putování dnes opět přichází do módy a tak se těším na setkání zvláště s rodinami a mladými, kteří mnohdy připutují z velké dálky i za cenu nepohodlí a obětí. 
Na tuto cestu vám všem žehnám a jsem s vámi v modlitbách.
Mons. Dominik Duka, OP
primas český, arcibiskup pražský

Charita Kroměříž bude pomáhat duševně nemocným
Díky grantu z Evropského sociálního fondu se Oblastní charitě Kroměříž podařilo během letních prázdnin spustit jedinečný projekt pomoci chronicky duševně nemocným lidem s názvem “Život za plotem“. Partnerem tohoto projektu je Psychiatrická léčebna v Kroměříži. Projekt si klade za cíl umožnit lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří ukončili ústavní léčbu, opětovné začlenění do společnosti – ono “žít za plotem léčebny”.
V rámci projektu vznikla v Kroměříži nová sociální služba s názvem Sociální rehabilitace Zahrada. Tato služba je tvořena pobytovým zařízením s kapacitou 16 lůžek, které sídlí v těsném sousedství Podzámecké zahrady (která také dala této službě název). Toto zařízení umožňuje lidem, kteří již ukončili léčbu v psychiatrické léčebně, aby si za podpory odborného personálu obnovili či získali dovednosti potřebné pro samostatný život. “Zatímco v léčebně mají navařeno, uklizeno a vypráno, zde si tito lidé za naší podpory opět sami vaří, uklízí, perou a učí se zvládat běžné činnosti péče o domácnost včetně správného finančního hospodaření,” uvádí vedoucí služby Jitka Bittnerová.
Pobytová služba bude uživatelům poskytována dle individuální potřeby, maximálně však po dobu jednoho roku. Poté, co si uživatelé služby natrénují samostatné fungování a přestěhují se do vlastního bydlení, mohou ještě dále využívat podporu služby prostřednictvím terénních pracovníků. Terénní pracovník může např. jednou týdně navštívit uživatele a podpořit jej v tom, aby dodržoval léčebný režim, pečoval o sebe a svou domácnost, včas platil nájemné atd.
“Vznik nové služby pro lidi s chronickým duševním onemocněním považuji za malý zázrak,” říká ředitelka Oblastní charity Kroměříž Anna Valachová a dodává: “Již mnoho let se mluví o tom, že v našem městě, kde sídlí psychiatrická léčebna s více jak 1000 lůžky, je třeba pobytové služby pro psychicky nemocné osoby, ale doposud se tuto službu nikomu nepodařilo zrealizovat. Jsme velmi rádi, že díky evropským fondům a vynikající spolupráci s Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži se to konečně podařilo.“
V rámci zahájení projektu Život za plotem může veřejnost také shlédnou výstavu obrazů s názvem “A přesto říci životu ‚Ano‘“. Autorem obrazů je František Sýkora, který se stal prvním uživatelem nové služby Sociální rehabilitace Zahrada. Pan Sýkora se díky této službě po čtyřech letech dostal opět “za plot léčebny” a jeho obrazy pomáhají lidem přibližovat obtíže života s chronickým duševním onemocněním. Výstavu si lze prohlédnout na požádání denně v době od 8 do 18 hod. do poloviny září.
(www.acho.caritas.cz)

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Somálsku a Etiopii
Somálsko se ocitlo na pokraji hladomoru. Tisíce lidí putují vyprahlou krajinou do uprchlických táborů v Keni či Etiopii. Podobně dramatická situace je v sousední Etiopii. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5 000 € ze svého krizového fondu, který je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky. Pomoc se zaměřuje zejména na distribuci potravin a pitné vody. V Etiopii plánují naši místní partneři zabezpečit jídlo a vodu pro 77 tisíc lidí v provinciích Východní a Západní Hararghe, Dire Dawa, Západní Arsi a Oromia. V provinciích Kembata Timbaro se pak věnují zejména podvyživeným dětem a kojícím ženám, kterým jsou poskytovány nejen potraviny, ale i lékařská péče. V somálské provincii Dolní Džuba pomoc směřuje do škol a ke starým lidem, v Somalilandu dochází k obnově a budování nezávadných vodních zdrojů. Nové studny spolu s kampaní zaměřenou na hygienu zlepší život 70 tisícům místních pastevců a vnitřně přesídlených osob.
Dary lze zasílat na sbírkový účet Charity ČR: 55660022/0800, u České spořitelny, a.s., variabilní symboly – Etiopie: 146 a Somálsko: 103
Kontakt: Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR, telefon: 731 604 078, e-mail: pavel.gruber@charita.cz
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Zemřel banskobystrický biskup Rudolf Baláž
Ve věku 70 let zemřel náhle 27. července 2011 na následky embolie diecézní biskup v Banské Bystrici Mons. Rudolf Baláž, neohrožený svědek víry v době komunistické normalizace i po listopadu 1989. 
Narodil se 20. listopadu 1940 v Nevoľném. V letech 1958 až 1963 studoval na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Kněžské svěcení přijal 29. června 1963. Až do roku 1970 působil jako kaplan v pěti farnostech. Pak byl jmenován duchovním správcem farnosti v Pitelové, ale již po roce mu komunistický režim odebral tzv. státní souhlas k výkonu kněžské služby. Následujících 11 let pracoval v dělnických profesích, nejprve jako traktorista v JZD, později jako řidič nákladního auta. V tomto období zorganizoval ve své rodné obci stavbu nového kostela. Od roku 1982 mohl znovu veřejně vykonávat svoji kněžskou službu, stal se duchovním správcem farnosti Turčiansky Peter, kde působil až do roku 1990, kdy ho papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním biskupem banskobystrické diecéze. Biskupské svěcení přijal 19. března 1990 v Banské Bystrici. V letech 1994 až 2000 byl také předsedou Konference biskupů Slovenska.
Pohřební obřady za biskupa Rudolfa Baláže se konaly 3. srpna v Banské Bystrici a následně v jeho rodišti v Nevoľném, kde byl také pohřben. Odkaz biskupa Baláže připomněli bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, spišský biskup František Tondra i apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana.
“S velkým žalem Svatý otec přijal zprávu o náhlém odchodě na věčnost Jeho Excelence Mons. Rudolfa Baláže. Mezi mnohými kvalitami, kterými vynikal, bych rád vzpomněl alespoň dvě. Především to byla jeho láska k církvi a věrnost jejímu učení. Druhou črtou, která mu byla vlastní, byla jeho láska a věrnost Svatému otci,” zdůraznil apoštolský nuncius Giordana, který pozůstalým tlumočil také telegram, jenž jménem papeže zaslal vatikánský státní sekretář Tarcisio Bertone.
Pohřebních obřadů se zúčastnili také dva čeští biskupové, z Prahy přicestoval arcibiskup Dominik Duka, z Ostravy biskup František Václav Lobkowicz.
Josef Pala

Zemřel P. Ladislav Vik
Ve věku 88 let zemřel v Praze 22. července 2011 známý salesiánský kněz P. Ladislav Vik, který působil také v olomoucké arcidiecézi
Pocházel z Vysokého nad Jizerou, kde se narodil 25. března 1923. Jako dítě byl pokřtěn, ale teprve v době středoškolských studií osobně konvertoval a intenzivně přilnul ke katolické církvi. Proto vždy vědomě a příkladně vystupoval jako věřící a nedal se zlomit ani v těžkých padesátých letech, ani v dobách komunistické normalizace v letech sedmdesátých.
Noviciát a první sliby skládal těsně po válce v Hodoňovicích v roce 1947 do rukou P. Antonína Dvořáka. Jako salesiánský asistent působil v Přestavlkách u Přerova a ve Fryštáku. Jeho první bohoslovecká léta spadají do období rozehnání klášterů a řeholních domů (1950 – 1955), kdy byl spolu s mnoha jinými řeholníky internován v klášterech v Oseku u Duchcova a v Želivě u Humpolce. Po propuštění z internace pracoval jako skladník, stavební dělník na přehradách Křímov, Jirkov, Hracholusky u Plzně a Skalka u Chebu. V té době se salesiáni znovu začali scházet a Ladislav Vik vyučoval filozofii.
Na kněze ho vysvětil 10. prosince 1960 tajně litoměřický biskup ThDr. Štěpán Trochta v jeho soukromém bytě. V raných šedesátých letech působil P. Vik jako chemik ÚKZÚZ v Plzni, později jako vychovatel v Domově mládeže s trestnou činností v Obořišti. V době Pražského jara 1968 se po návratu biskupa Štěpána Trochty do litoměřické diecéze stal jeho sekretářem. Po jeho smrti v roce 1974 pracoval jako měřič u VDUP v Praze a v utajení jako magistr noviců SDB a novicek FMA a salesiánský ředitel v Praze. V letech 1981 až 1993 působil po P. Františkovi Míšovi jako provinciál českých Salesiánů Dona Boska.
Jan Zasadil

Zemřel P. Alois Jan Sarkander Juráň, OCarm.
Ve věku 72 let zemřel 17. srpna 2011 v Olomouci P. Alois Jan Sarkander Juráň, OCarm., farář v Olomouci – Nových Sadech a ve Slavoníně.
P. Alois Jan Sarkander Juráň se narodil 25. července 1939 v Lidečku. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973 v Olomouci. O pět let později vstoupil do řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské. Působil v Olomouci u sv. Michala, v Ludgeřovicích, Moravských Prusech, Topolanech, Hošticích na Hané, Frýdlantu nad Ostravicí, Borové, v Olomouci-Hejčíně, Horce nad Moravou, v Olomouci-Nových Sadech a v Olomouci-Slavoníně.
Jiří Gračka

Zemřel Mojmír Trávníček
Ve věku nedožitých 80 let zemřel 8. července 2011 Mojmír Trávníček, literární kritik, publicista a editor. Narodil se 17. prosince 1931 ve Vsetíně jako syn řídícího obecné školy. Vystudoval Masarykovo reálné gymnázium ve Vsetíně a SEŠ v tehdejším Gottwaldově (Zlín). Pracoval jako úředník v Okresním ústavu národního zdraví ve Valašských Kloboukách a ve Vsetíně. Od roku 1958 až po odchod do důchodu (1991) byl vedoucím dětské ozdravovny v Huslenkách-Kychové.
Po celý život literárně pracoval ve skrytu valašského venkova. Patřil k předním znalcům křesťanské linie české literatury. První literární recenze publikoval ve Vyšehradu (1948), dále psal zejména do novin a časopisů (např. Obroda, Lidová demokracie). V samizdatu přispíval do Kritického sborníku (1982 – 1988). Svou edičně a literárně kritickou činnost zaměřil zejména na významné křesťanské autory: Pouť a vyhnanství – život a dílo Jana Čepa (1996), Malý nebeklíč – modlitby staré i nové (1997), Skryté letokruhy – vzpomínky (2001), Sdílet věčné – Studie, profily a kritiky (2002), O Františku Křelinovi – vzpomínková studie a bibliografie (2003).
Byl velkým znalcem díla Jana Čepa, Jakuba Demla, Jana Zahradníčka, Jaroslava Durycha, Ivana Slavíka a desítek dalších autorů. 
V roce 2005 vydala Matice cyrilometodějská jeho obsáhlý výbor mariánské poezie českých autorů s názvem Panno, Matko Slova: Panna Maria v poezii českých básníků nové doby.
Josef Pala

Evangelizace.cz v novém
Nová podoba webových stránek Evangelizace.cz byla spuštěna v neděli 26. června. Stránky jsou společným projektem řady katolických komunit a skupin, které na poli evangelizace působí. 
Snahou tvůrců stránek je seznámit především křesťanskou veřejnost s děním v oblasti evangelizace a zprostředkovat nabídku konkrétní pomoci či spolupráce pro ty, kdo sami touží hlásat evangelium, nebo pro ty, kdo hledají konkrétní pomoc pro svou farnost nebo společenství.
Základ stránek tvoří krátké profily jednotlivých skupin a aktivit, účastnících se projektu. V profilech návštěvníci stránek najdou stručné informace i odkazy na další webové stránky. Důležitou součástí jsou i novinky pravidelně zveřejňované všemi účastníky. Díky nim mohou čtenáři získat ucelený přehled o aktuálním dění na poli evangelizace v českých zemích.
Doménu a technické zázemí stránek poskytlo Misijní centrum Arcibiskupství pražského. Administraci zajišťuje Kazatelské středisko České dominikánské provincie. 
(apha)

Vlak Jana Pavla II. v olomoucké arcidiecézi
Ve dnech 21. - 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 vlaku je mimo jiné instalována i výstava Poutník Jan Pavel II.
Ve středu 21. září přijede vlak z Maďarska do Starého Města u Uherského Hradiště. Tam bude na nádraží pro veřejnost otevřen ještě týž den odpoledne. Ve čtvrtek 22. září bude tamtéž 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. V Olomouci bude možné při této příležitosti navštívit i nově zrekonstruovaný Arcibiskupský palác, kde Svatý otec pobýval v roce 1995, kdy zde svatořečil bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra.
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 Jana Pavla II.
(aco)

Dopis organizátorů ekumenické setkání mladých v Olomouci ke Dnům důvěry
Milé sestry, milí bratři,
mnozí jste již slyšeli o mezinárodní ekumenické komunitě bratří, kteří žijí v malé francouzské vesničce Taizé. Snad znáte i některé z písní, které tam vznikly a rozšířily se již do všech koutů světa. Po celý rok přijíždějí do Taizé mladí lidé z celého světa, aby společně objevovali a prohlubovali smysl svého života. Sestupujíce k pramenům důvěry v Boha se vydávají na vnitřní pouť, na které nachází odvahu k budování vztahů důvěry mezi lidmi.
Nadšeni touto myšlenkou chceme být také i my, mladí z olomouckých církví a farností, nositeli důvěry a smíření v lidské rodině. S podporou komunity bratří z Taizé, zastoupenou bratrem Wojtkem, jsme se proto rozhodli uspořádat ekumenické setkání mladých pod názvem Dny důvěry v Olomouci ve dnech 14. až 16. října 2011. Hlavním centrem setkání bude katedrála sv. Václava. Dílčí body programu však budou probíhat i v mnoha dalších prostorách v centru Olomouce i mimo město.
Na toto setkání společně zveme všechny mladé lidi z Olomouce, jejího blízkého i dalekého okolí ve věku 17 až 35 let. Setkání nám pomůže podívat se na náš každodenní život ve světle evangelia: skrze společnou modlitbu, biblická zamyšlení, výměnu zkušeností, diskuze, semináře, také osobní sdílení a navazování přátelství.
Hlavními organizátory celé akce jsou Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc a zástupci olomouckých církví ve spolupráci s farností u sv. Václava. Jednotliví organizátoři jsou jmenovitě vypsáni přímo na webu setkání. Připravovanému setkání v Olomouci, na němž se očekává účast několika stovek až jednoho tisíce mladých lidí ze všech oblastí České republiky i z nejbližších sousedních zemí, vyjádřili svou podporu představitelé a zástupci olomouckých církví v čele s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Akci podporuje také RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora statutárního města Olomouce. Mediálními partnery akce jsou například Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe i Tiskové středisko České biskupské konference.
Místní církve v Olomouci a nejbližším okolí prosíme o poskytnutí zázemí, a to především v jejich farních rodinách. Tím hlavním, co mohou tyto rodiny nabídnout, je přijetí a jednoduchá pohostinnost pro mladé účastníky na dvě noci, o dvou metrech čtverečních na zemi a dvou prostých snídaních. Právě gesto přijetí mladých poutníků hostitelskými rodinami se může stát jedním z nejsilnějších momentů setkání.
Registrace pro účastníky setkání, stejně jako pro zájemce o poskytnutí ubytování je spuštěna od 1. srpna na internetových stránkách www.dnyduvery.cz, kde budou k dispozici i všechny potřebné informace. Ubytovatelé se mohou registrovat také přímo ve farnosti.
------
Program Dnů důvěry
Pátek 14. října 
19.00 – 20.30	Zahájení, společná modlitba
21.00 – 23.00	Ubytování v rodinách
Sobota 15. října
 7.45 – 8.20	Společná modlitba
 8.45 – 11.45	Biblické úvody a skupinky
	Téma 1: Objevit životní radost
	Téma 2: Bůh není dárcem Ducha strachu, ale Ducha lásky
	Téma 3: Odpuštění – pramen vnitřního pokoje
12.00 – 12.30	Společná modlitba
13.00 – 14.00	Oběd
15.00 – 17.00	Workshopy
	Biblické tance 
	Prohlídka kněžského semináře; rozhovor se studenty semináře
	Přednáška o Fairtrade obchodu
	Prohlídka kostela Panny Marie Sněžné; varhanní koncert
	Seminář o službě starým lidem v hospicu
	Konzervatoř evangelické akademie; prohlídka a koncert (www.ckonz.cz)
	Seminář o práci komunity Saint´egidio
	Výroba knižních záložek s biblickými motivy a verši + rozdávání vyrobených záložek lidem v centru města
	Prohlídka Arcidiecézního muzea (www.olmuart.cz)
18.30 – 19.30	Večeře
19.30 – 21.30	Společná modlitba
21.30 – 24.00	Možnost individuální modlitby
Neděle 16. října	
8.00 – 11.00	Bohoslužby v jednotlivých farnostech a sborech
12.00 – 13.00	Rozloučení 

Za profesorkou MUDr. Dagmar Hauftovou, CSc.
(2. 6.1927 – 18. 7. 2011)
V úterý 26. července 2011 se konalo v olomouckém kapucínském kostele Zvěstování Páně smuteční rozloučení s paní prof. MUDr. Dagmar Hauftovou, CSc., emeritní profesorkou I. interní kliniky LF UP a FN v Olomouci. Smuteční obřad vedl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička za účasti nejvyšších akademických představitelů, včetně děkana lékařské fakulty prof. MUDr. M. Koláře, CSc. 
Narodila se v obci Borová v okrese Náchod. Promovala v roce 1951 na LF UK v Hradci Králové. Po promoci krátce pracovala na dětském oddělení v Trutnově a čtyři roky strávila na interní klinice ve FN v Hradci Králové. Odtud přešla v roce 1956 na I. interní kliniku LF UP a FN v Olomouci. Na I. interní klinice vzniklo pod jejím vedením v tehdejším Československu uznávané, prestižní hepatologické pracoviště. V roce 1967 se habilitovala a byla jmenovaná docentkou pro obor vnitřní nemoci. 
Po roce 1968 se však její akademická kariéra zastavila. Nezatrpkla, ale ještě s větší houževnatostí pokračovala ve vědecké práci. Publikovala velké množství odborných prací a ve svém oboru se stala uznávanou odbornicí u nás i v zahraničí. Byla vyhledávaným spíkrem a ozdobou kongresů pro své brilantní a konsistentní přednášky. Ovládala nejen hepatologii, ale vnitřní nemoci v celém rozsahu. Její pohled na nemoci byl vždy komplexní. Nebránila specializaci, současně ale zdůrazňovala nutnost širokého kontinuálního medicínského vzdělávání. Sama trávila většinu času u nemocných nebo v knihovnách a nebo doma s odbornou literaturou v ruce. Lékařství, výchovu studentů a vědecko-výzkumnou činnost považovala za poslání, které upřímně milovala. V roce 1991 byla jmenovaná profesorkou pro vnitřní nemoci. Opět se jí otevřel prostor pro angažovanost akademickou. Zůstala však věrná své vědě a nemocným. V roce 2005 jí byla za dlouholetou, bohatou a svědomitou činnost při výchově studentů a za její vědeckou a publikační práci udělena zlatá medaile “Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého“.
V posledních letech života stále, i když jen na malý úvazek pracovala na LF, později již jen jako členka etické komise, nicméně i tam s veškerou vehemencí chránila a hájila bioetické zásady.
Mottem na jejím smutečním oznámení jsou dva verše z biblické knihy Kazatel (3,1–2): “Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání.” 
Paní profesorka byla velmi duchovně založená praktikující křesťanka – katolička a zmíněný biblický text není výrazem pesimismu a skepse, ale jako celá kniha Kazatel poukazem, že člověk není schopen rozlišovat mezi moudrým a pošetilým, že není schopen poznat Boží povahu věcí. Výsledkem nesmí být rezignace, ale naopak střídmost v životě, uvědomění si svých hranic a nacházení dobrých věcí, které uprostřed vší pomíjivosti od Boha dostáváme.
Na začátku 90. let minulého století vznikla Moravskoslezská křesťanská akademie a prof. Hauftová stála při jejím zrodu. Budování mostů mezi vědou a vírou v dnes tak sekularizované společnosti – to je velké téma – a paní profesorka je přijala, aby se po medicíně stalo další náplní jejího života. Věnovala se zejména bioetice v celé její šíři. Každoročně organizovala a připravovala bioetické konference v Olomouci s účastí předních našich i zahraničních odborníků. 
Až do posledních dnů života byla stále velmi aktivní. Ještě před svou smrtí připravovala již XII. bioetickou konferenci na téma Evropa stárne. Nešťastné upadnutí a smrtelné krvácení do mozku ukončilo a chce se říci, že i přes věk 84 roků, předčasně její plodný život. 
Paní profesorko, děkujeme Vám jménem široké lékařské obce, obce akademické a jménem nemocných a všeho Božího lidu za vše co jste pro nás vykonala.
Requiescat in pace!
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Mgr. Martina Orságová

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zmodernizovalo počítačovou učebnu
Během prázdninových měsíců vybavilo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži počítačovou učebnu šestnácti novými počítači a dataprojektorem. Počítače jsou mimo běžný software vybaveny i speciálně pro výuku formou interaktivních prezentací.
Počítačová učebna byla vybavena z prostředků projektu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost” Evropského sociálního fondu a bude sloužit nejen studentům, ale i pro vzdělávání dospělých. Nabídka kurzů pro dospělé je k dispozici na webových stránkách gymnázia.
(ado)

Dobrovolníci putují do Indie mezi nejchudší
Patnáct dobrovolníků ze Slovenska a České republiky se na začátku srpna vypravilo na šest týdnů do Indie, aby pomáhali v jezuitské misijní stanici v provincii Karnátaka. Mladí lidé různých profesí se budou podílet na stavbě dívčího internátu, vyučovat v místní škole a zúčastní se zahájení stavby kostela.
V sobotu 6. srpna odletěla skupina dobrovolníků z různých koutů Slovenska a České republiky do jezuitské misijní stanice v Indii. V pátek 5. srpna se s nimi setkal představený slovenských jezuitů P. Peter Bujko v Ivance pri Dunaji, aby jim požehnal a podpořil je v jejich odvaze a odhodlanosti.
Tři dobrovolníci se už v minulosti aspoň jedné podobné výpravy zúčastnili. Je mezi nimi kromě dvou jezuitů i jeden diecézní kněz. Vydávají se mezi nejchudší z chudých, tzv. dality, nedotknutelné. Jde o nejnižší vrstvu obyvatelstva vytlačenou na okraj indické společnosti. Dobrovolníci budou v jezuitské misijní stanici v Manvi pokračovat ve stavbě dívčího internátu a zároveň vyučovat děti angličtinu v místní škole pojmenované po sv. Františku Xaverském, nejslavnějším jezuitském misionáři všech dob.
Členové výpravy se také zúčastní zahájení stavby kostela pro chudé dality v Pannuru. Ti svou kapli ztratili během záplav v roku 2009. Jezuité nyní plánují vybudovat větší kostel. Nechtějí totiž, aby se jejich činnost omezovala jen na sociální službu a zlepšování životních podmínek, ale chtějí podpořit i rozvoji duchovního života tamějších obyvatel.
Misijní stanici v Manvi lze podpořit buď duchovně modlitbou, nebo i finančně zasláním peněžního daru na účet č. 5076811718/4000, variabilní symbol 10851. Více informací: www.jesuit.cz a www.misiaindia.sk	
(apha)

Církve a stát se dohodly
Na Ministerstvu kultury ČR sešli 25. srpna představitelé církví a státu, aby projednali poslední bod, který chyběl ke konečné podobě návrhu zákona o částečném narovnání vztahů mezi církvemi a státem, tedy přechodném období, ve kterém bude ze strany státu postupně snižován příspěvek na provozní náklady církví.
Zástupci státní a církevní komise se dohodli, že přechodné období bude trvat po dobu 17 let (namísto původních 20) a vejde v platnost po nabytí účinnosti zákona. Po první tři roky tohoto období bude stát duchovním vyplácet příspěvek ve stávající výši a po dalších 14 let bude částka vždy ročně klesat o 5 %. Mezi jednotlivými církvemi a státem budou ohledně jejich závazků uzavřeny smlouvy.
(čbk)


Centrum pro katechezi

Přihlašování na VIII. celostátní kongres katechetů
Jednou za dva roky pořádá Katechetická sekce České biskupské konference kongres, který má posloužit učitelům náboženství, katechetům a kněžím pro další vzdělávání a formaci. Je dobré využít této možnosti. Další z řady kongresů se koná od 26. do 29. října 2011 na Velehradě. K tématu Křesťanská iniciace se budou vyjadřovat například Mons. Jan Graubner, prof. Dr. František Kunetka, Th.D., doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., aj. Předběžný program naleznete na našich stránkách. Olomoucká arcidiecéze přispívá finanční částkou na část pobytu každému katechetovi, který se přihlásí na www.ado.cz/katechete
Přihlašování je možné do konce září. 
Anna Skočovská

Soutěž pro děti “ZNÁŠ EVANGELIUM?” právě začíná! 
Od první neděle v září je možnost zúčastnit se na našich internetových stránkách soutěže o ceny jako frisbee, pouzdra, hrací karty, obrázkové knížky, aj. Stačí sledovat naše stránky www.ado.cz/katechete a správně odpovědět na otázky nebo poznat rozdíly na obrázcích. Soutěž tematicky navazuje na sadu samolepek “Ježíš v nedělních evangeliích“, které jsou i s praktickou příručkou pro kněze, katechety a animátory stále k dispozici v našem centru. Na konci školního roku postupují nejvíce-krát zúčastněné děti do slosování o deset herních konzolí Sony Playstation Portable. Prosíme, informujte děti ve vašich farnostech o této soutěži a povzbuďte je k účasti.
Vít Němec

Bible hrou
Jedná se o knihu určenou pro děti od 5 let. Obsahuje vybrané příběhy ze Starého i Nového zákona, konkrétně Noe a jeho archa, Josef a jeho bratři, Mojžíš, Prorok Eliáš, Ježíšův život, Ježíšovi přátelé, Ježíš učitel, Ježíš a zázraky. Biblický text je doplněn modlitbou, hrou (bludiště, dokreslit nebo vymalovat obrázek, hledání rozdílů…) a otázkou k zamyšlení – např. příběh o uzdravení malomocného je doplněn zamyšlením: Ježíš požádal muže, aby Bohu přinesl dar za své uzdravení. Nezapomínáme děkovat Bohu, když vyslyší naše modlitby? 
Kniha vyšla v letošním roce v Karmelitánském nakladatelství, loni a předloni vydalo Karmelitánské nakladatelství podobné knihy – Biblické příběhy s hlavolamy pro děti ve věku od 7 let a První biblické příběhy s hlavolamy pro děti ve věku od 4 do 7 let. Knihy lze využít při katechezi v rodině nebo v rámci farního společenství mladších dětí. Cena knihy je kolem 250 Kč. Můžete si ji objednat na stánkách www.ikarmel.cz
Jana Kuběnová


Centrum pro rodinný život

Příprava snoubenců na manželství
Tato příprava je určena zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů, které společný život přináší, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství, či manželský slib. Přednášejícími jsou především zkušené manželské páry, kteří sami prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Příprava snoubenců se uskuteční již po naplnění kurzu pěti páry snoubenců a začíná víkendem 16. až 18. září stráveným společně v prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova. Další setkání budou v pátek 30. 9., 14. 10., 21. 10., 4. 11., 25. 11. 2011. Příprava probíhá od 17.00 do 19.30 hod. v budově arcibiskupské kurie na Biskupském náměstí 2 v Olomouci. 
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, tel.: 587 405 251, e-mail: korenkova@arcibol.cz
Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 6. září od 16 hod. s Marcelou Řezníčkovou na téma: Jak to všechno ukočírovat? 
Další setkání je 4. října s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Malý princ I.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz

Víkend pro seniory na Svatém Hostýně
Koná se od 23. do 25. září a je určen pro ty, kteří prožívají “třetí věk” svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na “radosti a starosti” stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně 
Poslední zářijový víkend (23. až 25. 9.) je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend povede P. Antonín Krasucki, OP.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na našich stránkách.

Víkend pro seniory na Velehradě
Koná se od 14. do 16. října a stejně jako na Svatém Hostýně jsou součástí víkendu přednášky zaměřené na “radosti a starosti” stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
na téma “Spiritualita manželství dle teologie Jana Pavla II.” je naplánována na víkend od 21. do 23. října. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan Balík), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Škola partnerství 
Nabízíme kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 14. až 16. října. Bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel. 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz, web: www.ado.cz/mladez


Centrum pro školy

Učitelé se modlili i vzdělávali na Svatém Hostýně
V sobotu 20. srpna 2011 se za krásného počasí sešlo několik desítek pedagogů, ale také rodičů a dětí, které přišly prosit za své učitele, při tradiční pouti na Svatý Hostýn. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté byl P. Petr Piťha, který ve svých promluvách povzbuzoval pedagogy k tomu, aby se za svou víru nestyděli, ale ukázali svému okolí, že právě víra je nosným pilířem jejich života.
Ve své přednášce v Jurkovičově sále připomněl prof. Piťha, ministr školství v letech 1992–1994, že dnešní společnost je nemocná a očekává od věřících, že jí vrátí ztracený morální kredit. Příležitost k tomu jsou v současnosti dvě – výročí narození svaté Anežky a blížící se výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Zástupkyně Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého nabídla pedagogům plán dalšího vzdělávání pedagogů a také účast na projektu “Vstupy do škol s náboženskými tématy“, který pomáhá na školách šířit informace o křesťanských svátcích. Podělila se s nimi také o radost z minulého období, kdy se zásluhou 60 proškolených lektorů asi 5000 dětí zapojilo do akce “Den kostelů” a mnozí z nich tak poprvé navštívili kostel ve svém bydlišti.
Krátkou zprávu podali i zástupci Unie křesťanských pedagogů a pozvali přítomné učitele k vstoupení do svých řad, protože pouze při dostatečném počtu členů mohou komunikovat s ministerstvem školství a prosazovat zájmy věřících rodičů a učitelů.
Pedagogové se s poutí rozloučili Cestou světla a po závěrečným požehnání se rozešli do svých domovů a škol.
Helena Polcrová

Přehled církevních škol v olomoucké arcidiecézi
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké 
Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu v PROSTĚJOVĚ
Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI 
Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
Stojanovo gymnázium VELEHRAD
CARITAS – vyšší odborná škola sociální OLOMOUC
Školy jiných zřizovatelů
Církevní základní škola sester voršilek v OLOMOUCI
(Českomoravská provincie římské unie řádu sv. Voršily)
Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH
(Česká kongregace sester dominikánek)
Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
Školská zařízení katolické církve
Teologický konvikt OLOMOUC 
Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES 
Ve školním roce 2011/2012 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 18 církevních škol a dvě školská zařízení katolické církve.


Z deníku poutníka

Na koloběžce do Madridu
Dne 20. července překračuji státní hranice do Rakouska. Po předchozí rozlučce s rodiči, kteří mě až sem doprovodili. 
Dostávám křížek na čelo a po společné modlitbě se naše cesty rozcházejí.
Začíná moje pouť do Madridu na setkání mládeže se Svatým otcem Benediktem XVI.
Tato myšlenka zrála v mé hlavě již několik měsíců. Nebyl jsem sám se sebou spokojen, dá se říct, že má duše strádala. Potřeboval jsem být sám, hodně přemýšlet a poznávat, upevnit svou víru v Boha, obětovat se a odpouštět. 
Hledal jsem mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Až se mi v hlavě zrodil nápad – půjdu pěšky do Madridu. Měla to být pouť, kdy poutník poznává dobré i zlé, strádá, neví, co mu přinese příští minuta, hodina a den. Neví, kde bude spát a co jíst. 
Vlivem okolností, kdy maminka se musela podrobit operaci kolena a byla imobilní, bratr se ženil a tatínek měl rovněž zdravotní problémy, jsem se dostal do časové tísně a plán bych nemohl uskutečnit.
Naštěstí jsem dostal nápad ve smyslu chytré horákyně a rozhodl jsem se pouť absolvovat na koloběžce. Není to ani chůze, ani jen jízda a teoreticky by to mohlo i časově vyjít. Chce to jen “jít” každý den za každého počasí, za deště, zimy, horka, kopec, nekopec, jen jít a jet dál a dál za svým cílem a denně 90 až 100 km.
Pouť jsem se rozhodl absolvovat převážně po svatojakubských cestách vedoucích do Santiaga de Compostely. Jedna z těchto cest vede z Vídně přes Linec, kde jsem se na cestu napojil a dále po ní pokračoval.
Pro pěší poutníky je cesta rozdělena po etapách dlouhých 20 až 30 km na každý den. Já jsem se rozhodl absolvovat denně 90 km, a to z důvodu časové tísně a každou etapu obětovat na konkrétní úmysl, osobu, rodinu, společenství a co bude nad 90 km za jeden den, obětuji za vlastní úmysly, potřeby. Za daného člověka jsem se 30 km modlil růženec a další modlitby, potil a trpěl, snažil se na něho myslet, prosit za jeho potřeby. Vše, co přišlo do cesty, obětovat za něho, ale i se radovat.
---
Od začátku poutě jsem neputoval sám, ale byl jsem s Bohem, Ježíšem, Duchem Svatým, Pannou Marií a andělem strážným a s touto skvělou skupinou jsem nikdy necítil samotu. Vždy byli na blízku a pomáhali v pravý okamžik, když byly těžkosti.
Nejsem žádný sportovec, navíc středně těžký astmatik s dvakrát operovaným kolenem a mám od lékařů zakázanou turistiku a další sporty.
Koloběžku jsem koupil jen týden před cestou, a tak jsem měl “natrénováno” pouze 50 km. Každý den jsem prosil našeho Pána o sílu a správný směr, ať překonám všechny překážky a nepotká mě úraz, nemoc nebo nehoda. Plně jsem svůj osud vložil do rukou Božích. Vzdal jsem se veškerého pohodlí, zajištěného ubytování, teplé stravy atd.
Mou stravou byl chléb, balíček müsli a voda.
---
První noc jsem spal na louce 10 km od Lince. V noci přišel velký déšť a já promokl, bylo zima, nemohl jsem usnout a v hlavě se mi honily myšlenky, zda to za těchto okolností dokážu. Ráno vyčerpaný a celý promoklý jsem se vydal na další cestu. V modlitbách jsem prosil o nocleh v suchu a v teple. Od té doby jsem již nikdy v noci nezmokl. Někdy jsem dostal nocleh na faře, klášteře, jindy přespal pod nějakým přístřeškem nebo mě vzali na noc domů dobří lidé . Při spaní pod širým nebem nikdy už nepršelo.
Když bylo hodně těžko, tak jsem prosil o pomoc a Pán se postaral o suchou postel, sprchu s teplou vodou, taky jsem si mohl vyprat oblečení nebo dobít telefon.
Na cestu jsem se vydával vždy brzy ráno a končil pozdě večer i o půlnoci. Jen několik přestávek v průběhu dne na pár minut na krátké občerstvení a zase dál. 
V Rakousku jsem jel přes Salzburg, Innsbruck, přes hory dál. Vrcholky hor byly zasněžené a v noci jen mínus 2 stupně. Naučil jsem se milovat náročné cesty do kopce, které jsem s chutí pěšky překonával několik hodin denně. Umocňovalo mě to modlit se růženec, počítat na prstech desátky a odměnou byl zasloužený dlouhý několikakilometrový sjezd do údolí. Časem jsem se naučil používat růženec na řidítkách, a tak jsem ho mohl vždy použít, kdy bylo třeba. Poznal jsem krásu a sílu růžence. Po nekonečném stoupání a sjíždění, zcela vyčerpán, přejíždím z Rakouska do Lichtenštejnska a dál do Švýcarska. 
Stále jsem zvažoval návštěvu komunity v Taizé, hlavně místo posledního odpočinku bratra Rogera. Je to 200 km zajížďka a tuto časovou ztrátu bych musel dohánět ještě větším denním výkonem. 
Zvládnu to? Můj denní průměr byl po Rakousku 108 km a po Švýcarsku klesl na 101 km. Mám tak malou časovou rezervu a v Ženevě jsem rozhodnut. Vracím se zpět po 10 letech do Taizé, kde jsem se setkal osobně s bratrem Rogerem. Pán mi dává neuvěřitelnou sílu, modlím se za bratra Rogera a po 15 hodinách a 30 minutách strávených od rána na cestě, mám ujeto 164 km, a krátce před půl nocí mě vítá krásně nasvícený kostelíček v Taizé. Hned spěchám ke hrobu bratra Rogera, který je vedle vchodu do kostela. Bože, díky!
Další den odpočívám, účastním se modliteb, peru prádlo, spím a čerpám sílu v zahradě ticha. Setkávám se s dobrovolníkem Danielem ze Slovenska, ten mi neuvěřitelně pomáhá, kopíruje mapy Francie, protože návštěvou Taizé musím změnit celý plán poutní cesty po Francii a Španělsku. Po mši svaté odjíždím směrem na Lyon. Projíždím mnoha známými a krásnými městy: Valence, Nimes až k moři do města La Grande – Motte a po pobřeží přes Séte. V neděli 7. srpna při západu slunce se chci dostat alespoň do města Sigean. Po Francii mně zbývá ujet už jen 90 km a já nemám mapy Španělska.
Prosím Boha o pomoc, o mapu, ať vím, jak pokračovat dál... Sjíždím z kopce do města a za zatáčkou zahlédnu v příkopě Autoatlas Evropy. “Děkuji ti, dobrý Bože, netrvalo to ani minutu od mé prosby.” Celý atlas asi nevyužiji, ale beru ho jako hmatatelný důkaz beru i vedle ležící atlas Francie, který dostávám jako bonus. 
Po Španělsku jedu přes Gironu, Barcelonu do Tarragony do českého centra, kde mají čeští poutníci předprogram diecézí. To mám za sebou 2285 km. Zde mám krátké svědectví pro naše poutníky. 
V pátek 12. srpna vyrážím na cestu dlouhou téměř 600 km přes hory směr Madrid.
Závěrečná cesta je obzvlášť náročná. Téměř žádné obydlí, vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia, nedostatek vody – žízním, překonávám hory 1300 m.n.m. A mnoho náročných překážek. Pán, ale dává sílu, víru a správný směr a já 16. srpna v 19.30 hod., v den zahájení světového setkání mládeže, zcela vyčerpán fyzicky, ale načerpán duchovně a posilněn Boží láskou, přijíždím do Madridu. Mám ujeto za 28 dnů 2882 km.
Během 28 dnů jsem nemusel používat žádné léky, spreje na dýchání, na kolena žádnou ortézu...
Odměnou je setkání s mladými poutníky. Se Svatým otcem se setkávám a jsem od něj vzdálen jen pár metrů na závěrečné vigilii a mši svaté. Zde jsem přijel na koloběžce, po ujetí poutě z České republiky dlouhé 2920 km. Při prvních slovech Svatého otce Benedikta XVI. mi vyhrknou slzy radostí dojetím a děkuji Bohu, že mně dopřál tuto krásnou, náročnou pouť vykonat až sem mezi více než milion poutníků z celého světa.
V modlitbách děkuji všem, kteří mně jakýmkoliv způsobem na této pouti pomohli modlitbou, ubytováním, darem jídla, vody, ukázáním správného směru, úsměvem, povzbuzením...
Bůh mi pomáhal celou dobu poutě a mou milou povinností je o jeho darech a lásce podávat svědectví. 
Kdo má zájem o přednášku, nebojte se mě kontaktovat na tel.: 777 104 920 nebo e-mail: sigmund.zdenek@gmail.com
Zdeněk Sigmund


Bude vás zajímat

• Devatenáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů – se koná na Svatém Hostýně v sobotu 3. září, hlavní mše svatá v 10.15 hod. 

• Pouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně je v neděli 11. září, pontifikální mše svatá v 9 hod. 

• V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně: ve všední dny v 7.00, 9.15 a 11.00 hod., v neděle v 7.15, 9.00, 10.15, 11.30 a 15.00 hod. Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání, v sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

• Program hlavní pouti ve Štípě u Zlína
Sobota 10. září
13.30 – mše svatá pro děti a mládež s následným programem
17.00 – poutní mše svatá, celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
18.00 – koncert duchovní hudby – CANTICUM CAMERALE
Neděle 11. září
7.00, 8.15, 9.30 mše svaté
11.00 – slavnostní mše svatá, celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
15.00 – požehnání a rozloučení s poutníky

• Františkánská pouť na Svatém Hostýně se koná 16. a 17. září.

• Růžencová pouť na Svatém Hostýně se koná v neděli 2. října.

• Dušičková pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 8. října (po mši svaté světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 9. října. 

• Třináctá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 15. října.
Program pouti: 9.15 = Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov, 10.00 = Průvod k obrázku sv. Huberta, 10.15 = Svatohubertská mše svatá, kterou celebruje arcibiskup Jan Graubner; hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači OMS Přerov a komorní smíšený sbor COLLEGIUM VOCALE 

• Dušičková pouť v Provodově u Zlína se koná v neděli 23. října, mše svatá je v 16.30 hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov. 

• Dušičková pouť u Svatého Antonínka se koná v sobotu 29. října.
Od dubna do října je kaple otevřena denně od 11 do 16 hod. V kapli je sloužena od dubna do října mše svatá každou neděli v 15 hod. 
• Svatováclavská pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn – 27. a 28. září.

• Rodina Neposkvrněné oznamuje, že i v letošním roce připravuje k Vánocům duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí pro Svatého otce a naše biskupy. Obětované dny zašlete do konce září na adresu: Bohumila Vystrčilová, 687 54 Bánov 224

• Přednášku vatikánského astronoma Pavla Gábora, SJ, s názvem Velkolepý vesmír: hrozba či útěcha? pořádá místní skupina České křesťanské akademie v Zábřehu v Katolickém domě (Sušilova 38) ve středu 7. září od 18 hod. Jezuita Pavel Gábor (* 1969) je členem Vatikánské observatoře v Tucsonu v Arizoně (USA). Jako astrofyzik se podílí na navrhování přístrojů a dalekohledů pro kosmické mise. Kromě vlastní vědecko-výzkumné činnosti se věnuje, především ve své domovině, oblasti dialogu víry a přírodních věd.

Podzimní festival duchovní hudby (18. ročník)
Olomouc 24. 9.– 15. 10. 2011
pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého 
18. ročník
Sobota 24. září – 19 hod. – katedrála sv. Václava
Franz Schubert: Salve Regina
Wolfgang Amadeus Mozart: Reguiem
Sobota 1. října – 19 hod. – chrám sv. Michala
Jehan Alain: Messe modale & Tantum Ergo & Ave Maria 
Anonymus: Lamentace Ráchel
Jana Novák: Gloria & Ave Maria & Preludio e Fuga 
Camille Saint-Saens: Pie Jesu
Gabriel Fauré: Maria mater graciae & Benedictus
André Messager: O Salutaris
Středa 5. října – 19 hod. – Konvikt, Kaple Božího Těla
Franz Schubert: Trio pro flétnu violoncello a klavír
Henry Cowell: Toccanta pro soprán, flétnu, violoncello a klavír
Jan Novák: Sonata tribus pro flétnu, violoncello a klavír
Henri Büsser: Modlitba pro soprán, flétnu, violoncello a klavír
Henryk Mikolaj Górecki: Good Night. Requiem pro soprán, altovou flétnu, klavír a tam-tam
Sobota 8. října – 19 hod. – Klášterní Hradisko
Benjamin Britten: Simple symphony
Joseph Haydn: Koncert pro housle C dur 
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období
Sobota 15. října – 19 hod. – chrám sv. Mořice
Giuseppe Verdi: Messa di Requiem

• Po dobu poutní sezony v Provodově u Zlína, která končí v neděli 23. října, budou zde slouženy v neděli dvě mše svaté: v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.

Nabídka duchovních cvičení v Exercičním domě Tovaryšstva Ježíšova v Českém Těšíně
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
13. 10. – 16. 10. = Duchovní obnova “Pán je milosrdný a laskavý” – vede P. Ladislav Árvai, SJ
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
8. 12. – 11.12. = Adventní duchovní 
obnova - vede P. Ladislav Árvai, SJ
Bližší informace: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel.: 558 761 421, 737 930 713

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory nabízí:
19. – 22. září – duchovní obnovu nejen pro seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem, Marianum – Janské Lázně
3. – 6. října – Manželská setkání seniorů – I. turnus, Marianum – Janské Lázně
6. – 9. října – Manželská setkání seniorů – II. turnus, Marianum – Janské Lázně
17. – 20. října – duchovní obnovu pro seniory a animátory seniorů s P. Janem Rybářem SJ, Marianum – Janské 
Lázně
Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel. 495 063 661, 737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz, web: www.dcshk.cz

• Již pátou konferenci pořádá Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, tentokrát s názvem “SESTŘI, NEBOJTE SE, JÁ PŘECE VÍM, ŽE UMÍRÁM!” – hospicový pohled na svět a jeho přínos (nejen) pro domácí péči. Koná se v sobotu 22. října v Komunitním centru Matky Terezy v Praze (U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4). Konference bude akreditována ČLK, ČAS. Detailní program a on-line přihlášku najdete na www.asociacehospicu.cz, bližší informace: Dagmar Mušková, tel.: 731 461 142, e-mail: konference@asociacehospicu.cz


Z diáře arcibiskupství

ZÁŘÍ 2011
1. 9. čtvrtek
	9.30 hod. • Kroměříž – mše svatá a zahájení školního roku v Arcibiskupském gymnáziu • arcibiskup Jan 
	10.00 hod. • Bojkovice – mše svatá a zahájení školního roku • biskup Josef
2. 9. pátek
	16.00 hod. • Zlín-Jižní Svahy – mše svatá a žehnání nové církevní mateřské školy • arcibiskup Jan
3. 9. sobota
	10.00 hod. • Veselá u Valašského Meziříčí – výročí posvěcení kostela • biskup Josef
	13.00 hod. • Horní Studénky – mše svatá a žehnání obecních symbolů • arcibiskup Jan
	14.00 hod. • Tlumačov – žehnání pomníku obětem prusko-rakouské války • P. Antonín Basler, kancléř
4. 9. neděle
	9.30 hod. • Bystřice pod Hostýnem – mše svatá a žehnání nového zvonu • Mons. Josef Nuzík, generální vikář
	10.00 hod. • Medlov – biřmování • biskup Josef
	10.00 hod. • Ježov – biřmování • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
5. 9. pondělí
	9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá k zahájení školního roku 
 	pro Caritas-VOŠs • arcibiskup Jan
7. 9. středa
	13.00 hod. • Klášterní Hradisko – žehnání zvonu v zahradní kapli konventní zahrady 
 	• biskup Josef
9. 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
10. 9. sobota
	10.00 hod. • Svitavy – biřmování • biskup Josef 
	10.00 hod. • Huštěnovice – biřmování • arcibiskup Jan
	16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Veselí nad Moravou) 
 	• arcibiskup Jan
11. 9. neděle
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
	9.15 hod. • Luká – mše svatá k 20. výročí úmrtí arcibiskupa Františka Vaňáka 
 	a odhalení pamětní desky • biskup Josef
13. 9. úterý
	11.00 hod. • Bojkovice – mše svatá k 20. výročí školy a její kaple • arcibiskup Jan
14. 9. středa
	10.00 hod. • Olomouc – Hrad – žehnání nové církevní mateřské školy • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ve výroční den úmrtí arcibiskupa Františka Vaňáka 
 	• arcibiskup Jan
15. 9. čtvrtek
	10.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá k 15. výročí založení Caritas-VOŠs 
 	• biskup Josef
	10.30 hod. • Šaštín (Slovensko) – národní pouť k Panně Marii Bolestné • arcibiskup Jan
16. 9. pátek
	16.30 hod. • Uherské Hradiště – setkání s pracovníky Charity a mše svatá k 20. výročí 
 	založení Oblastní charity • arcibiskup Jan
17. 9. sobota
	15.00 hod. • Loučka-Kunovice – žehnání zvonů • biskup Josef
	16.00 hod. • Jaroměřice – Kalvárie – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Svitavy) 
 	• arcibiskup Jan
18. 9. neděle
	9.30 hod. • Kunovice-Míkovice – 70. výročí posvěcení kaple • biskup Josef
	10.00 hod. • Jasenná – svěcení kostela • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • arcibiskup Jan
21. 9. středa
	19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení akademického roku – první 
 	studentská mše svatá • biskup Josef
24. 9. sobota
	10.00 hod. • Nedakonice – biřmování • biskup Josef
	11.00 hod. • Nedašov – biřmování • arcibiskup Jan
25. 9. neděle
	10.00 hod. • Mysločovice – biřmování • biskup Josef
	10.00 hod. • Dřevohostice – biřmování • arcibiskup Jan
	16.00 hod • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá za živé a zemřelé členy 
 	Matice svatokopecké • biskup Josef
27. 9. úterý
	10.00 hod. • Kroměříž – mše svatá pro sestry sv. Vincence de Paul • biskup Josef
28. 9. středa
	10.00 hod. • Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava • biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) 
 	• biskup Josef
29.9. čtvrtek
	18.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila 
 	Stojana • biskup Josef
29. 9. čtvrtek až 2. 10. neděle
	Tirana (Albánie) – zasedání biskupů CCEE • arcibiskup Jan
30. 9. pátek
	19.00 hod. • Zlín – účast na zahajovacím koncertu festivalu “Harmonia Moravie” • biskup Josef


