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Pastýřský list o povolání

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i ve vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.
Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něho získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Přihlášky do kněžského semináře
Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání ke kněžství a výzvy k podání přihlášek vždy oznamovali i v kostelech, kde se zdá, že žádný kandidát není.
Prosím také, abyste zprostředkovali setkání možných kandidátů do semináře s P. Mgr. Jiřím Kupkou, biskupským delegátem pro povolání, už během ledna a února.
Adresa: P. Mgr. Jiří Kupka, vicerektor, Žerotínovo nám. 2, 779 00 Olomouc, tel. 732 524 904, e-mail: kupka.jir@seznam.cz
Postupně pak kontaktujte každého kandidáta, který uvažuje o kněžství, i když v tomto školním roce ještě nematuruje a nebude se hlásit do semináře.
Přihlášky se vyzvedávají i odevzdávají u P. Jiřího Kupky, vicerektora semináře, při osobním rozhovoru s kandidátem. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 30. 3. 2012.
Kandidátům mohou posloužit tyto stránky: 
www.knezskyseminar.cz a www.hledampovolani.cz
arcibiskup Jan


List z kalendáře
 	
ÚNOR 2012 
4. 2. 1920 se narodil P. Václav Divíšek, kněz – důchodce v Lukově u Zlína (92. narozeniny)
10. 2. 1962 zemřel Max Švabinský, český malíř, grafik a portrétista (50 let)
11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
(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

LEDEN 2012
Úmysl všeobecný 
Aby postižení přírodními katastrofami dostávali duchovní a hmotnou podporu, kterou potřebují k obnovení svých životů.
Úmysl misijní 
Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle.
Úmysl národní
Za všechny křesťany, aby s odvahou a opravdovostí naplňovali své poslání radostným životem podle evangelia.

ÚNOR 2012
Úmysl všeobecný 
Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život.
Úmysl misijní 
Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa.
Úmysl národní
Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství.

Březen 2012
Úmysl všeobecný 
Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti.
Úmysl misijní 
Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno.
Úmysl národní
Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu svědectví víry a života.


Aktuality

Vláda podpořila zákon o majetkovém narovnání
Přinášíme vyjádření České biskupské konference k jednání vlády o majetkovém narovnání státu s církvemi ze dne 11. ledna 2012.
Česká biskupská konference (ČBK) s povděkem kvituje, že kabinet podpořil zákon o narovnání vztahů mezi státem a církvemi a že nedošlo k rozpadu vládní koalice. Rovněž si velmi váží toho, že koalice dodržela slovo dané 17 církvím a náboženským společnostem.
ČBK doufá, že podobným směrem se budou ubírat i následné kroky a tento zákon bude schválen i Parlamentem České republiky.
(čbk) 

Vyznamenání zasloužilých farníků
Vyznamenání zasloužilých farníků se koná u příležitosti arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 5. května 2012 v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
(aco)

Tříkrálové koledování v olomoucké arcidiecézi skončilo
Tříkrálové koledníky Charity už letos nepotkáte. Koledování již ukončeno a probíhá úřední rozpečeťování sbírkových kasiček, které bude trvat až doby, kdy bude otevřena poslední sbírková kasička. 
“Tříkrálová sbírka mne stále udivuje a překvapuje. Na prvním místě je to ochotou, hlavně mladých lidí, zapojit se do ní. Jít do nepohody, zvonit od jedněch dveří ke druhým a prosit za potřebné. To je obdivuhodné. A troufám si říci, že i samotný výsledek koledování jde vlastně proti logice, protože zase bude asi o něco vyšší než loni.” komentoval průběžné výsledky ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. Dále řekl: “Hospodářská recese a krize jsou slova, která slýcháme stokrát za den ze všech sdělovacích prostředků. Přesto jsou lidé ochotní rozdělit se a pamatovat na druhé. Snad je to i tím, že jsou v takové situaci citlivější a vnímavější, možná je to tím, že za deset let už tato sbírka pomohla desítkám tisíců lidí a veřejnost jí proto věří. Já nevím, ale každopádně chci už teď všem poděkovat.”
V neděli 8. ledna se více než 280 koledníků z olomoucké arcidiecéze zúčastnilo Tříkrálového koncertu v Brně, který také v přímém přenosu přenášela Česká televize. Tento koncert Charita pořádá jako jeden ze způsobů, jak koledníkům poděkovat, jak všem dát vědět o těch tisících obětavých koledníků a zároveň alespoň ve stručnosti představit divákům k čemu Tříkrálová sbírka slouží.
(acho)

Pražský arcibiskup Dominik Duka kardinálem
Papež Benedikt XVI. při modlitbě Anděl Páně o slavnosti Zjevení Páně oznámil jména 22 nových kardinálů, které bude jmenovat ve Vatikánu v konzistoři 18. února 2012. Mezi novými kardinály je i pražský arcibiskup Dominik Duka, OP, který se tak stává v pořadí desátým kardinálem mezi pražskými arcibiskupy a 22. kardinálem z českých a moravských diecézí. V současné době má Česká republika dva kardinály; tím druhým je kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, který 17. května oslaví 80. narozeniny, a proto se již nebude moci účastnit volby papeže.
(jpa)

Zahájení Jubilejního roku na Svatém Hostýně
Všichni, kdo se přišli poklonit Spasiteli u oltáře i jesliček ve svatohostýnské bazilice v neděli 8. ledna, byli potěšeni vystoupením národopisného divadelního souboru Děcka ze Skoronic pod vedením Marie Holcmanové. Divadelní pásmo Zdaleka ideme, novinu neseme skvěle doprovodila také Hudecká muzika v čele s primášem Petrem Varmužou. Byl to opravdu zdařilý vstup do kulturních akcí Jubilejního roku 2012.
Baziliku rozezněly dětské hlasy a líbezně znějící koledy, a to již při mši svaté v 11 hodin, kterou sloužil o svátku Křtu Páně svatohostýnský duchovní správce P. Jiří Šolc. Po bohoslužbě pak následovalo samotné dramatické pásmo, které nás přeneslo do minulých dob, kdy na Valašsku v chudých chalupách žila ještě tradice barokního lidového divadla, které jednoduchými prostředky předváděli koledníci malí i velcí. Samotné lidové koledy, které si doma i v kostele zpíváme, vlastně na tyto pochůzkové divadelní hry navazují. Je třeba si uvědomit, že velikonoční a vánoční hry patří k základům evropské divadelní tradice a právě chrámové prostředí bylo jejich místem zrodu.
Děcka ze Skoronic potěšily všechny poutníky, kteří se v krásný zimní den na Svatý Hostýn vydali, a nenechali se odradit ani nesjízdností silnice od točny k bazilice. Také koledníci museli k bazilice poslední metry připutovat pěšky, což ještě zvýrazňuje pravou podobu chudého a přece radostného slavení Vánoc za našich předků. K dobré pospolitosti pak přispělo společné posezení v restauraci poutního domu č. 2 .
Představení Zdaleka ideme, novinu neseme si budeme moci připomenout také v záznamu, který pořídila TV Noe a který bude využit pro nový dokument o Jubilejním roce na Svatém Hostýně.
Petr Cekota

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012
Při Tříkrálové sbírce 2012 v olomoucké arcidiecézi bylo zaevidováno více než 4780 kolednických skupinek (v roce 2011 bylo 4680). Koledování probíhalo zejména o víkendu 7. a 8. ledna. Po ukončení koledování se musí všechny sbírkové kasičky úředně rozpečetit. V době uzávěrky totoho článku byly rozpečetěno více než 90 % a výnos z nich činil 19,5 mil. Kč. Kompletní výsledky by měly být známé do konce ledna a Charita je bude uveřejňovat na webu (www.trikralovasbirka.cz).
Tříkrálová sbírka bude použita stejně jako v minulých letech na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, a to jak formou přímé pomoci potřebným, tak financováním rozvoje, vybavení, ale také provozu charitativních zařízení a projektů. Stejně jako v roce 2011 bude třeba z prostředků sbírky zachraňovat některé projekty, u nichž by jinak díky snižující se podpoře státu hrozilo, že zaniknou a jejich uživatelé zůstanou bez pomoci.
Otec arcibiskup a pracovníci Charity i touto cestou děkují všem kněžím, vedoucím skupinek a koledníkům za jejich obětavost. Bez jejich pomoci, osobního nasazení a vloženého času by tato významná sbírková a pastorační akce nebyla uskutečnitelná.
Děkujeme všem za podporu letošní Tříkrálové sbírky.
O sbírce a výsledcích koledy čtěte na www.trikralovasbirka.cz a pište na jejím facebooku.
Dárcovská sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (funkční celoročně).
Cena sms je 30 Kč, z toho 27 Kč obdrží Charita. Více na www.darcovskasms.cz
Marek Navrátil

Dva roky od zahájení projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy
Je tomu již dva roky, kdy ministr kultury Václav Riedlbauch slavnostně zahájil projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy. Projekt, na jehož realizaci byla vyčleněna částka 345 837 000 Kč, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013. (Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 293 961 000 Kč, což činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu činí 51 876 000 Kč). Příjemcem dotace a nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad. Cílem projektu je vybudování moderní sítě provázaných společenských, vzdělávacích, kulturních a poznávacích služeb na území Velehradu a zlínského regionu. 
V uplynulém čase byla realizována rekonstrukce bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny, které byly přetvořeny v nové multifunkční centrum Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. V listopadu loňského roku byla zkolaudována novostavba hygienického zařízení severovýchodně od baziliky, po kterém návštěvníci Velehradu již dlouho volali. V interiéru baziliky probíhá oprava a restaurování hlavní lodi, kruchty a podkruchtí. Na kůru je nadto restaurována varhanní skříň i varhanní nástroj. První třetina prostoru hlavní lodi je již osvobozena od lešení a návštěvníci baziliky se mohou kochat pohledem na obnovené fresky. Celé dílo by mělo být hotovo v únoru 2013. 
Rovněž byla dokončena obnova venkovního pláště a některých vnitřních úprav objektu fary, který tvoří součást budov bývalého cisterciáckého kláštera. 
Nejrozsáhlejší částí projektu je nové architektonické ztvárnění prostoru kolem baziliky. Zejména zde čelí projektový tým řadě problémů, které jsou spojeny s archeologickými nálezy. Mezi nejzajímavější objevy patří odhalení základů opatského domu, severozápadní nárožní hranolové věže středověkého opevnění a rovněž průběhu středověké hradby severně od baziliky, která byla dozděna do nadzemní výše a bude tak trvale prezentována. V současnosti je v centru pozornosti veřejnosti především výstavba “ohradní zdi s nikami“ při hlavní komunikaci procházející obcí, která znovu stavebně oddělí areál bývalého kláštera od hlučné silnice procházející obcí a současně poskytne národům hlásícím se k odkazu sv. Cyrila a Metoděje možnost ztvárnit si zde svůj vlastní prostor náboženskými motivy. V neposlední řadě se stane místem prezentace osmi barokních soch, které byly před dvaceti lety sneseny ze zdi směřující od silnice k bazilice. Ohradní zeď s nikami bude mít délku 70 m a její výška bude při pohledu od baziliky 6,5 m. Od silnice to ovšem bude vzhledem ke svažitému terénu jen 4,5 m. Architektonicky zajímavému objektu bude dominovat klenutá střecha s “plentami“ na dřevěných nosnících. Nepřehlédnutelná stavba je zhruba ve druhé polovině své výstavby, dělníci režnými cihlami obezdívají betonový skelet.
V současnosti je prostavěno více než 60 % z celkového rozpočtu. K již realizovaným stavebním akcím přibude v následujících měsících realizace rekonstrukce kostelíka Zjevení Páně (Cyrilky), obnova venkovního pláště baziliky, stavební obnova podzemí baziliky a přilehlého konventu a realizace budoucí nové stálé expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 
Dynamickému rozvoji projektu odpovídá velmi intenzivní spolupráce s pracovníky státní správy, státní památkové péče a partnery projektu. Nemalá pozornost je věnována publicitě projektu, a to jak na samostatném webu projektu www.velehrad-iop.cz, tak v médiích. Přestože projektový tým lze označit za personálně minimální, projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy již nyní vykazuje dosažení řady dílčích cílů a lze vyjádřit mírný optimismus v souvislosti s jeho zdárným vyvrcholením v roce 2013.
Věra Homoláčová

Vyjádření arcibiskupa Graubnera k úmrtí Václava Havla
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve zprávě ČBK reagoval na zprávu o úmrtí bývalého prezidenta ČR Václava Havla, kde vzpomínal také na společná setkání s ním.
Ve chvíli zármutku nad smrtí pana Václava Havla myslím s velkou vděčností na mnoho věcí, které tento velký muž vykonal pro náš národ, pro naši společnost, pro její svobodu a demokracii. Vzpomínám také na různá osobní setkání, která ve mně zanechala dojem člověka odvážného a laskavého, který nežil pro sebe, ale pro druhé, pro společné dobro. Proto měl schopnost přitahovat a vést. 
Myslím na něj také v modlitbě a prosím za to, aby tento usilovný hledač svobody, pravdy a krásy zakusil šťastné setkání s Boží láskou na věčnosti. Vždyť v nejdůležitějších okamžicích novodobých dějin naší země dovedl v mnoha lidech probudit víru, že pravda a láska zvítězí.
Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
---
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner čtvrtek 22. prosince 20 11 sloužil mši svatou za zemřelého prezidenta Václava Havla, která se konala v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Sbírka Haléř sv. Petra
Letos se koná sbírka “Haléř sv. Petra“ 19. února. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za olomouckou arcidiecézi 3 183 888 Kč.
(aco)

Absolvování farářských zkoušek
Dne 6. 12. 2011 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci úspěšně vykonali farářské zkoušky tito kněží:
P. Mgr. Miroslav Bambuch z farnosti Kněždub, P. Mgr. Adam Cynarski, SDS, z farnosti Žešov, P. Mgr. Viliam Gavula z farnosti Vacenovice, P. Pavel Glogar, SDB, z farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín, P. ThLic. Bedřich Horák z farnosti Horní Moštěnice, P. Mgr. Karel Hořák z farnosti Hošťálková, P. Mgr. Pavel Kaška z farnosti 
Určice, P. ThLic. Tomáš Klíč z farnosti 
Senice na Hané, P. Mgr. Ing. Petr Klimeš z farnosti Kvasice, P. Mgr. Petr Matula, SDB, z farnosti Prostějov – Svatý Kříž, P. Mgr. Antonín Pechal z farnosti Šternberk, P. Mgr. Ján Rimbala z farnosti Choryně, P. Mgr. Tomáš Strogan z farnosti Němčice nad Hanou, P. Mgr. Martin Vévoda z farnosti Velký Ořechov, P. Mgr. Wojciech Zapiór z farnosti Kokory.
(aco)

Celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce 2007 v Táboře. Zváni jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a již pracující. V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna 2012 konat tzv. Den rodin, během kterého bude připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti. Setkání je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude Duch Svatý a svátost biřmování.
Informace a přihlášky:
http://zdar2012.signaly.cz	
P. Jan Balík

Týden modliteb za mládež
I na letošní “Týden modliteb za mládež“, který se koná v týdnu před Květnou nedělí (25. března – 1. dubna), která je Světovým dnem mládeže, Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu.
Obracím se na Vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mládež.
Letošní “Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve znamení oslavy XXVII. světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. diecézní setkání mládeže) a v rámci ČR také během 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012).
Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem XVI. zní: “Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!”(Flp 4,4). 5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma rozšíří a jeho mottem bude: “Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...” (Gal 5,22). Tak bude spojeno papežské motto a téma roku církve v ČR, kterým je svátost biřmování.
Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.
Cíle tohoto týdne jsou tři:
– doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože “bez Božího požehnání, marné lidské namáhání”; letos především prosit za požehnání Celostátního setkání mládeže
– pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve
– vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev
P. Jan Balík
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Oficiální webová stránka SDM
V pátek 13. ledna 2012 byla aktivována oficiální internetová stránka Světových dnů mládeže, které se budou konat v brazilském Rio de Janeiro v roce 2013.
Obsah stránky www.rio2013.com je zatím k dispozici jenom v portugalštině. Jednou z novinek je zvláštní aplikace, pomocí níž mohou mladí zájemci sledovat na mobilu nebo tabletu trasu putovních symbolů Světových dnů mládeže, tedy kříž a mariánskou ikonu. Aplikace je k dispozici pro uživatele iPhonu, iPadu a iPodu, ale také pro verzi Tabletu a smartphonu s operačním systémem android. Putovní symboly Světových dnů mládeže jsou totiž od 18. září loňského roku již na jihoamerickém kontinentu, kde navštíví všechny brazilské diecéze.
(čbk) 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně se věnuje církevní turistice 
Ve dnech 12. až 15. ledna proběhl v pavilonu P brněnského výstaviště veletrh cestovního ruchu v regionech, kde jsou prezentovány především atraktivity v rámci jednotlivých krajů České republiky. Výrazným motivem propagace Olomouckého kraje se stala fotografie historického sálu Slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce v Olomouci. Připomeňme, že rezidence olomouckých biskupů a později arcibiskupů je veřejnosti zpřístupněna od května minulého roku.
Součástí prvního dne veletrhu byl workshop na téma Církevní turistika. Zcela zaplněný konferenční sál poctil svou návštěvou a zdravicí nedávno jmenovaný kardinál Dominik Duka, který se dle vlastních slov o rozvoj církevní turistiky velmi zajímá. Po dalších úvodních zdravicích bylo publikum seznámeno s projekty Zlínského kraje “Otevřené brány“ a “Velehrad 2013“. Cílem prvního projektu bylo zavedením pravidelné průvodcovské služby zpřístupnit návštěvníkům jednadvacet římskokatolických kostelů Zlínského kraje. Cílem druhého projektu je podpořit a aktivně se zapojit do příprav cyrilometodějského jubilea. Tento příspěvek Jindřicha Ondruše následně doplnil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se mimo jiné zmínil o vzrůstající možnosti účasti Svatého otce na velehradských oslavách. Podle jeho slov má papež Benedikt XVI. nadcházející jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu stále v silném povědomí.
Druhý příspěvek s názvem “Náboženský cestovní ruch“ pronesl Mojmír Mikula z České centrály cestovního ruchu – Czechtourism, který seznámil posluchače s vývojem církevní turistiky v Evropě. Zdůraznil, že v církevní turistice je velký potencionál, neboť ve světovém měřítku se této formě ročně věnuje asi 330 milionu turistů. Stejně jako předtím arcibiskup Graubner zdůraznil i Mikula skutečnost, že na území ČR se nachází hustá síť církevních staveb, z nichž téměř 6700 patří římskokatolické církvi. Na závěr publikum seznámil se záměrem připravit publikaci o náboženském cestovním ruchu, která by také obsahovala praktické příklady z regionů.
V další části konference se hovořilo o projektech církevní turistiky na Východní Moravě (Zdeněk Urbanovský), roli evropských poutních stezek (Alessandro Cardinalli) nebo o poutních stezkách na Jižní Moravě (Zuzana Vojtová). Prostor byl také věnován ekonomické analýze potenciálu církevní turistiky v Evropě (Petr Zahradník).
Martin Kučera

Valná hromada Matice velehradské
Občanské sdružení Matice velehradská zve jak své členy, tak všechny, kterým je drahý Velehrad, na svoji valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 12. února 2012 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad. Setkání bude předcházet pontifikální mše svatá v bazilice v 10 hod. a představení knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň prof. Petra Piťhy (12.45 hod.). Vlastní valná hromada bude zahájena ve 13.30 hod. V rámci programu představí prof. P. Pavel Ambros, SJ, ideu nové expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. S přizvanými zástupci dalších Matic bude rovněž diskutován rozvoj pěšího poutnictví.
Petr Hudec

Kniha o štěstí a umírání
Na konci ledna vyšla kniha Jana Paula O štěstí v umírání autora Jana Paula. Kniha vychází ve spolupráci s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče, jejíž prezidentka MUDr. Marie Svatošová. 
Smrt je pro naši společnost čímsi nepatřičným, stala se tabu. Jenomže pouze ona dává našemu počínání hlubší smysl. Co to je smrt a jaký má význam pro život člověka? Jak ji prožívá umírající a jak jeho blízcí, kteří ho provázejí v posledních chvílích života? Proč u nás umírají lidé v nemocnici, a mnohem méně v hospici či doma v kruhu rodiny, jak to bývalo po staletí zvykem? Je smrt skutečně definitivním koncem života? To jsou otázky, na které se autor snaží odpovědět v knize psané na hranici dokumentu a prózy. V líčení dramatických událostí vychází z autentické osobní zkušenosti.
Kniha je o cestě zbavování se strachu ze smrti, důvěrnou výpovědí o vůli, naději a víře, je o potkávání, míjení a opětovném setkání. Silný iniciační prožitek přivedl autora na cestu vlastní změny, k nalezení nových hodnot a osobního štěstí. Každý člověk má tuto jedinečnou šanci, to je poselství knihy, která může být posilou, podnětem a inspirací všem, kteří se ocitnou v podobné situaci. Knihu doprovázejí barevné reprodukce autorových výtvarných děl, inspirovaných prožitkem smrti jeho matky.
Jan Paul (1956) je malíř, výtvarný kritik, publicista a prozaik. V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. Vyučil se aranžérem a vykonával různá zaměstnání jako tapetář, písmomalíř, kamenosochař či arteterapeut. V letech 1979 až 1985 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii a zabýval se konceptuálními projekty, které se týkaly otázek identity člověka v současném světě. Od roku 2004 se věnuje pouze malbě a sochařství, maluje prsty, bez použití štětců. Občas píše básně, eseje a jiné texty, hraje na kytaru a doprovází se na foukací harmoniku. Psaní prózy se systematicky věnuje od roku 2003. Jeho prvotinou je sbírka povídek Deník pošetilého milence (2006). Žije a pracuje v Praze. 
(www.asociacehospicu.cz)

Vyjádření ČBK k výsledkům sčítání lidu, domů a bytů 2011
Z prvních výsledků Českého statistického úřadu ke sčítání lidu 2011 vyplynulo, že téměř 14 % obyvatel ČR (1,5 milionu) se aktivně přihlásilo k nějaké církvi. Dále asi třetina obyvatel prohlásila, že není žádného vyznání. Přes 700 000 obyvatel se sice hlásí k víře, ale ne k církvi. Zbytek, což činí téměř polovinu obyvatelstva, se k otázce víry vůbec nevyjádřil.
Ke katolické církvi se při sčítání přihlásil 1 084 000 obyvatel, což je něco málo přes 10 % spoluobčanů. Proto je třeba těmto deseti procentům poděkovat za to, že dobrovolnou otázku po své víře a příslušnosti k církvi disciplinovaně vyplnili. Klademe si ale otázku, proč se polovina obyvatel odmítla státu se svým vztahem k víře svěřit. Měli bychom se proto také zamyslet nad otázkou důvěry ve stát a další instituce.
Oproti sčítání v roce 2001, kdy se nevyjádřilo jen 10 % respondentů, tentokrát se nevyjádřila polovina národa, a pokud by byla tato “neodpovídající” polovina strukturovaná podobně, jako ona odpovídající, zjistili bychom, že k dramatickým změnám v religiozitě pravděpodobně nedošlo. To koresponduje se zkušeností církve, která dlouhodobě pozoruje stabilní zájem o návštěvu nedělních bohoslužeb i počet křtů.
Česká biskupská konference chce poděkovat všem, kdo se rozhodli tuto dobrovolnou otázku upřímně zodpovědět. Se zájmem lze očekávat publikování podrobnějších výsledků sčítání během roku 2012. Teprve ty umožní lepší vyhodnocení a posouzení činnosti církve.
Monika Vývodová
tisková mluvčí ČBK

Ministrantská pouť na Velehradě
Uskuteční se v sobotu 8. září 2012 s tématem Zajedno s Kristem. Příjezd do 9 hod., mše svatá v 10 hod., ukončení v 17 hod. Podrobnější informace a přihlášky v dubnu.
P. Jiří Kupka

Nový Katalog
Koncem loňského roku byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který zaznamenává údaje k 1. 11. 2011. 
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří celkem 419 farností, z nichž je 221 neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem 370 kněží, z nichž je 108 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 34 trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři se připravují na kněžství 14 bohoslovců z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku Teologického konviktu v Olomouci studuje šest studentů z olomoucké arcidiecéze.
(jpa)

Přehled poutí děkanátů olomoucké arcidiecéze za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání na Svatém Hostýně v roce 2012
SO	24. 3.	Děkanát Přerov 
SO	14. 4.	Děkanát Valašské Klobouky
SO	21. 4.	Děkanáty Prostějov a Vyškov
SO	28. 4.	Děkanáty Šumperk a Zábřeh
SO	12. 5.	Děkanáty Hranice a Šternberk
SO	26. 5.	Děkanát Uherské Hradiště
SO	2. 6.	Děkanát Olomouc
SO	16. 6.	Děkanáty Kyjov a Vizovice
SO	7. 7.	Děkanát Valašské Meziříčí
SO	14. 7.	Děkanát Veselí nad Moravou
SO	1. 9.	Děkanáty Konice a Svitavy
SO	8. 9.	Děkanát Vsetín
SO	15. 9.	Děkanát Uherský Brod
SO	22. 9.	Děkanát Holešov
SO	29. 9.	Děkanát Zlín
SO	6. 10.	Děkanát Kroměříž 
Změny v Konferenci vyšších představených ženských řeholí
Dne 15. 12. 2011 proběhla volba nové místopředsedkyně KVPŽŘ a sekretářky. Novou místopředsedkyní se stala S. Václava Marie Dudová, generální představená Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
Od 1. 1. 2012 má KVPŽŘ také novou sekretářku S. M. Petru Pavlu Liszkovou, SCB.
Konference vyšších představených ženských řeholí mění také své sídlo: Hrnčířská 127/12, 779 00 Olomouc.
Ludmila Pospíšilová, OSF

Z pastoračního kalendáře arcidiecéze
• Setkání řeholníků s otcem arcibiskupem ve čtvrtek 2. února v 10 hod. v kněžském semináři v Olomouci
• Kněžské dny:
– Velehrad: pondělí 5. března – středa 7. března
– Olomouc: úterý 17. dubna v 9.30 hod. v kněžském semináři
– Olomouc: úterý 16. října v 9.30 hod. v kněžském semináři
• Postní rekolekce pro zaměstnance kurie a kapituly – 21. března v 8.30 hod. v kněžském semináři
• Přijetí mezi čekatele křtu, všech, kteří budou letos o Velikonocích pokřtěni ve farnostech: sobota 3. března v 10 hod. v katedrále
• Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi: sobota 5. května v 10 hod. v katedrále
• Svátost biřmování o Letnicích: neděle 27. května v 10 hod. v katedrále
• Noc kostelů: pátek 1. června ve farnostech zapojených do tohoto projektu
• Pouť za vlastní posvěcení kněží: úterý 12. června v 9 hod. na Svatém Hostýně
• Jáhenské svěcení: sobota 16. června v 9.30 hod. v katedrále
• Setkání kněží jubilantů: čtvrtek 21. června v 9.30 hod. v kněžském semináři
• Kněžské svěcení: sobota 23. června v 9.30 hod. v katedrále
• Svátek Výročí posvěcení katedrály – 881 let: sobota 30. června v 10 hod.
• Hlavní den korunovačních slavností na Svatém Hostýně: sobota 18. srpna
• Pouť ke sv. Václavovi, hlavnímu patronu arcidiecéze: pátek 28. září v 10 hod. v katedrále
(aco)

Nový portál PROPAMÁTKY
Informace o obnově památek přehledně na jednom místě
V říjnu 2011 oficiálně zahájil činnost nový internetový portál www.propamatky.info, který podstatně zpřehledňuje informace z oblasti péče o památky v celé České republice. Přináší komplexní databázi všech vyhlášených dotací a veřejných sbírek na obnovu památek, katalog prověřených dodavatelů a expertů na oblast péče o památky a aktuální zpravodajství o obnově a financování památek. Celý projekt internetového portálu je navíc ojedinělý také tím, že jeho redaktoři a redaktorky jsou lidé se zdravotním hendikepem. Jedná se totiž zároveň také o sociální podnik, který podporuje zaměstnávání lidí s hendikepem. Celý projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
“Portál PROPAMÁTKY je určen majitelům či správcům památek, neziskovým organizacím a firmám působícím v oblasti obnovy památek stejně jako odborné i laické veřejnosti,” vysvětluje Ing. Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o. p. s., který portál provozuje. Uživatelé najdou na portálu informace členěné do tří základních oblastí – Katalog služeb, Financování a Zpravodajství.
Katalog služeb prezentuje prověřené dodavatele s relevantními referencemi, od restaurátorů přes architekty, projektanty, řemeslníky až po soudní znalce v oboru. Je členěn do přehledných kategorií s možnostmi podrobného filtrování dle zvolených kritérií.
Portál PROPAMÁTKY současně jako jediný v České republice shromažďuje informace o neziskových organizacích, které působí v oblasti péče o památky. Registrace do katalogu je nyní zcela bezplatná.
“V oblasti Financování je k dispozici denně aktualizovaný přehled dotací z veřejných i soukromých zdrojů zaměřených na obnovu památek. Na portálu čtenáři a čtenářky mohou dohledat i aktuálně vyhlášené veřejné sbírky v oblasti obnovy památek. Obě tyto služby jsou u nás ojedinělé a můžeme je nabízet díky denní pečlivé práci lidí v redakci portálu,” popisuje dále portál Aleš Kozák.
Dvojici výše popsaných služeb doplňuje aktuální zpravodajství o památkách, jejich majitelích a způsobech využívání, nebo o zajímavých knihách a časopisech. Čtenáři a čtenářky se také mohou přímo na portálu přihlásit k odběru e-mailového zpravodaje.
“Do budoucna je našim cílem nadále prohlubovat a precizovat služby poskytované portálem, navazovat užší kontakty se zainteresovanými subjekty jako jsou například neziskové organizace, vyhlašovatelé dotací nebo kvalitní dodavatelé v oboru. Chceme být všem zájemcům spolehlivým partnerem v péči o památky,” uzavírá Aleš Kozák.
Kontakty: vedoucí portálu: Ing. Aleš Kozák, e-mail: ales.kozak@instituteu.cz, tel.: 732 533 033; public relations: Markéta Lajdová, e-mail: marketa.lajdova@instituteu.cz, tel.: 777 132 159; www.propamatky.info	
(aco)

MSKA v Olomouci uzavřela zimní semestr
Se starým rokem se uzavřel další semestr přednášek Moravskoslezské křesťanské akademie (MSKA). V Olomouci to byl již 24. semestr činnosti. Podle pozitivního ohlasu posluchačů našich přednášek soudíme, že to byl semestr úspěšný. Od září do listopadu uskutečnila MSKA v Olomouci kromě každoroční bioetické konference čtyři přednášky. Kromě jedné se konaly v sále Mozarteum v Arcidiecézním muzeu, které tímto činnost MSKA v Olomouci podporuje od svého vzniku.
V předvečer výročí sametové revoluce se uskutečnila, jako už tradičně, přednáška profesora Tomáše Halíka. O tuto přednášku bývá velký zájem, jak mezi stálými příznivci MSKA, tak mezi studenty Univerzity Palackého v Olomouci, a proto ji pořádáme v aule Filozofické fakulty. Po ní opět tradičně následovala studentská mše svatá na poděkování za roky svobody sloužená P. Halíkem v kostele Panny Marie Sněžné.
Novou tradicí se v Olomouci stává adventní koncert, kterým MSKA uzavírá zimní semestr. Členové olomouckého výboru MSKA již plánují přednášky jarního semestru roku 2012.
Martina Orságová

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
Přijetí mezi čekatele křtu se koná při mši svaté v olomoucké katedrále v sobotu před 1. nedělí postní – 3. března v 10 hod. Přítomní účastníci se pak zaregistrují u vchodu do katedrály 20 minut před začátkem bohoslužby. Na mši svatou jsou zváni i všichni kmotři. Vítáni budou i kněží, kteří je na křest připravují (ti mohou koncelebrovat). Po krátkém občerstvení bude setkání pokračovat na Arcibiskupství olomouckém do 15 hod.
arcibiskup Jan

Prezentace knihy prof. Petra Piťhy o sv. Cyrilu a Metoději
Česká církev prožívá nyní tříletí příprav na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které si připomeneme v roce 2013. Matice velehradská připravila ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník jako součást přípravy na toto výročí knihu Slyšte slovo a zpívejte píseň.
Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. 
Čtenář se současně baví i vzdělává.
Ve druhé části autor v několika historických obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při ochraně a rozmnožení “dědictví otců“.
K textu knihy je pro děti připojen slovníček s vysvětlením málo známých slov a termínů. Kniha je bohatě ilustrována akademickou malířkou Klárou Folvarskou. Předmluvu ke knížce napsal Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, a kniha získala právo užít loga ČBK pro oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. 
Počátkem měsíce února 2012 představí autor knihu čtenářům v těchto místech:
7. února – Olomouc, 17 hod. – Arcibiskupský palác – Andělský sál za účasti olomouckého biskupa Mons. Josefa 
Hrdličky 
8. února – Ostrava, 17 hod. – dům Telepace – TV NOE za účasti Mons. Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského 
9. února – Zlín, 17 hod. – Krajská knihovna Františka Bartoše – hudební oddělení za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřicha Ondruše 
12. února – Velehrad, 12.45 hod. – Stojanovo gymnázium – za účasti olomouckého arcibiskupa, Mons. Jana Graubnera
Petr Hudec

Zemřel salesián P. Karel Tinka
Takřka v předvečer svých 92. narozenin zemřel 20. prosince 2011 v řeholní komunitě salesiánů ve Zlíně, kde žil od roku 2006, obětavý a skromný salesiánský kněz P. Karel Tinka. Věřící z obou zlínských farností se s ním rozloučili 27. prosince při mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. O jeho oblibě svědčila hojná účast (přes sedm stovek lidí) na zádušní mši svaté, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s dalšími více než šedesáti kněžími. Celá bohoslužba se nesla v radostném duchu díků Bohu za velkého svědka víry. Mezi hosty pohřebního obřadu byli přítomni mezi jinými např. zlínský primátor MUDr. Miroslav Adámek, jeho dva náměstci, Mgr. Aleš Dufek a Mgr. Miroslav Kašný, nebo generální vikář olomoucký Mons. Josef Nuzík.
Život zesnulého přiblížil v homilii salesiánský provinciál P. Petr Vaculík: “P. Karel Tinka zemřel v adventu, protože závěr jeho života byl adventem. Prožíval liturgický advent, historicky naplnil svých 92 let, mysticky – v modlitbě očekával bděle svého Pána a eschatologicky překročil práh věčnosti. Zemřel v době, kdy jsme se v našich komunitách modlili večerní chvály s krásnou adventní antifonou ‘Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře, přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti.‘ Tato slova se doslova naplnila. Bůh ho vysvobodil z vězení stále menších možností pohybu. Věříme a máme odůvodněnou naději, že mu Kristus otevřel život věčný a převedl ho temnotami smrti do světla své slávy... Bratři ho našli ležet na zemi s rukama pozdviženýma k Tomu, se kterým se setkal, ke Kristu, a Té, která ho provázela celý život, k Panně Marii...”
P. Karel Tinka se narodil 12. února 1920 v ukrajinském Kyjevě. Krátce poté se rodina přestěhovala na Moravu do Strání, kde bydleli rodiče z otcovy strany. Se salesiánským dílem se seznámil v roce 1931 ve Fryštáku, kde začal studovat střední školu. V roce 1937 složil po ročním noviciátu první sliby na Slovensku. Během válečných let začal studovat filozofii a teologii. Po jejich dokončení přijal 6. července 1947 v Oseku u Duchcova kněžské svěcení z rukou litoměřického biskupa ThDr. Antonína Webera. 
Jako mladý novokněz nastoupil do funkce duchovního vedoucího salesiánského chlapeckého internátu v Praze a zároveň se přihlásil na Karlovu univerzitu ke studiu přírodních věd, kde chtěl získal profesuru pro pražské gymnázium. Arcibiskup ThDr. Josef Beran si přál, aby salesiáni převzali malý seminář v Praze-Dejvicích. Všechny plány však ukončila noc ze 13. na 14. dubna 1950, kdy nový komunistický režim násilně zlikvidoval všechny kláštery. 
V komunistickém koncentračním táboře v Oseku bylo shromážděno kolem pěti set členů z různých řeholí. Zavedli tam výrobu obyčejných zámků. Dílna byla v bývalé knihovně, kterou vyklidili zcela zvláštním způsobem, nákladní auta odvezla knihy neznámo kam. Původně měla tato knihovna přibližně šest tisíc svazků. 
Dalším mezníkem v životě P. Tinky byla vojenská služba v nechvalně pověstných Pomocných technických praporech (PTP). Již 5. září 1950 byl spolu s dalšími mladými řeholníky dopraven vlakem Olomouce, kde byli všichni odvedeni – bez ohledu na věk a zdravotní stav – jako zakládající členové PTP. Odtud byli odveleni do prostoru Libavá, kde po týdenním “noviciátu“ kopali jámy pro nádrže na benzín. Dalším jeho působištěm byla vojenská pila v Plumlově. Pracovalo zde sedmdesát pět kněží a bohoslovců a také civilní dělníci. Tenkrát ještě nebyla možná koncelebrace. Proto kněží vstávali dříve – každý měl takový malý kalíšek – a sloužili tajně mši svatou. Nebo také přes den v šatně, mezi kabáty... Posledním vojenským působištěm otce Karla byl Dobronín u Jihlavy, kde spolu s ostatními pétépáky stavěl muniční sklad. V lednu 1954 byl propuštěn do civilu. Byl to opravdový civil, protože kněžskou službu nesměl veřejně vykonávat. Chtěl pokračovat ve studiu na univerzitě, ale záhy poznal, že čtyři roky přerušení znamenaly úplně jinou orientaci studia podle nových komunistických předpisů. A tak to vzdal. 
“Když v roce 1953 zemřel v Lukově Stařeček Stuchlý,” vzpomínal P. Tinka, “byli jsme ještě v Plumlově. Představení z Turína se dotazovali, zda ho někdo zastupuje. P. Chudárek objel místa, kde bylo více spolubratří a žádal je, aby si zvolili kandidáta na provizorního zástupce inspektora. V Plumlově nás bylo sedmnáct a byl zvolen P. Basovník, náš profesor morálky. Ten byl ale brzy odvelen a později odsouzen, protože se zjistilo, že učí tajně světské bohoslovce teologii. Místo něho jsem byl navržen já. P. Chudárek poslal moje jméno do Turína. Odtamtud došlo mé jmenování, tajně zašifrováno v italském novinovém deníku Unita. Šlo o určité mimořádné pravomoci vzhledem ke stávajícím poměrům v rozptýlení. Bylo to na dobu, než se bude moci ujmout funkce řádný inspektor jmenovaný podle pravidel...” 
Dočasnou funkci inspektora zastával až do roku 1956. “Tehdy se vrátil z internace P. Josef Lepařík,” vzpomíná dále otec Karel, “právě on byl podle pravidel prvním rádcem inspektora, a proto byl zástupcem inspektora, pokud on nemohl vykonávat svůj úřad. Proto jsem mu tuto funkci předal. A tak nás potom zavřeli oba. Za našeho pobytu ve vězení byl jmenován inspektorem P. Míša.” 
Po propuštění z vojny byl zaměstnán jako stavební dělník u Pozemních staveb v Uherském Brodě a bydlel u rodičů v blízké Květné. Tam byl také 7. listopadu 1956 zatčen. Bylo to právě v den, kdy vypukla maďarská revoluce. Jeho vedoucí v práci tomu nemohl uvěřit: “Že by Tinka měl prsty i v maďarské kontrarevoluci?”
Za tzv. podvracení republiky dostal čtyři roky vězení, které si odseděl ve věznicích v Jihlavě, Hradci Králové, Litoměřicích a především ve Valdicích-Kartouzích, kde pracoval v brusírně skla. I na tuto dobu vzpomínal: “Salesiánů nás tam bylo asi sedmnáct a kněží na směně kolem šedesáti. Výkon pod sedmdesát procent byl trestán korekcí až na deset dní. Byl to myslím P. Vinklárek, kdo tam vymyslel tzv. kombajn. Ke dvěma zručným přidal jednoho pomalejšího a pracovali na stejné konto, takže vždycky měli dohromady alespoň těch sedmdesát pět procent. Tím i ti méně schopní unikli trestu. Byla to salesiánská spiritualita a osvědčila se. Jelikož jsme pracovali pro podnik Jablonecká bižuterie, byli jsme za svou práci vypláceni. Ovšem výdělek brala věznice a vězňům dávala jen kapesné. Když byl měsíc dlouhý, tak jsme dostali až 5,20 Kčs, když kratší, tak 4,80 Kčs. Ty výdělky jsme dávali dohromady. Když někdo splnil normu na sto procent, byla výplata větší a tedy víc pro všechny. Výhodou bylo, že salesiáni nekouří a nemuseli tedy šetřit na cigarety. 
Na cele nás bylo sedmnáct, a i když postele byly třípatrové, bylo opravdu málo místa. Na dílně to bylo lepší z hlediska prostoru i možností rozhovorů... Vězení jsme brali zcela klidně, protože jsme věděli, že sedíme za dobrou věc a nemáme čeho litovat... V těchto podmínkách jsme samozřejmě nemohli normálně sloužit mši svatou. Ale občas se to podařilo. Chléb byl a když někdo sehnal hrozinky, tak jsme dělali i víno. Sloužilo se tak, že celebrující seděl směrem ke dveřím a v rukou měl rozevřené Rudé právo. Měl na klíně krabičku od sirek s částečkami chleba a ampulku od léků s vínem a sloužil. Potom krabička cestovala kolem stolu, pod jeho okrajem, a přijímali jsme. Ovšem všechno tajně a s určitým strachem...”
Když se vrátil z vězení, pracoval jako dělník u Okresního stavebního podniku v Uherském Hradišti. Později požádal podnik o možnost zvýšit si kvalifikaci. Dovolili mu to, a tak dálkově vystudoval třetí ročník elektromontéra. V roce 1960 obdržel v Otrokovicích výuční list elektrikáře. Následně udělal v roce 1962 i mistrovské zkoušky a podnik mu dokonce svěřil místo praktického vedoucího učňů elektromontérů. Na tuto dobu vzpomínal P. Tinka velmi rád: “Byla to jakási salesiánská práce mezi mladými hochy. Určitý vliv jsem na ně měl a cítil jsem se jako salesián. Byl sice na mě nasazen předseda ROH, ale ten se mně s tím svěřil, tak jsme posudky vypracovávali spolu...” 
V době Pražského jara 1968 při návštěvě spolubratří v tehdejším Gottwaldově mu kanovník P. Bernard Přerovský navrhl, zda by nechtěl převzít funkci tajemníka farního úřadu. Na faře, ale i v kostele byl však spíše údržbářem, který dovedl bohatě v běžném životě uplatnit své dvě dělnické profese – zedníka a elektromontéra, než knězem. Farníci ho také většinou viděli spíše v montérkách. Postupně začal zpovídat a dostal povolení sloužit na veřejnosti jedinou mši svatou, a to v neděli o půl dvanácté. I bez úředního povolení postupně a nenápadně začal navíc fungovat i v některých oblastech duchovní správy a po více letech se fakticky stal jedním ze zlínských kaplanů. 
Po roce 1990 se ve Zlíně i přes nepříjemný revmatismus obětavě pustil do “celé” kněžské služby v jedné z největších farností v republice, kterou převzali salesiáni. Neúnavně se věnoval přípravě snoubenců, rodičů před křtem dětí, vedl farní agendu. Když byl v roce 2006 dokončen salesiánský areál na Jižních Svazích ve Zlíně, kam se salesiánská komunita přesunula, s naprostou samozřejmostí se sem ve svých 86 letech přestěhoval i on. 
P. Karel Tinka obdržel 21. dubna 1999 Cenu města Zlína za rok 1998 za celoživotní obětavou práci při výchově mládeže v duchu křesťanských mravních ideálů, které svým statečným postojem navzdory pronásledování totalitním režimem vždy zastával, a stal se tak mravní a společenskou autoritou. 
Zemřel vzácný kněz, který i v těch nejtěžších situacích svého života zůstal věrný svému kněžskému povolání a vzorně plnil své pedagogické a duchovní poslání, jak je převzal z odkazu sv. Jana Boska. Jeho verbální projevy (nedělní kázání za doby totality) se vyznačovaly nesmírnou dynamikou a jeho rétorika dovedla oslovovat i mnohého nevěřícího.
Josef Pala


Centrum pro katechezi

Klenotníkov obchod
Film s podtitulem Příběh o lásce a svátosti manželství byl natočen podle divadelní předlohy Karola Wojtyly. Tento biskup krakovský a pozdější papež Jan Pavel II. napsal tuto divadelní hru v roce 1960. V češtině je hra známa pod názvem Před zlatnictvím a je součástí knihy Píseň o třpytu vody. 
V divadelní hře se autor zamýšlí nad manželstvím jako nad vztahem pramenícím z hluboké lásky a dává ho do kontrastu s manželstvím, jež je založeno především na povrchních sympatiích. Setkáváme se zde s třemi manželskými páry a s jejich prožíváním manželství. Žena z prvního páru v důsledku války brzy ovdoví a zůstává sama se svým synem; druhý pár prochází krizí, kdy se manželé sobě navzájem odcizují. Třetí pár tvoří děti z těchto dvou manželství, které touží vstoupit do manželství, ale mají strach; zejména Monika, která intenzivně vnímá krizi manželství svých rodičů. Celou hrou prostupuje postava zlatníka, ke kterému si přicházejí jednotlivé páry vybírat snubní prsteny.
Italský film, jehož slovenskou verzi vydalo Vydavateľstvo Don Bosco, je zdařilou adaptací divadelní předlohy a zachycuje podstatu divadelní hry. Přesto je potřeba si uvědomit, že text Jana Pavla II. je plný vnitřních monologů a úvah, které je náročné zpracovat do filmové podoby. Proto před zhlédnutím filmu doporučujeme přečtení předlohy. 
Italský film ve slovenském znění pod názvem Klenotníkov obchod je k zapůjčení na měsíc v našem katechetickém centru. K dispozici máme i textovou předlohu. 
Jana Kuběnová

Kniha Konec času
V této knize nás Silvano Fausti provází Prvním listem apoštola Pavla Soluňanům, který je listem plným naděje a povzbuzení. Kniha má podtitul Lectio divina nad Prvním listem Soluňanům a je rozčleněna do sedmi kapitol. V úvodu každé kapitoly se nachází biblický text, následuje část poselství kontextu, v níž autor výstižně charakterizuje předkládaný text, v další části pak provádí analýzu jednotlivých veršů, které podrobně komentuje. Do jedné či dvou vět shrnuje myšlenku daného textu formou prosby – např. po první kapitole listu prosí: “Vyprošuji si od Pána neustálou vděčnost za jeho dary, zvláště za dar Ježíšova slova, které mi odhaluje pravdu o tom, že jsem Božím dítětem, a za dar jeho Ducha, který mi dává život.” V závěru jednotlivých kapitol nabízí autor čtenáři body k rozjímání, při nichž vychází z dalších částí Písma svatého.
Tato kniha nám může pomoci přiblížit se Kristu prostřednictvím Pavlova listu Soluňanům a může nám i pomoci znovu objevit naději pramenící z Kristova zmrtvýchvstání.
Knihu vydalo Nakladatelství Paulínky a lze ji zakoupit za 199 Kč.
Jana Kuběnová

Multimediální DVD Svatý Vojtěch
V rámci edice Poznáváme české světce, každý rok vychází ve spolupráci s časopisem Nezbeda ilustrovaná brožura zaměřená na jednoho z českých světců. Na konci loňského roku spatřila světlo světa i multimediální verze k již vydané brožurce Svatý Vojtěch, která v tištěné podobě již není k dispozici. DVD Svatý Vojtěch nabízí dva typy prezentace – jednu jen s obrázky a druhou obsahující také podkladový text k převyprávění vlastními slovy. Novinkou je zde však především pětadvacetiminutová videoprojekce se čteným textem a hudebním doprovodem. DVD oceníte např. v hodinách náboženství nebo při setkání maminek s dětmi. Jako doplněk k projekci či vyprávění je možno využít CD Hry z katechetického centra, na kterém najdete čtyři omalovánky ke 
sv. Vojtěchovi. V případě zájmu si DVD Svatý Vojtěch můžete objednat v našem katechetickém centru.
Anna Skočovská

Rubrika k Roku biřmování
Pokud hledáte články, knihy, zajímavé odkazy nebo různé katechetické materiály k Roku biřmování, který vyhlásili naši biskupové pro tento církevní rok, zavítejte na stránky Centra pro katechezi Olomouc (www.ado.cz/katechete). Vytvořená rubrika vám usnadní přípravy např. na společenství různých věkových skupin nebo na hodinu náboženství, ve které bude centrálním tématem biřmování. V obsahu rubriky jsou zařazeny biblické texty a kapitoly z Katechismu katolické církve. Dále zde najdete materiály rozčleněné do skupin – děti, mládež, dospělí, rodina. Jistě oceníte i odkazy na již zpracované prezentace, luštěnky, omalovánky, hodnotné články, promluvy, audio i video pořady související s biřmováním. Budeme rádi za zaslané podněty k biřmování i z vašich řad.
Anna Skočovská


Bude vás zajímat

Nabídka duchovních cvičení v Exercičním domě Tovaryšstva Ježíšova v Českém Těšíně
ČT 2. 2. – NE 5. 2. – Duchovní obnova pro všechny – Volání věčného Krále; Jak konat dobrou volbu podle – II. týdne Ignaciánských duchovních cvičení – P. J. Stuchlý, SJ
ČT 1. 3. – NE 4. 3. – Duchovní cvičení – III. týden: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným. – P. František Lízna, SJ
ČT 15. 3. – NE 18. 3. – Duchovní obnova pro zdravotníky, pečovatele a sociální pracovníky – P. ThLic. Václav Tomiczek
ÚT 20. 3. – NE 25. 3. – Postní duchovní obnova – III. týden: Modlitba s trpícím Kristem, Rozjímat nad tím, jak Kristus trpí za mé hříchy a co mám pro něj nyní dělat já – P. L. Árvai, SJ
ČT 29. 3. – NE 1.4. – Postní duchovní obnova – 3. týden: Modlitba s trpícím Kristem, Pane, smiluj se nade mnou. – P. J. Stuchlý, SJ
Bližší informace a přihlášky: 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:
26. – 29. března – duchovní obnovu pro seniory a seniorské manželské páry – vede P. Jan Rybář, SJ – Marianum, Janské Lázně, cena: 1690 Kč
25. – 30. dubna – duchovní obnovu pro seniory a animátory seniorů - vede P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem. – Marianum, Janské Lázně, cena: 2690 Kč
14. – 17. května – duchovní obnovu pro seniory a osamělé seniory – vede Mons. ThLic. Bohumil Kolář – Marianum, Janské Lázně, cena: 1690 Kč
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@bihk.cz, web: www.dcshk.cz

Přehled poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2012
NE	18. 3.	Svatojosefská pouť mužů
PÁ – SO	23. – 24. 3.	Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
SO	28. 4.	Devatenáctá hasičská pouť
NE	6. 5.	Valná hromada Matice svatohostýnské
		Pátá pouť bohoslovců za povolání
SO	12. 5.	Druhá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
SO	19. 5.	Sedmnáctá pouť Radia Proglas
NE	20. 5.	Desátá pouť včelařů
SO	26. 5.	Desátá pouť podnikatelů
PO	28. 5.	Dvanáctá pouť píšících křesťanů
SO	2. 6.	Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO	9. 6.	Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT	12. 6.	Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ	15. 6.	Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO	16. 6.	Třetí pouť zrakově postižených
SO	30. 6.	Dětská pouť na začátku prázdnin
PÁ – ÚT	6. – 10. 7.	“Moravská Compostela“
SO	14. 7.	Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
SO	11. 8.	Začátek korunovačních slavností
ST	15. 8.	Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
SO	18. 8.	Hlavní den oslav korunovačních slavností
NE	19. 8.	Hlavní pouť
		Ukončení oslav korunovačních slavností
SO	25. 8.	Čtvrtá pouť pedagogů
SO	25. 8.	Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
NE	26. 8.	Tradiční orelská pouť
SO	1. 9.	Dvacátá muklovská pouť
NE	9. 9.	Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ	14. 9.	První den františkánské pouti
SO	15. 9.	Druhý den františkánské pouti
ČT – PÁ	27. – 28. 9.	Svatováclavská pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
NE	7. 10.	Růžencová pouť
SO	13. 10.	První den dušičkové pouti
NE	14. 10.	Druhý den dušičkové pouti
SO	20. 10.	Čtrnáctá svatohubertská pouť
PO	31. 12.	Děkovná bohoslužba na konci roku

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (do 22. dubna 2012) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
– ve všední dny: 7.00, 9.15 
– v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
– v neděli: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Pozvánka do muzea
Až do 19. února je ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích u Vyškova otevřena výstava s názvem Milostné Pražské Jezulátko – Třebechovický betlém. Na nepřeberném množství materiálů a dokumentů se seznámíte se dvěma skvosty v srdci Evropy, které obdivuje celý svět. Otevřeno je vždy v neděli od 14 do 17 hod. 

Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici IX
je název konference kterou pořádá Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno (Bohunice) a Konvent sester Alžbětinek Brno v sobotu 12. března v Besedním domě v Brně, Komenského 
náměstí 8.
Program
8.00 – mše svatá 
9.30 – první blok přednášek 
	– prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ: Skutky tělesného a duchovního milosrdenství – inspirace pro křesťana dneška
	– Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.: Co je dovoleno a zakázáno v islámu – etiketa jednání s muslimy
	– Mgr. Radomíra Keršnerová: Nemoc a Bůh: výčet ztrát a nálezů z pohledu pacienta
13.30 – druhý blok přednášek:
	– P. Antonio Rivas, OCA: Svatá Anežka Česká a její vztah k nemocným – inspirace v čase ekonomické krize
	– MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA: Milosrdenství v čase ekonomické krize
Konference končí mezi 15. a 16. hodinou. Účastnický poplatek 450 Kč.
Přihlášky se jménem, datem narození (pro získání kreditních bodů), adresou, pracovištěm a funkcí zašlete na e-mail: krestan.konference@seznam.cz
Obratem budete informováni o způsobu uhrazení účastnického poplatku.


Hlasy a ohlasy

Cyrilometodějské gymnázium zakončilo úspěšně projekt věnovaný osobnostnímu rozvoji pedagogů
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost naplňovalo Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově svým projektem Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů. Projekt začínal v březnu 2009, ukončen byl v listopadu 2011.
Realizované aktivity v rámci projektu se zaměřovaly především na vzdělávání pedagogů Olomouckého kraje.
Základem byl akreditovaný cyklus šesti pobytových dvoudenních vzdělávacích seminářů, který absolvoval celý kolektiv pedagogů i zaměstnanců Cyrilometodějského gymnázia vedený zkušeným lektorem v oblasti osobnostního rozvoje. Mezi probíranými tématy nechybělo např. umění komunikace, tajemství zdravé sebedůvěry, sebepoznání a emoční inteligence, cíle a plánování, time management, metoda Kaizen, trénink kooperace a týmové spolupráce aj.
Poslední seminář se uskutečnil loni v listopadu v přívětivém penzionu Bělecký mlýn, nedaleko Prostějova, který disponuje kapacitou i vhodným zázemím pro účely vzdělávacích akcí. Vedoucím lektorem byl PhDr. Leo Dittmann.
Neméně důležitou a přínosnou aktivitou se stal bezesporu i akreditovaný cyklus šesti dvoudenních seminářů pro tým projektu s cílem vytvořit vlastní koučinkový lektorský tým, který bude schopen získané poznatky a zkušenosti, strategie a závěry realizovaného projektu předávat dalším školám Olomouckého kraje.
Projekt rovněž předpokládal vytvoření metodických materiálů pro pedagogy v oblasti osobnostního růstu. Zpracované a vydané metodické listy i pracovní materiály jednotlivých témat odpovídají vynaloženému úsilí a jsou připraveny pro další a širší využití v praxi jednotlivých pedagogů.
Pro pedagogy z jiných škol jsme připravili a nabídli vzdělávací akreditované semináře v oblasti rozvíjení klíčových kompetencí žáků.V rámci projektu tak bylo vzděláváno celkem 120 pedagogů Olomouckého kraje.
Na závěr projektu proběhla 21. listopadu 2011 v Národním domě v Prostějově konference, které se kromě pedagogů účastnil i olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, který k přítomným vystoupil s příspěvkem “Osobnost křesťanského pedagoga“, v němž mimo jiné upozornil na úskalí konzumní společnosti. Mezi hosty konference jsme přivítali také Mgr. Zdislavu Vyvozilovou, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého, a biskupského delegáta pro pastoraci P. Mgr. Petra Bulvase. Během konference vystoupil i vedoucí projektu a ředitel Cyrilometodějského gymnázia Mgr. Jaroslav Fidrmuc se shrnutím celého průběhu projektu a seznámil přítomné s jeho výsledky.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.
Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

Vzpomínka na P. Františka Adamce k jeho nedožitým 90. narozeninám
(28. 2. 1922 – 15. 11. 2011)
Farnost Vacenovice se rozloučila se zesnulým P. Františkem Adamcem při mši svaté 23. listopadu 2011 v místním kostele Božského Srdce Páně. Po životě naplněném službou Bohu a lidem odevzdal do rukou Božích svou nesmrtelnou duši kněz Kristův, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, čestný občan Vacenovic, ale především duchovní otec František, který obětavě vykonával správu farnosti dlouhých 34 let.
Pohřební obřad, který vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se stal oslavou naplněného života P. Františka Adamce. Mše svatá připomínala ve své vznešenosti shromáždění svatebních hostů: bílé plachty na oltářích, bílo-žlutá květinová výzdoba, krojované družičky s věnečky na hlavách, radostné zpěvy a soustředěnost společenství na bohoslužbu. Panovala atmosféra lásky a pokoje – projevy Boží blízkosti. Účastníci slavnostní mše svaté zažívali sice pocity smutku, ale radostného. Bolest z loučení byla vyvažována nadějí, že je otec František neopouští. Jeho smrtelné tělo bude odpočívat “mezi svými“ na vacenovickém hřbitově a jeho duše bude s nimi v modlitebním spojení. Vydal svým “ovečkám“ svědectví o věrném plnění pastýřské služby a dostává se mu velké úcty za otcovskou pomoc při hledání Božího království. Farníci se cítí být vyznamenáni poctou, že se Vacenovice staly otci Františkovi drahým domovem. 
Po mši svaté byla přečtena poslední vůli zemřelého kněze. Ztichlým chrámem se nesla starostlivá slova myšlenek před smrtí. Otec František hodnotil svůj kněžský život: prosí za odpuštění, děkuje Bohu za všechno, co obdržel, vyzývá svěřené duše, aby přijaly zodpovědnost za přijaté svátosti, které jim dlouhá léta udílel. A posledním otcovským požehnáním se loučí se “svěřeným stádečkem“.
Rakev byla obklopena kněžími, bohoslovci, řeholními sestrami od sv. Vincence de Paul, nejbližší rodinou, zástupci farností, ve kterých působil. Ale hlavními účastníky bohoslužby zůstávali vacenovští farníci a občané, kteří mu přišli ve velkých zástupech osobně poděkovat za jeho služby. Otec František byl pro ně vzorem dobrého člověka s velkým srdcem. Jeho otevřená, veselá a srdečná povaha neuměla zarmoutit. Prošel mnoha zkouškami a utrpením, ale uměl odpouštět. Oplýval vnitřní radostí a dobrými vlastnostmi starostlivého otce a věrného přítele.
Vacenovická farnost prosí nebeského Otce o vyslyšení vroucího přání jejich duchovního otce Františka: “V Tebe, Pane, jsem věřil, v Tebe doufal, Tobě sloužil, nechť mne Tvá láska přijme.”
Vděční farníci z Vacenovic

Výstavu betlémů v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži zhlédlo bezmála 1500 návštěvníků
Výstavy betlémů patří o vánočním čase k tradicím. Proto v rámci oslav 20. výročí znovuobnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se konala ve školní kapli sv. Stanislava od 20. prosince 2011 do 8. ledna 2012 výstava 150 betlémů. Pro žáky základních škol v Kroměříži byl v dopoledních hodinách připraven v rozsahu jedné vyučovací hodiny program na téma Vánoce. Program byl obsahově přizpůsoben věkové kategorii žáků 1. a 2. stupně základních škol. Cílem programu bylo rozšířit všeobecný přehled žáků o adventní době, Vánocích, Svaté zemi, poukázat na pravou podstatu Vánoc a dát jim nové podněty k prožívání vánočních svátků. Seznámili se také s tradicí vánočních betlémů, která byla založena v roce 1223 sv. Františkem z Assisi.
Na výstavě byly prezentovány betlémy z nejrůznějších materiálů – z papíru, skla, keramiky, kukuřičného šustí, dřeva, cínu, plastu, perníku… Výstavu zhlédlo celkem 1200 návštěvníků z Kroměříže a okolí a 300 studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v rámci výuky náboženské výchovy. Dospělí návštěvníci odcházeli s krásným zážitkem a děti navíc s malým dárkem.
Zdeňka Benešová
Kroměříž

Cyrilometodějská pěší pouť na Velehrad
Před 11 lety, 18. ledna 2001 na svátek Panny Marie Matky jednoty křesťanů, jsme se sešli na faře ve Znojmě a naplánovali Cyrilometodějskou pěší poutě na Velehrad. Měla být určena hlavně pro ty, kdo nemohou pěšky do Říma a přesto by rádi někam putovali, a zároveň obdoba toho, co prožije každý mladý polský katolík, když aspoň jednou za život jde pěšky na Jasnou Horu v Čenstochové prosit Královnu Polska za svou vlast.
Doslova u stolu jsme naplánovali pětidenní trasu z Vysočiny a ze Znojemska, na každý den 33 km pěšky a závěrečné sobotní společné zakončení. Vybrali jsme farnosti, kde budeme moci přenocovat.
Bohu díky, Panně Marii díky, sv. Cyrilu a Metoději díky, svatým andělům strážným díky, že to všechno vyšlo a pokračuje. A že se chodí už v osmi proudech celkem ze 17 míst (Vranov nad Dyjí, Netín u Velkého Meziříčí, Radešínská Svratka, Vítochov u Bystřice nad Pernštejnem, Sebranice u Litomyšle, Olomouc, Bohuslavice u Hlučína, Nový Jičín, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Ostrožská Lhota, Veselí nad Moravou, Skalica, Ratíškovice, Slavkov u Brna, Brno-Bystrc, Levý Hradec).
Dík patří také spolupoutníkům a dobrodincům po cestě. Vám všem Pán Bůh zaplať! A Pán vám žehnej! A nad našimi zemřelými, i nad zemřelými poutníky, se smiluj!
Mons. Jan Peňáz
Křtiny


Centrum pro mládež

Centrum pro mládež má nový web i logo
Se začátkem nového církevního roku začalo Centrum pro mládež olomouckého arcibiskupství používat profesionálně zpracované logo a nového vzhledu se dočkaly také webové stránky centra na adrese: www.ado.cz/mladez
V neděli 27. listopadu 2011 byla spuštěna dlouho očekávaná nová verze stránek s moderním designem, který se lépe hodí k mladým lidem.
Pokud firma nebo jakákoliv instituce pracuje s lidmi, potřebuje znak, který ji bude zastupovat. Nejde o zbytečnou parádu nebo podbízivost, logo jednoduše zvyšuje povědomí lidí o existenci takové organizace a přispívá k její důvěryhodnosti a snadnější prezentaci.
Symbolika nového loga vychází ze šesti spojených rukou, které se drží za zápěstí a vytváří tak pevný kruh. Autor Lukáš Pavelec svůj koncept vysvětluje: “Značí to soudržnost, jednotu a týmovost. Inspirací mi byla také skutečnost, že na původních křesťanských náhrobcích byl kruh symbolem Boha a věčnosti.”
Jednotlivé schematicky naznačené ruce zastupují nejenom Centrum pro mládež na arcibiskupství v Olomouci, ale také kaplany a zástupce za mládež v jednotlivých děkanátech. Dále pak ADCŽM Přístav Rajnochovice, Táborové středisko Archa a občanské sdružení Sarkander. Tyto subjekty reprezentuje vlastní verze loga s barevně zvýrazněnou částí, která jim přísluší.
Zatím jsou všechny reakce pozitivní. “Krásný kabátek, je takový omlazený a akční,” pochvaluje vzhled v diskuzi Tomáš Flašar, který stránky navštěvuje pravidelně a rád se zapojuje do debat. Web totiž slouží zároveň i jako komunikační prostředek mezi mladými lidmi. Používají jej tak zejména současní i bývalí animátoři a udržují tak kontakt s Centrem pro mládež.
Web má pravidelně aktualizovaný obsah a denně zaznamenává kolem 250 unikátních přístupů, což je velmi slušné číslo. Spolu s novým logem tak internetové stránky vytváří výbornou a moderní prezentaci Centra pro mládež.
Jan Pilař 


Centrum pro rodinný život

SMS služba – 731 731 800 – Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...
Nabízíme možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu: rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). 
“Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.” (Jan 16,24b) 

Kurz efektivního rodičovství (KER)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď – ne? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KERu se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírat témata: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 21. – 22. ledna. Další setkání se uskuteční 25. ledna, 
1. února, 8. února, 15. února – vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou: Mgr. Ing. Jan Čapek (lektor, psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodičovského poradenství) a pracovnice našeho centra: Marcela Kořenková. Kurzovné je 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár.
Pokud se lednový kurz kvůli nedostatku přihlášených neotevře, bude v únoru nabídnuta další možnost kurz absolvovat. Další informace o KERu: www.efektivnirodicovstvi.cz
Přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250

Časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno tématu Jednota v různosti. Přijměte pozvání k setkáním v atmosféře vzájemné úcty a naslouchání. Prostřednictvím odlišnosti druhého člověka můžeme spatřit jedinečnost každého z nás i krásu společného směřování.
Bratr Wojtek z komunity Taizé přiblíží Dny důvěry – setkání mladých lidí různých vyznání a národností. Farářka Církve československé husitské Helena Smolová se zamýšlí nad bratrstvím. Seznámíme se s komunitou sester z protestantských církví, které žijí ve švýcarském Grandchamp. Rozhovor o smíšeném manželství vystihuje, že i odlišnosti mohou být velkým obohacením a podnětem k růstu. Další z příběhů Jakuba a Katky povzbuzuje k setkání s jinakostí.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o tom, jak se vyvarovat zbytečných chyb v komunikaci s dětmi. Na děti čeká želvička Loudalka, zaposlouchají se do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla, křížovka a pozvání na zajímavé akce. 
Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 251, e-mail: rodinnyzivot@email.cz 

Víkend pro seniory na Velehradě
Koná se od 23. do 25. března. Součástí jsou 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. Bližší informace najdete na našich webových stránkách. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Světové setkání rodin v Miláně 
Papež Benedikt XVI. zve vaše rodiny k účasti na VII. světovém setkání rodin, které se uskuteční od 30. května do 3. června v italském Miláně. Tématem setkání je Rodina – práce a slavení. Centrum pro rodinný život v Olomouci a Národní centrum pro rodinu v Brně zajišťují ve spolupráci s Cestovní kanceláří MIKLAS TOUR společnou dopravu na místo (s prohlídkou města Padovy) a zpět spolu s ubytováním v Miláně. Setkání začíná kongresem, ale z ČR se bude společně vyjíždět až v pátek 1. června. Na programu budou přednášky a setkání se Svatým otcem (v sobotu na “Slavnosti svědectví” a v neděli společným slavením mše svaté). Přibližné náklady 3800 Kč na osobu (2000 Kč doprava + 1 500 Kč ubytování) + účastnické poplatky, zahrnující pojištění, veřejnou dopravu, vstupy na kulturní akce a setkání:
		S jídlem	Bez jídla
	Dospělí	90 Eur	30 Eur
	Děti 7 až 13 let	70 Eur	15 Eur
	Děti do 6 let	40 Eur	zdarma
Příprava snoubenců na manželství
Tato příprava je určena párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy procházejí přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Zimní příprava bude zahájena společně stráveným víkendem 10. až 12. února (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 24. února, 9. března, 23. března od 17 do 19.30 hod. a v sobotu 31. března (od 9 do 14 hod.) na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve 2. patře). Jarní příprava začne víkendem 13. až 15. dubna.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250

Přirozené plánování rodičovství
Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme pro manžele, snoubence a další zájemce kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 16. února od 18 hod. na kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 8. března, 29. března a 19. dubna. Cena za celý kurz a pár činí 300 Kč + 205 Kč za potřebné učební materiály. 
Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Lyžařský den tátů s dětmi
V sobotu 25. února organizujeme lyžování pro tatínky s dětmi v lyžařském areálu Kladky na Konicku. Výuka pro začátečníky bude zajištěna lyžařskou instruktorkou - příspěvek činí 50 Kč. K dispozici bude dětský lyžařský vlek pro nejmenší a velký vlek pro zkušenější. V případě nedostatku sněhu zamíříme do jiného střediska.
Bližší informace a přihlášky: Peter Markovič, e-mail: markovic@arcibol.cz, tel.: 587 405 293; nebo je najdete na našich webových stránkách.

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 7. února od 16 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou na téma Potřeby a úkoly člověka během jeho vývoje I. Další setkání se uskuteční 6. března, na kterém bude MUDr. Krausová v tématu dále pokračovat. Bližší informace na naší adrese.

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

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz	
Připravil Peter Markovič


Centrum laických aktivit

Pozvánka na Noc kostelů 2012
I v letošním roce se naše arcidiecéze připojuje k Noci kostelů, která se bude konat v pátek 1. června. 
Loňská Noc kostelů se i přes nepřízeň počasí vydařila a přivedla do našich kostelů mnoho zájemců o bezprostřední kontakt s těmito sakrálními prostorami a s lidmi, kteří se v nich scházejí. Všechny ohlasy byly pozitivní a nadšené a také reakce organizátorů byly radostné. Noc kostelů se konala již podruhé a stává se postupně tradicí. Současně se ale stává pro nás závazkem, abychom nesklouzli k pouhému opakování stejných programů, ale abychom se snažili naši nabídku obohatit a proměnit tak, aby byla znovu atraktivní a obohacující i pro ty, kteří přijdou do našich kostelů, modliteben a kaplí již podruhé, nebo i potřetí.
Chceme tedy na tuto tradici nejen navázat, ale dát jí i nový rozměr a to rozměr pastorační. Obdobně jako v loňském roce, který byl Rokem křtu, chceme vložit do rámce Noci kostelů i téma letošního roku a to svátost biřmování. 
Pokud se tedy budete chtít k Noci kostelů připojit, spojte se s námi (tel.: 587 405 245, e-mail: mlecka@arcibol.cz) a my vám zašleme e-mailem veškeré další informace.
Pavel Mléčka
koordinátor Noci kostelů

Moravskoslezská křesťanská akademie
Pobočka Olomouc
• 25. února, 9 hod., v prostorách Arcibiskupské kurie Olomouc 
Výroční schůze MSKA – valná hromada – volba nového předsedy
• 29. února, 17 hod., v Arcidiecézním muzeu
doc. akademický malíř Jaroslav Alt – PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK Praha) – Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře v kontextu evropských katedrál a jejich úprav v 19. století
Pobočka Strážnice
• 3. února, 19 hod., v kostele Panny Marie
P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP – Biblická přednáška

Komunita Blahoslavenství
• Duchovní cvičení pro muže – Příběh Joba – škola naděje
Ve dnech 9. až 12. února
Jak žít v našem životě čas zkoušek s Bohem a tak růst ve společenství s Ním a stávat se muži, kteří přináší naději? 
Součástí setkání jsou přednášky, sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební večery. 
• Pravidelné sobotní odpoledne
“Jan Maria Vianney: Bůh neumí než žehnat!“
V sobotu 25. února od 14.30 hod.
Vstup do postní doby se sv. farářem Arským, svědkem Božího milosrdenství 
• Duchovní cvičení pro všechny
“Pane, nauč nás modlit se!“ (Lk 11,1)
Ve dnech 7. až 11. března
Vstoupit společně do Ježíšovy školy modlitby; uvedení do důvěrného společenství s Pánem skrze vnitřní modlitbu a Boží Slovo
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů.
Bližší informace: Evangelizační centrum Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, e-mail: dolanykom@seznam.cz, www.blahoslavenstvi.cz, tel.:731 626 132 


Z diáře arcibiskupství

ÚNOR 2011
1. 2. středa
	17.30 hod. • Brno – Petrov – mše svatá na poděkování za 70 let života Mons. Jiřího Mikuláška • arcibiskup Jan
2. 2. čtvrtek
	10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupaký kněžský seminář – mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan 
3. 2. pátek
	17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá a přednáška na arcidiecézním setkání pro katechety • arcibiskup Jan
5. 2. neděle
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • biskup Josef
9. 2. čtvrtek
	18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá za nemocné, lékaře a ošetřovatele • arcibiskup Jan
10. 2. pátek
	8.30 hod. • Olomouc – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého – rekolekce • arcibiskup Jan
11. 2. sobota
	14.35 hod. • Olomouc – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého – setkání se studenty 
dálkového studia • arcibiskup Jan
12. 2. neděle
	10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť – výročí úmrtí sv. Cyrila • arcibiskup Jan
14.2. úterý
	9.30 hod. • Rajnochovice – setkání s kaplany pro mládež • arcibiskup Jan
17. 2. pátek
	17.00 hod. • Veselí nad Moravou – přednáška pro – lektory – biskup Josef
19. 2. neděle
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • arcibiskup Jan
22. 2. středa
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa • arcibiskup Jan a biskup Josef
23. 2. čtvrtek
	Bratislava (Slovensko) – společné zasedání stálých rad ČBK a KBS • arcibiskup Jan
24. 2. pátek
	8.30 hod. • Žďár nad Sázavou – IV. Celostátní fórum mládeže • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Vsetín – přednáška pro lektory • biskup Josef
25. 2. sobota
	10.00 hod. • Praha – mše svatá k jmenování arcibiskupa Dominika Duky kardinálem • arcibiskup Jan
26. 2. neděle až 3. 3. sobota
	Vranov u Brna – exercicie pro biskupy • arcibiskup Jan a biskup Josef


