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Velikonoční přání

Drazí bratři a sestry,
každému z vás přeji opravdovou velikonoční radost z vítězství Krista, i z jeho vítězství v našich srdcích. Kéž radost z Boha se stane naší silou a cestou k proměně světa. I nám, kteří jsme dostali dar víry, se Kristus dal poznat jako učedníkům po vzkříšení. I nás posílá do světa, abychom byli svědky jeho vítězné lásky. I nám přináší pokoj jako plod odpuštění, abychom ho mohli zprostředkovat dalším. I nám nabízí oheň Svatého Ducha, abychom mohli zapálit pro Krista aspoň naše nejbližší okolí. 
Prázdný hrob a oslavený kříž jsou klíče k naději i pro svět, který naříká na krizi. Těm, pro které se Kristus stal vším, nic nechybí, ti mají stále čím obdarovávat druhé a radovat se z toho, že jiným pomáhají ke štěstí. Kéž vás Pán obdaří i touto radostí!
K tomu vám i vašim rodinám ze srdce žehná
arcibiskup Jan spolu s biskupem Josefem a nejbližšími spolupracovníky
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DUBEN 2012 
2. 4. – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce 1805
16. 4. 1927 se narodil papež Benedikt XVI. (85. narozeniny)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO v roce 1983 
24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova P. Jan Krist, bývalý dlouholetý farář v Trnavě u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (92. narozeniny)
(jpa)

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


Úmysly apoštolátu modlitby

DUBEN 2012
Úmysl všeobecný 
Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněžství a řeholním životě.
Úmysl misijní 
Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického kontinentu.
Úmysl národní
Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace, spojené s bolestí a utrpením.

KVĚTEN 2012
Úmysl všeobecný 
Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
Úmysl misijní 
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.
Úmysl národní
Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.


Aktuality

Papež Benedikt XVI. pětaosmdesátiletý
V pondělí 16. dubna 2012 slaví své 85. narozeniny papež Benedikt XVI., který již sedm let stojí v čele Církve. 
Papež Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Ratzinger, se narodil 16. dubna 1927 v Marktl am Inn v Bavorsku. Kněžské svěcení přijal 29. června 1951. Z roku 1953 je jeho disertační práce Lid a dům Boží v Augustinově učení o církvi. O čtyři roky později se habilitoval prací Teologie dějin sv. Bonaventury. Přednášel dogmatiku a fundamentální teologii nejprve ve Freisingu, poté byl profesorem v Bonnu (1959 – 1969), v Münsteru (1963 – 1966), v Tübingen (1966 – 1969) a nakonec v Řezně, kde se stal řádným profesorem dogmatiky a historie dogmatu a viceprezidentem univerzity. 
Jako mladý kněz se zúčastnil Druhého vatikánského koncilu. Byl tehdy poradcem kolínského arcibiskupa kardinála Josepha Fringse. 
Z jeho ranějších prací vyvolal velkou pozornost zejména Úvod do křesťanství, sbírka přednášek o apoštolském vyznání víry, publikovaná v roce 1968; a dále Dogma a zjevení, antologie textů, kázání a reflexí, vydaná roku 1973. S velkým ohlasem se setkala také jeho promluva v Bavorské katolické akademii na téma Proč jsem ještě v Církvi? Roku 1985 vyšla jeho Zpráva o víře, z roku 1996 je jeho další kniha Sůl země.
Papež Pavel VI. jmenoval 24. března 1977 Josepha Ratzingera arcibiskupem – metropolitou v Mnichově a Freisingu. Krátce na to byl při konsistoři 27. června 1977 povolán do kardinálského kolegia.
Dne 25. listopadu 1981 ho papež Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Od 28. listopadu 2002 stál v čele kardinálského kolegia jako jeho děkan. Kardinál Ratzinger byl předsedou komise pro přípravu Katechismu katolické církve. Po šesti letech práce (1986 – 1992) mohl nový katechismus představit Svatému otci. 
Papežem byl zvolen 19. dubna 2005.
Josef Pala

Zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference, a Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda Národní komise k přípravě cyrilometodějského jubilea, společně zahájí 25. května 2012 v Římě Jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje.
Slavnost bude probíhat ve dnech 25. až 26. května 2012, především v bazilice Santa Maria Maggiore, kde došlo k potvrzení a schválení slovanské liturgie bratří Cyrila a Metoděje a také v chrámu sv. Klimenta, kde je sv. Cyril pohřben. Součástí mimořádného programu bude slavnostní bohoslužba, koncert Filharmonie Bohuslava Martinů společně se souborem Hradišťan Jiřího Pavlici, který se uskuteční rovněž v bazilice Santa Maria Maggiore. Na programu je také návštěva hrobu kardinála Berana i audience u papeže Benedikta XVI.
Cyrilometodějský jubilejní rok, slavnostně zahájený v květnu v Římě, vyvrcholí v příštím roce při 1150. výročí příchodu svatých bratří na Moravu na Velehradě.
Na projektu se podílí Zlínský kraj, jehož zástupci se společně s vládními představiteli zúčastní slavnostního zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě.
Poutní centrum královéhradeckého biskupství a Českomoravská Fatima v Koclířově zajišťují ve spolupráci s křesťanskými cestovními kancelářemi z Moravy a Čech pro poutníky jednak leteckou pouť ve dnech 23. až 27. května a rovněž pouť autobusy, a to vždy s prožitím svatodušních svátků v Římě.
Pořadatele pouti lze kontaktovat telefonicky: 731 646 800, nebo e-mailem: poutnik@bihk.cz 
Monika Vývodová

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě
Již pátým rokem pořádá Matice velehradská na Velehradě Víkend gregoriánského chorálu. Letos se uskuteční ve dnech 27. až 29. dubna. 
Impulsem k jeho konání je jak cisterciácká minulost Velehradu, tak také vědomí, že tento druh liturgického zpěvu i dnes skýtá zdroj velkého duchovního obohacení. Kurz je určen všem amatérským zájemcům. V přátelském prostředí je možné osvojit si základy gregoriánského chorálu pod vedením sympatických a empatických lektorů Jiřího Hodiny a Vladimíra Richtera. Vyvrcholením setkání je totiž slavení liturgie v bazilice. Bližší informace na: www.maticevelehradska.cz	
Petr Hudec

Mladí diskutovali se svými biskupy
V neděli 26. února bylo ve Žďáru nad Sázavou slavnostně zakončeno 4. celostátní fórum mládeže. Mládež měla v jeho průběhu možnost vyjádřit svá přání ve vztahu ke katolické církvi, ale také jí nabídnout své schopnosti.
Hlavním tématem letošního diskusního setkání zástupců mládeže s jejich biskupy byla svátost biřmování, které byl věnován druhý den jednání. S krátkou úvahou nad tím, jak žít z této svátosti, k mladým lidem v sobotu 25. února promluvil biskup Pavel Posád, jenž zdůraznil potřebu znovu objevit skutečnou hodnotu biřmování pro duchovní růst mladého člověka. Během diskusních skupinek projevili mladí lidé touhu po vyváženosti duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na přijetí této svátosti. Zdůraznili také, že je potřeba, aby se na formaci biřmovanců vedle zasvěcených osob podíleli rovněž dobře připravení laici.
Setkání vyvrcholilo v neděli 26. února slavnostní mší svatou, které v chrámu Nanebevzetí Panny Marie předsedal kardinál Dominik Duka. Po mši svaté byly veřejně prezentovány závěry fóra, založené na podnětech vzešlých z diskuzí a určené především biskupům, kněžím a zasvěceným osobám. Mladí lidé v nich vyjádřili přání nabídnout své schopnosti církvi a aktivně se zapojovat do jejího života. Mládež si je vědoma své spoluzodpovědnosti za církev a touží po větší důvěře ze strany kněží a po kvalitnější formaci. Za velmi důležitou považuje také evangelizaci, a to především příkladem svého vlastního života.
Z iniciativy samotných mladých lidí vznikl také dokument Inspirace pro mladé aneb co bychom mohli dělat lépe, který shrnuje výzvy adresované samotným mladým lidem.
Fórum je součástí příprav na 5. celostátní setkání mládeže, jež se uskuteční ve dnech 14. – 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Další informace o fóru i setkání mládeže jsou k dispozici na stránkách: https://zdar2012.signaly.cz
Lenka Češková

Vytrvali ve zkouškách
Nová kniha o martyriu kněží P. Kamila Jaroše a P. Jaroslava Šumšala
Katolická veřejnost v těchto dnech dostává do rukou další z mučednických příběhů našich kněží. V tomto případě se jedná o představené Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kteří svěřený úkol formace mladé nastupující kněžské generace završili nejvyšším možným způsobem, když vydali jim i nám všem svědectví o své víře mučednickou smrtí.
P. Kamil Jaroš (*1913 Klokočov u Příbora) a P. Jaroslav Šumšal (*1905 Opatovice u Hranic) byli v únoru 1942 zatčeni gestapem, prošli křížovou cestu nacistickými věznicemi a koncentračními tábory a tuto pouť završili svědectvím krve. Publikace “Vytrvali ve zkouškách“ dává nahlédnout do naší vlastní církevní katolické minulosti a naznačuje, že i mezi námi byli a jsou mučedníci srovnatelní s těmi z prvokřesťanské doby. Knihu je možno zakoupit v prodejnách křesťanské literatury.
(ado)

Druhé výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka
V sobotu 14. dubna se na Velehradě uskuteční pouť u příležitosti druhého výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, SJ (zemřel 16. 4. 2010). 
V 11 hod. bude v bazilice slavena pontifikální mše svatá a místem zvláštní pozornosti se stane místo posledního odpočinku pana kardinála se sarkofágem, který svými působivými mozaikami vyzdobili umělci z římského Centra Aletti. Odpoledne se ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje uskuteční dvě vernisáže. Ve 13.30 hod. bude zahájena výstava Inspirace k vidění krásy: Amici di Velehrad pro kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Trojice fotografů z italské Modeny a členů sdružení usilujícího o uchování křesťanských kořenů Evropy se rozhodla svými snímky symbolicky poděkovat panu kardinálovi za vše, co jim v životě prokázal, a pokračovat tak v dialogu, který ani smrt nemohla přerušit. V této souvislosti budou fotografie komentovány citáty z díla Tomáše Špidlíka.
Druhou zahajovanou výstavu tvoří kresby Dagmar Havlíčkové z cyklu Ježíšova modlitba, která měla v životě kardinála Špidlíka mimořádný význam. Výstavy budou na Velehradě ke shlédnutí do konce srpna letošního roku.
Petr Hudec

Velehradská Cyrilka je symbolem nasměrování Velehradu tváří k Východu
Již více než dva roky probíhá rozsáhlá rekonstrukce Velehradu z prostředků Evropské Unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu, který si klade za cíl vracet památky do života. Děje se tak v rámci projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který realizuje Římskokatolická farnost Velehrad. V harmonogramu prací konečně došlo také na kostelík Zjevení Páně, lidově zvaný Cyrilka (na snímcích).
Tato stavba vznikla koncem 13. století pro potřeby poutníků a obyvatel předklášteří, neboť klášterní kostel (nyní bazilika) sloužil původně výhradně mnichům. Stavba byla zasvěcena Večeři Páně. Lidová tradice začala v pozdějších letech spojovat tuto letitou stavbu s Cyrilem a Metodějem. Spatřovali v ní dokonce nejstarší dochovanou stavbu z období Velké Moravy. Toto mylné povědomí ji (stejně jako celý velehradský klášter) zachránilo před úplnou zkázou v letech po zrušení kláštera v roce 1784. Poté, co se klášterní kostel mnichů stal farním, ztratila Cyrilka svoji funkci a nový vlastník klášterních budov z ní uděl seník a krátce dokonce sklad střelného prachu. V době příprav na miléniové oslavy příchodu soluňských bratří na Moravu (1863) byla kaple zakoupena olomouckým arcibiskupem Bedřichem Fürstenbergem a navrácena svému původnímu účelu. Na arcibiskupovy náklady byla kompletně renovována v neogotickém slohu. Kostelík získal také nové zasvěcení Zjevení Páně, nicméně mezi lidmi je dosud nazýván Cyrilkou. 
Mimořádná kapitola historie této stavby se začala psát teprve v první polovině 20. století. Na základě rozvíjejícího se unionismu, tedy myšlenky sjednocení rozdělené církve, vznikla potřeba vytvořit na Velehradě posvátný liturgický prostor pro kněze východního ritu. Po pokusu vytvořit jej přímo v bazilice byla nakonec pro tyto účely upravena v roce 1929 právě Cyrilka. Presbytář kostela byl od lodi oddělen ikonostasem – dřevěnou stěnou s malovanými obrazy podle vzoru novgorodské malířské školy ze 14. století. Slavení bohoslužeb inspirovalo mnoho studentů tehdejšího velehradského gymnázia, které neslo v té době hrdý název Papežský misijní ústav. Za všechny zmiňme kardinála Tomáše Špidlíka, SJ, jehož životní povolání k práci pro křesťanský Východ má kořeny právě na Velehradě. 
V roce 2008 se kaple Cyrilka stala podobně jako celý areál zaniklého cisterciáckého kláštera národní kulturní památkou. V rámci rekonstrukce stavby bude nutné se vypořádat s její celkovou sešlostí a zejména s problémy spojenými s odstraněním vlhkosti a obnovou fasádního pláště objektu v podobě, který mu vtiskla renovace v 19. století. Restaurování prostoru se ujala na základě výběrového řízení společnost Sdružení firem Cyrilka (firmy Pracom, s.r.o., a Agentura “Jan Zrzavý“, spol. s r.o.). Obnovu symbolicky zahajuje odvoz zvonu z roku 1759 do zvonařské restaurátorské dílny pana Manouška s tím, že bude zrestaurován a zprovozněn. Práce si vyžádají částku cca 7,1 mil. včetně DPH a termín ukončení prací je v listopadu letošního roku.
Cyrilka s ikonostasem je symbolem nasměrování Velehradu “tváří k Východu“. Menší skupiny poutníků v ní budou mít možnost slavit bohoslužby ve východním ritu a kostelík se stane součástí prohlídkového okruhu po velehradských památkách. 
Věra Homoláčová

Srozumitelné a důstojné předávání Božího slova při liturgii 
Impuls k uskutečnění nové série vzdělávacího kurzu pro lektory olomoucké arcidiecéze vzešel od jejich biskupů již v roce 2010 a byl zahájen v květnu 2011 v děkanátu Hranice. Vzdělávací kurz pro lektory nabízí sérii čtyř přednášek, stejně jako první kurz pořádaný v letech 2003 až 2005.
První, zahajovací přednášky se ujal světící biskup Josef Hrdlička, který odhaluje a představuje službu lektora ve vybraných textech Písma pojednávajících o předávání Božího slova. Biskup Josef také poukazuje na duchovní rozměr této služby a její přínos pro osobu lektora. Upozorňuje ovšem také na zodpovědnost této služby. P. Petr Chalupa zase umožňuje pohled na Bibli jako celek. Dále lektorům ukazuje, jak je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat. Také mluví o překladech textů Písma a jejich rozdílech.
Druhá půle vzdělávacího kurzu je pak věnována mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. Ve dvou setkáních, přičemž první je teoreticko–praktické a druhé čistě praktické, pomáhá Martina Pavlíková lektorům pronikat do mluvené podoby českého jazyka. Seznamuje s pravidly spisovné výslovnosti, s nezbytnou hlasovou a mluvní technikou. To vše směřuje a má sloužit ke srozumitelnému předání myšlenek daného textu, který je ovšem potřeba logicky rozčlenit, dát mu jasnou strukturu a přehlednost.
Na podzim absolvovaly tento kurz děkanáty Zábřeh a Konice, děkanáty Uničov, Přerov a Olomouc ukončily sérii čtyř přednášek v únoru 2012. V současné době vzdělávací kurz pro lektory probíhá v děkanátech Zlín, Veselí nad Moravou, Vsetín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí. Tabulka s aktuálním rozpisem je vyvěšena na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého pod názvem: 
Lektoři Božího slova.
Dá se říci, že vzdělávací kurz pro lektory se ve všech místech setkává s velmi dobrým ohlasem. Na tomto místě je potřeba ocenit organizační práci děkanů a kněží jednotlivých děkanátů a poděkovat jim za jejich úsilí. Nemenší poděkování také patří všem lektorům, kteří se sjíždějí z celého děkanátu a věnují svůj čas a energii ke zkvalitnění a prohloubení své služby. A samozřejmě díky patří i přednášejícím. Ve výsledku pak patří chvála a díky našemu Pánu za všechna společenství lektorů a kněží vytvořená tímto setkáním.
Martina Pavlíková

Svatohostýnský kalendář 2013
Se značným předstihem – již na valné hromadě Matice svatohostýnské si mohou poutníci a návštěvníci Svatého Hostýna zakoupit stolní Svatohostýnský kalendář na rok 2013 i s přehledem poutí na tento rok.
V úvodním slově píše rektor baziliky P. Jiří Šolc, SJ: Milí poutníci a přátelé Panny Marie Svatohostýnské, mnozí z Vás otevřou tento kalendář ještě v tomto jubilejním roce 100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Usilujme o to, abychom tento čas co nejlépe využili k duchovnímu prohloubení našeho života pod láskyplným vedením a ochranou Panny Marie, naší Královny a Vítězné ochránkyně Moravy. Vstoupíme tak lépe disponováni k prožití dalšího významného jubilea, které prožíváme v tomto roce 2013 a tím je 1150. výročí od příchodu našich věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jistě si toto výročí, tuto událost, budeme zvlášť připomínat na posvátném Velehradě, ale velikost pokladu víry bychom si měli uvědomovat na celé Moravě i v Čechách. Máme proto všichni velký úkol. Zděděný poklad víry máme předávat naši mládeži, našim blízkým, sousedům, spolupracovníkům…. 
U naší nebeské Matky si k opravdovému svědectví víry našeho života vyprošujme sílu, moudrost i takt. Celá naše komunita Tovaryšstva Ježíšova na Svatém Hostýně doufá, že přispěje k tomu, aby všichni poutníci k Matce Boží Svatohostýnské odcházeli domů z tohoto krásného a promodleného místa duchovně osvěženi a posilněni. Jako v předchozích letech s radostí uvítáme všechny poutníky poutí profesních – hasiče, včelaře, lékaře, podnikatele, orly, myslivce… či poutníky z jednotlivých farností a také všechny poutníky individuální.
Vám všem poutníkům a dobrodincům Svatého Hostýna patří srdečné Pán Bůh zaplať za Vaši velkorysost, která umožnila realizovat novou podlahu s topením, opravu kaple sv. Jana Sarkandra a staré křížové cesty a také vybudování nového liturgického prostoru. Věříme, že se pod ochranou Panny Marie podaří zdárně dokončit a instalovat do věží nový soubor zvonů, který Vás bude zvát na setkání s Pánem v chrámě jeho Matky. Každá pouť je také příležitostí ke vzájemným setkáním a k duchovnímu povzbuzení nás věřících. S důvěrou Božích dětí se skryjme se svými těžkostmi a kříži pod ochranným pláštěm Panny Marie Ochranitelky. Jistě naší nebeské Matce budeme působit radost, když budeme na sebe navzájem pamatovat v modlitbách i při nejsvětější oběti mše svaté...
Myšlenky na každý týden roku 2013 připravil Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucký.
Josef Pala

Nová publikace o Svatém Hostýně
Na Svatém Hostýně probíhají po celý letošní rok oslavy 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Při této příležitosti vydala Matice svatohostýnská spolu s Duchovní správou na Svatém Hostýně novou publikaci s názvem SVATÝ HOSTÝN – nejznámější moravské poutní místo, jejímž autorem je šéfredaktor Listů svatohostýnských PhDr. Josef Pala. 
Nová knížka, která vychází v nákladu 10.000 ks, je rozšířeným vydání knížky o Svatém Hostýně od stejného autora, která vyšla před pěti lety. 
V úvodu k nové publikaci píše olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner: 
Každá země má svá posvátná místa, všude chodí lidé někam na pouť. Některá místa jsou světoznámá a navštěvovaná miliony poutníků, jiná jsou docela malinká a známá jen v blízkém okolí. Všechna mají však něco společného. Opětovně přitahují ty, kteří tam prožili Boží dotek, dostali milost, našli pokoj či novou sílu, zakusili společenství víry a v něm Boží přítomnost… Bez ohledu na to, zda se o tom posvátném místě píše v novinách či mluví v televizi, dozvídají se o něm další lidé především od těch, kteří jim sdělují své duchovní zkušenosti. Proto přicházejí také. Jsou to jednotlivci, celé rodiny, ale i celé farnosti. Zkušenost přechází z generace na generaci, volá k vděčnosti a zve k návratu.
Mezi takovými místy má v naší zemi Svatý Hostýn první místo. I bez velkého organizování je nejnavštěvovanějším poutním místem v zemi. Jsem rád, že poutníci, kteří si toto místo zamilovali, chtějí znát i jeho historii a zkušenosti jiných. To se ukázalo, když první vydání knížky o Svatém Hostýně bylo brzy vyprodáno. V roce stého výročí slavné korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské přichází druhé vydání. Autorovi přeji stejnou radost z jeho přijetí jako u prvního vydání. Čtenářům pak, aby s poznáním rostla i jejich láska k posvátnému místu a především k Té, která je zde uctívána jako Vítězná Ochrana Moravy.
Pavel Skála

Valná hromada Matice svatohostýnské
V neděli 6. května – v den zahájení poutní sezony – se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské.
V 9 hod. olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské, požehná nové zvony, které se rozezní na Svatém Hostýně v srpnu, kdy se bude slavit 100 let od korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem. V 9.15 hod. bude sloužena pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. 
Po ukončení mše svaté začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál). Kromě zpráv o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské budou za svou nelehkou dlouholetou práci oceněni obětaví důvěrníci, členové Matice svatohostýnské. Od otce arcibiskupa obdrží čestné uznání a Svatohostýnskou medaili.
Na závěr valné hromady, asi ve 12.30 hod., zveme všechny členy do kaple v poutním domě č. 3, kde bude požehnána krásná tapiserie KÁZÁNÍ NA HOŘE od Josefa Pospíšila.
Marie Loučková

Zemřela dlouholetá pracovnice arcibiskupství Eva Krystýnková
Zástupci arcibiskupství se ve čtvrtek 22. března v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově rozloučili s PhDr. Evou Krystýnkovou, dlouholetou pracovnicí Památkového oddělení Arcibiskupství olomouckého, která zemřela 16. března ve věku 82 let.
Jiří Gračka

Arcibiskupský palác uvítal první skupinu nevidomých návštěvníků
Věta, že na vystavené exponáty se nesahá, neplatila ve čtvrtek 22. března 2012 při odpolední prohlídce reprezentativních sálů olomouckého Arcibiskupského paláce. K absolvování tzv. haptické trasy, zaměřené na osoby se zrakovým postižením, sem totiž dorazilo kolem patnácti nevidomých a slabozrakých klientů olomouckého Tyflo Centra. V průběhu hodinové prohlídky si tak mohli ohmatat stavební prvky, historický nábytek i umělecká díla.
Trasou je provedl vedoucí turistického provozu Arcibiskupského paláce Martin Kučera, pro něhož to také byla nová zkušenost. “Některé věci bude teď, po první skupině návštěvníků, potřeba ještě změnit. Celkově na mě ovšem tato prohlídka udělala dobrý dojem a jsem rád, že můžeme zpřístupnit krásu této budovy také osobám se zrakovým postižením,“ uvedl po skončení akce Kučera.
Jiří Gračka

Svatý Hostýn se připravuje na výroční slavnosti
U příležitosti stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské, které připadá na srpen letošního roku, připravuje Matice svatohostýnská společně s duchovní správou poutního místa a dalšími subjekty řadu zajímavých akcí. Některé z nich představili její zástupci na tiskové konferenci, která se uskutečnila 15. března v sále městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem (na snímcích).
Ačkoliv hlavní oslavy svatohostýnského jubilea budou soustředěny do období kolem 15. srpna, první kulturní událost má Svatý Hostýn už dávno za sebou. Stalo se jí vánoční divadelní pásmo “Zdaleka ideme, novinu neseme“, které v neděli 8. ledna v poutní bazilice představil folklorní soubor Děcka ze Skoronic.
Významným dnem pro Svatý Hostýn bude neděle 6. května. V rámci valné hromady Matice svatohostýnské zde budou požehnány nové zvony, které byly pořízeny ze sbírky věřících a které budou odlity v dílně Rudolfa Pernera v německém Pasově.
V sobotu 26. května od 15 hod. se v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně uskuteční vernisáž výstavy malíře Zdeňka Hajného “O cestách ke Světlu“. Výstava potrvá do 31. srpna a naváže na ni výstava “Dušan Jurkovič, architekt a jeho dům“, připravená ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Její vernisáž proběhne 1. srpna.
Na víkend od 15. do 17. června je naplánována přehlídka farních divadelních souborů. První ročník setkání amatérských divadelních souborů z českých a moravských farností se uskuteční na nově vybudovaném venkovním pódiu nedaleko baziliky.
Ve středu 20. června bude v zámku v Bystřici pod Hostýnem uvedena poštovní známka s námětem korunovace svatohostýnské sochy Panny Marie.
Venkovní pódium znovu ožije o víkendových dnech 30. června a 1. července, kdy se zde uskuteční přehlídka farních schol z českých a moravských farností.
Hudba se bude Svatým Hostýnem nést i v sobotu 21. července. Od 17 hod. totiž v bazilice vystoupí Hradišťan pod vedením primáše Jiřího Pavlici.
Hlavním dnem korunovačních slavností bude sobota 18. srpna. Bohoslužby se zúčastní řada biskupů z České republiky i okolních zemí a doprovodí ji velký sbor složený ze schol moravských farností.
Na neděli 19. srpna je pak plánován večerní koncert Václava Hudečka a jeho přátel v bazilice.
Podrobné informace o všech připravovaných akcí lze najít na internetové adrese: 
www.hostyn.cz/_jubileum_2012.htm
Pořadatelem všech akcí je ve spolupráci s dalšími subjekty, zvláště s jezuitskou duchovní správou poutního místa, občanské sdružení Matice svatohostýnská. Jejím posláním je péče o všestranný rozvoj poutního areálu, zvláště náboženskou, kulturní, vzdělávací a publikační činnost. Po Orlu je druhou největší křesťanskou organizací v České republice a v současné době má více než 7 400 členů.
Jiří Gračka

Zpřístupnění katedrály sv. Václava pro nevidomé oceněno
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR již devátým rokem oceňuje osobnosti a aktivity, které napomáhají zlepšení postavení lidí se zdravotním handicapem a tím pádem jejich lepšímu začlenění do společnosti. Ocenění se letos dočkala i katedrála sv. Václava v Olomouci díky projektu, který umožňuje lepší přístupnost lidem se zrakovým postižením do této sakrální památky.
Slavnostní předávání cen Mosty pro rok 2011 proběhlo 15. března. Oceněn byl i tým, který pod vedením M. Výmoly připravil zpřístupnění katedrály sv. Václava v Olomouci lidem se zrakovým postižením. Získal zvláštní cenu.
“Olomouckou aktivitu jsme k ocenění vybrali zejména proto, že jsme si vědomi problematičnosti zpřístupňování historických církevních památek pro lidi s postižením a chtěli jsme tímto i další subjekty motivovat k tomu, aby se vydaly podobnou cestou,“ zdůvodnil výběr Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Projekt Zpřístupnění katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým handicapem vznikal ve spolupráci s Tyflo Centrem Olomouc a za podpory statutárního města Olomouc. V rámci realizace byl vytvořen haptický model katedrály, vytištěny průvodci v Braillově písmu a černotisku; dále mohli návštěvníci absolvovat hmatovou prohlídku chrámu či speciální haptické výstavy. Průvodci rovněž zájemcům umožnili návštěvu velké věže ke zvonu sv. Václava, který mohli také nechat rozeznít. Šlo o vůbec jedinou nominovanou a oceněnou aktivitu organizací katolické církve zastoupenou v rámci letošního předávání těchto prestižních cen.
Smyslem ceny Mosty je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v ČR.
František Jemelka

Ministrantský putovní tábor
Zveme všechny ministranty na 5. ministrantský putovní tábor, kde je čekají zajímavá místa v Litoměřicích a okolí (Třebechovice, Terezín, Údolí Peklo, Helfenburk). Budeme společně obdivovat krásy Českého Středohoří a vyprošovat sobě i obyvatelům Severních Čech dar víry v Boha. Tábor se koná ve dnech 23. až 26. července 2012.
Ubytování – Diecézní dům kardinála Trochty, cena – 1500 Kč, věk – od 10 let, doprava – autobusem, maximální počet – 40 ministrantů 
Bližší informace podá: P. Martin Vévoda, 763 07 Velký Ořechov 9, tel.: 739 245 937, e-mail: herzog@email.cz 
(aco)

Archeologové odkrývají opevnění velehradského kláštera
S novými archeologickými objevy, které byly na Velehradě učiněny v průběhu uplynulých dvou let při rekonstrukci klášterního areálu, se v neděli 11. března mohli seznámit návštěvníci Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje. Připraveny ke shlédnutí byly fotografie odkrytých stavebních prvků, vedle toho si účastníci mohli prohlédnout i movité artefakty.
Všechny dosavadní objevy prezentovali návštěvníkům archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík ze společnosti Archaia Olomouc, kteří na výzkumech probíhajících v rámci realizace projektu “Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“ pracují už od září 2009. Archeologickému dohledu byly podrobeny všechny zemní práce v rámci jednotlivých stavebních objektů.
Jiří Gračka

Časopis Strom – barvy života
Právě vychází velikonoční číslo křesťanského časopisu pro seniory Strom – barvy života, ve kterém najdete kromě mnoha dalších zajímavých článků o duchovním životě seniorů také životopisný článek o zemřelém Mons. Jaroslavu Němcovi, velikonoční homilii kardinála Špidlíka, článek o poutním místě Sloup, ukázky z překladů poezie biskupa Josefa Hrdličky, náměty k prohloubení duchovního života, pravidelnou rubriku otázek pro MUDr. Jitku Krausovou, charitní služby a zařízení v naší arcidiecézi, rozhovor s herečkou Simonou Stašovou, informace o duchovních akcích, úvahy, fejetony, podobenství a mnoho jiného zajímavého čtení nejen pro seniory. Infomace o předplatném na adrese: nagl@arcibol.cz
Luboš Nágl

Zemřel P. Miroslav Macháček
Ve věku 86 let zemřel 9. března 2012 salesiánský kněz P. Miroslav Macháček. 
Narodil se 26. září 1925 v Ostravě-Přívoze. V letech 1943 až 1944 absolvoval salesiánský noviciát v Ořechově u Polešovic, kde také složil první řeholní sliby. V letech 1950 až 1953 byl v internaci v Oseku a poté vykonával vojenskou službu u PTP, přičemž tajně studoval teologii. V roce 1959 se oženil. Po smrti manželky v roce 1989 znovu pokračoval ve studiu teologie a 5. června 1993 byl ve Zlíně olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen na kněze spolu s dalším salesiánem Janem Stuchlíkem. V letech 1994 až 1997 byl farářem v Suchdole u Prostějova a excurrendo administrátorem v Brodku u Konice. Od roku 1997 vypomáhal v kostele sv. Josefa v Moravské Ostravě a v dalších ostravských kostelech.
(ps)

Dopis z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
Drazí věřící olomoucké arcidiecéze!
Na Zelený čtvrtek si připomínáme den ustanovení svátosti Eucharistie a svátostného kněžství. Kněží se svými biskupy obnovují v katedrále při ranní mši svaté spojené se svěcením olejů své kněžské sliby a děkuji Bohu za dar kněžského povolání.
Otec arcibiskup v pastýřském listu k Novému roku děkoval všem, kdo se v rodinách, ve farnostech a při děkanátních poutích modlí za nová kněžská povolání a současně vybídl mladé muže k přemyšlení o své životní cestě a úvaze, zda Bůh nevolá také je ke kněžství.
Ti, kteří se rozhodli odpovědět na Boží hlas a vydali se na cestu za ním, připravují se prohlubováním přátelství s Kristem, modlitbou a studiem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Bohoslovci kněžského semináře děkuji všem, kdo je podpoří při letošní sbírce o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a představení rovněž vyjadřují vděčnost těm, kteří finančně pomáhají při náročné údržbě a opravách seminárních budov. 
V uplynulém roce byla dokončena oprava části kněžského semináře pro ubytování studentů Leopoldina. V době letních prázdnin musíme opravit část průčelí kněžského semináře, protože padající omítka ohrožuje chodce.
Na ty, kdo pomáhají bohoslovcům hmotně i duchovně, pamatujeme v modlitbách i při slavení mší svatých.
Za bohoslovce a představené kněžského semináře v Olomouci vás srdečně zdraví
P. Antonín Štefek
rektor

Zemřel papežský prelát Mons. Jaroslav Němec
Takřka v předvečer svých 80. narozenin zemřel 17. března 2012 ve Fakultní nemocnici v Olomouci Mons. prof. ThDr. PhDr. Jaroslav Němec, papežský prelát, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a biskupský vikář pro přípravu svatořečení kandidátů olomoucké arcidiecéze. 
Mons. Jaroslav Němec se narodil 25. dubna 1932 v Dolním Němčí. Na kněze byl vysvěcen 8. července 1956 v Papežské koleji Nepomucenum v Římě. Po dalších studií na Papežské lateránské univerzitě a dosažení doktorátu teologie byl rok prefektem v Nepomucenu, potom v letech 1957 až 1960 působil v duchovní správě v Jižním Tyrolsku. 
Roku 1960 byl povolán do Arcibiskupského semináře v Perugii na katedru filozofie a historie a zároveň se zapsal na místní starobylé státní univerzitě ke studiu filozofie se specializací v historii. V roce 1966 byl promován na doktora filozofie po obhájení disertační práce nadepsané Filosofia e storiografia nel giovane Dilthey. Po krátkém postgraduálním studiu v Paříži mu byla nabídnuta katedra církevních dějin na obnovené Teologické fakultě toskánské ve Florencii, přičleněné k Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Působil zde jako řádný profesor a vedoucí příslušné katedry v letech 1968 až 1980. Zároveň zastával různé funkce v Arcibiskupské kurii florentské a byl rektorem německého kostela ve Florencii. V roce 1980 byl povolán na katedru církevních dějin nově zřízené Teologické fakulty umbrijské v Assisi, přičleněné k Papežské lateránské univerzitě v Římě. V témže roce byl jmenován sídelním kanovníkem při katedrále v Assisi a brzy nato i kanovníkem v Perugii.
V roce 1983 byl jmenován ředitelem tajného papežského archivu ve vatikánské Kongregaci pro svatořečení v Římě, kde působil deset let. Byl generálním postulátorem kanonizačního procesu blahoslaveného Jana Sarkandra a vědeckým spolupracovníkem kanonizace blahoslavené Zdislavy. V roce 1987 byl jmenován papežským komořím s titulem monsignora. 
Po návratu do vlasti učil čtyři roky (1993 – 1997) na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 1993 ho olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval sídelním kanovníkem a prelátem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, od roku 1998 byl pak emeritním kanovníkem. Moravský metropolita ho 1. února 1997 jmenoval biskupským vikářem pro přípravu svatořečení kandidátů olomoucké arcidiecéze.
Mons. Jaroslav Němec byl autorem četných publikací v zahraničí i u nás. V češtině vyšly např. K počátkům úsilí o beatifikaci A. C. Stojana (Řím 1989); Mučedník mlčenlivosti – K přípravám kanonizace bl. Jana Sarkandra (Řím 1991); Svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra (Řím 1993); Noví mučedníci (Olomouc 1993). 
Zesnulý kněz P. Jaroslav Němec byl podle svého přání pohřben na lesním hřbitůvku na Svatém Hostýně.
Josef Pala

Bohoslužba za generála Mons. Metoděje Kubáně
U příležitosti 70. výročí úmrtí generála Mons. Metoděje Kubáně se konala 5. března v jeho rodišti Horní Bečvě vzpomínková slavnost, kterou ve spolupráci s místním obecním úřadem zorganizovala Duchovní služba Armády České republiky. Mši svatou za zesnulého generála sloužil v místním farním kostele sv. Jana a Pavla pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka spolu s generálním sekretářem České biskupské konference Mons. Tomášem Holubem a olomouckým generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem (na snímku dole).
 “My, vojenští kaplani jsme nalezli v životním osudu našeho předchůdce Metoděje Kubáně přítomnost mnoha okolností, které nás povzbuzují a inspirují. Přesvědčivě nám napovídají, že poctivá služba vojenského kaplana může být sice mnohdy až nevděčně náročná a nebezpečná, ale přesto vždy zůstane jedinečnou službou, která přináší neopakovatelnou možnost bezprostřední sounáležitosti s těmi, ke kterým jsme posláni,“ uvedl generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub, který u nás po roce 1989 vojenskou duchovní službu obnovoval.
Na závěr slavnostního setkání se uskutečnil pietní akt, při kterém představitelé Ministerstva obrany České republiky, duchovní i zástupci místní samosprávy položili smuteční věnce a kytice u památníku padlých v Horní Bečvě.
Generál Mons. Metoděj Kubáň se narodil 18. září 1885 v Horní Bečvě. Po studiu na teologické fakultě v Olomouci byl 5. července 1908 vysvěcen na kněze. Během první světové války se zúčastnil bojů na ruské frontě i na Balkáně. Po vzniku samostatného Československa sloužil dlouhá léta jako vojenský kaplan na různých místech republiky, až byl v roce 1935 jmenován hlavním kaplanem československé armády. Po Mnichovu a následné okupaci německými vojsky v roce 1939 se zapojil do protinacistického odboje, za což byl v srpnu 1940 zatčen gestapem. V únoru 1942 byl jako politický vězeň odeslán do koncentračního tábora Dachau, kde o necelý měsíc později, 5. března 1942, skonal na následky brutálního týrání.
Josef Pala

Modlitební SMS služba pomáhá už stovkám žadatelů
Nové služby, která na olomouckém Centru pro rodinný život funguje od října loňského roku, využilo dosud téměř pět set lidí. Pracovníci centra se rozhodli sdílet s lidmi jejich problémy a starosti při modlitbě a zájemcům nabízejí, aby jim poslali své prosby a úmysly formou SMS či e-mailem. Za všechny, kdo této služby využijí, je na olomouckém arcibiskupství každý týden sloužena mše svatá.
“Prosím o modlitbu za Eriku. Jako instruktorka v autoškole nemá stálý příjem. Prosíme Ježíše o požehnání ve stávajícím zaměstnání, nebo aby Erika našla novou práci,“ tato prosba přišla na e-mail pracovníků Centra pro rodinný život 29. prosince 2011. Tak jako všechny ostatní zařadili i ji mezi úmysly, za které je na arcibiskupství pravidelně sloužena mše svatá. A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. “Chtěla bych Vám poděkovat za modlitby a mši svatou za Eriku. V kurzu autoškoly má momentálně jedenáct žáků, což je v lednu opravdu nevídané. Hned na začátku ledna se jí přihlásili do kurzu tři žáci. Cítíme Boží pomoc i díky Vašim modlitbám,“ stojí v e-mailu datovaném 17. ledna. O tom, že jim modlitební SMS služba pomohla, svědčí i další lidé z několika stovek žadatelů, kteří dosud služby využili.
“Od půlky října, kdy jsme službu zahájili, přišlo asi 300 SMS zpráv a 150 e-mailů. Často ale v jedné zprávě bývá i několik úmyslů,“ říká Peter Markovič z rodinného centra. Nejčastěji podle něho lidé žádají o modlitbu kvůli hledání nové práce, rozpadu rodiny, psychickým problémům a závislostem, prosí také za dar víry pro rodinné příslušníky a partnery, za nalezení partnera a v různých konkrétních situacích, například při domácím násilí. “Každému je přitom zaručena plná anonymita,“ dodává Markovič, který pečuje o sbírání došlých proseb a předává je všem, kdo se za ně modlí – svým kolegům i řeholním sestrám z komunity Milosrdných sester svatého Kříže na Arcibiskupství olomouckém. Za všechny úmysly a za každého, kdo se na centrum obrací, slouží pak každý čtvrtek ráno mši svatou biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.
Prosby lze posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (na toto číslo nelze volat, je určeno pouze pro přijímání SMS). Další možností je zaslat prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz
Jiří Gračka

Nové vedení Moravskoslezské křesťanské akademie
Na valném shromáždění Moravskoslezské křesťanské akademie (MSKA), které se konalo 25. února 2012 v Olomouci, byl novým předsedou MSKA zvolen S.L.D. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. 
S.L.D. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (1964), působí jako kněz v brněnské diecézi. Prvotním vzděláním je stavební inženýr. Po domácím studiu teologie navázal studiem v zahraničí. Doktorát z liturgiky získal na Papežském liturgickém institutu Sant´Anselmo v Římě a tento zahraniční titul mu byl na Univerzitě Palackého v Olomouci nostrifikován. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na sakrální architekturu a práci s liturgickými texty. Je farářem v Podolí u Brna a sekretářem překladatelské komise České biskupské konference, která připravuje vydávání liturgických knih. Je členem tuzemských i mezinárodních teologických institucí, publikuje v odborných periodikách a přednáší na různých grémiích a konferencích.
Ve funkci předsedy vystřídal PhDr. Jiřinu Štouračovou. Valné shromáždění MSKA zvolilo nové orgány MSKA. Prvním místopředsedou byl zvolen prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., emeritní profesor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Více informací na www.mska.biz
Místopředsedkyní pro brněnskou diecézi byla zvolena PhDr. Jiřina Štouračová, místopředsedou pro olomouckou arcidiecézi Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D., místopředsedou pro ostravsko-opavskou diecézi P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák. Zástupcem kolektivních členů se stal prof. MUDr. Květoslav Šipr, zástupcem regionálních poboček Ing. Vladimír Výleta. Revizní komisi tvoří: Ing. Lenka Fajtová, Ing. Jiří Konečný, Ing. Blažej Zajíc. Do smírčího sboru byli zvoleni: ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Mgr. Jaroslav Čupr a Mgr. Martina Orságová.
Zuzana Bartošíková

Zemřel P. Bořivoj Bělík
Ve věku nedožitých 75 let zemřel 14. února 2012 v Charitním domově ve Staré Boleslavi P. Bořivoj Bělík, rodák z Domaželic u Přerova, který však jako kněz pražské arcidiecéze celý kněžský život (kněžské svěcení přijal 29. června 1969) v této arcidiecézi také prožil. Pohřben byl 21. února 2012 na hřbitově v Hrádku u Vlašimi.
(ps)


Centrum pro katechezi

Texty k rozjímání na každý den liturgického roku
Nakladatelství Paulínky postupně vydává texty k rozjímání na každý den církevního roku sestavené španělským autorem F. Fernándezem-Carvajalou. V edici vyšly již texty Rozmluvy s Bohem k postní době, velikonočnímu triduu, ke svátkům a slavnostem. Každý den má v knize své ústřední téma, na které je nahlíženo ze tří úhlů pohledu. Například středa Svatého týdne rozebírá cestu na Kalvárii z těchto tří pohledů: I. Ježíš s křížem na rameni v ulicích Jeruzaléma. Šimon z Cyrény; 
II. Ježíše cestou na Kalvárii doprovází dva zločinci. Způsoby nesení kříže; III. Setkání s Přesvatou Matkou. 
Texty oceníte při rozjímání liturgických textů daného dne při ranní modlitbě, nebo při cestování vlakem či autobusem. Některými připomínkami, myšlenkami a přirovnáními jistě obohatíte hodiny náboženství, např.: “Svatí se za lidi přimlouvají, avšak andělé strážní za ně jen prosí, ale také jednají v jejich prospěch. Jestliže blažení pomáhají přímluvou, andělé strážní přímo vstupují do dění a zasahují.“ 
Kniha je formátu A5 a můžete si ji zakoupit v křesťanských knihkupectvích, například v Matici cyrilometodějské nebo přímo na webových stánkách: www. paulinky.cz, za cenu 235 Kč.
Anna Skočovská

Knížečka Svatá Ludmila
Katechetické centrum ve spolupráci s redakcí časopisu Nezbeda připravilo další obrázkovou knížečku z edice Poznáváme naše světce. Tentokrát přibližuje na 34 stranách život svaté Ludmily, babičky svatého Václava. Osvědčenou ilustrátorkou je i tentokrát Alena Němečková. Tímto jí děkujeme za spolupráci. Knížečka je vhodná pro předškolní děti a děti mladšího školního věku do hodin náboženství či farních společenství dětí. V případě zájmu si brožurku můžete po Velikonocích zakoupit v olomouckém katechetickém centru.
Anna Skočovská

Rekolekce pro katechety a animátory s biskupem Pavlem Posádem
Zveme vás na víkendovou duchovní obnovu s tématem: Žít ze svátosti biřmování, která se uskuteční na Velehradě od 20. do 22. dubna. Obnovu povede otec biskup Pavel Posád. Jsou zváni všichni katecheté z naší arcidiecéze a také animátoři společenství. Přihlašovat se můžete již nyní na tel.: 572 571 531 nebo e-mailem: velehrad@stojanov.cz 
Čeká na nás společné slavení mše svaté, přednášky, prostor pro modlitbu nebo osobní rozhovor s knězem, modlitba “Cesty světla“ atd. Těší se na vás pracovníci centra pro katechezi.
Anna Skočovská

Kniha POKLAD – Příběhy k prvnímu svatému přijímání
Tato knížka nabízí nejlepší myšlenky z vyprávění a drobných promluv kněze Jana Twardowského (1915 – 2006) o svátosti eucharistie. Tento polský kněz a spisovatel desítky let připravoval skupinky dětí k prvnímu svatému přijímání a prostými příběhy se jim snažil přiblížit tajemství této svátosti. Ve svých příbězích neklade důraz na očekávání slavnostní události, ale připravuje děti na osobní setkání s Kristem. Svátost eucharistie je opravdovým pokladem a jako takovou se ji autor snaží dětem podat. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství a je možné si ji zakoupit za 159 Kč.
Terezie Pecháčková

DVD Chiara
Tento filmový nosič s názvem “Chiara“ nabízí dvojici dokumentů představující život a myšlenky dvou významných žen v katolické církvi ve 20. století, které se shodou okolností obě jmenují Chiara. První z nich je Chiara Lubichová (1920 – 2008), zakladatelka Hnutí fokoláre. Její život, duchovní cesta a spiritualita Hnutí fokoláre jsou na tomto DVD představeny ve dvaadvacetiminutovém dokumentu. Divák zde tak má možnost blíže poznat tuto výjimečnou osobnost a především způsob, jakým žila svou víru a dokázala nadchnout pro Krista mnoho lidí kolem sebe – neokázalým, ale opravdovým životem podle evangelia.
Druhý dokument, který trvá 45 minut, přibližuje životní osudy dnes již blahoslavené Chiary Luce Badano (1971 – 1990). Chiara Luce byla obyčejná italská studentka, která se již od dětství snažila naplno žít svůj vztah s Bohem skrze obyčejné události každodenního života. Později se seznámila se spiritualitou Hnutí fokoláre, do něhož vstoupila. Do jejího života však náhle vstoupil velký kříž – zákeřná nevyléčitelná nemoc. Chiara jej však dokázala přijmout a proměnit v opravdové svědectví radostně žité víry, skrze niž povzbuzovala všechny své blízké kolem sebe. V jejím životě tedy nechyběly ani těžké okamžiky (ať už studijní problémy ve škole nebo vyrovnávání se s nemocí a utrpení během posledního období jejího života). Tyto překážky však dokázala vždy s pomocí své největší opory – Krista – překonávat. Chiara zemřela v roce 1990 ve věku 18 let, za blahoslavenou byla prohlášena papežem Benediktem XVI. v roce 2010. V dokumentu se objevují nejenom cenná svědectví Chiařiných rodičů, přátel a známých, ale také autentické nahrávky jejího hlasu. Oba snímky jsou vhodným materiálem do různých společenství, kde mohou být vhodnou inspirací pro společné zamyšlení, jak prožívat svůj vztah s Kristem a každodenní život z víry.
DVD je k dostání v síti prodejen s křesťanskou literaturou nebo si jej můžete objednat např. v internetovém knihkupectví www.paulinky.cz, cena je 250 Kč.
Vít Němec 


Bude vás zajímat

Mše svaté na Svatém Hostýně v letním období
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začíná 6. května a končí předposlední nedělí v říjnu, v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v neděli 5. srpna 2012, mše svaté: v sobotu 4. srpna v 17.30 hod., v neděli 5. srpna v 7.30, 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.

Včelařská pouť na Svatém Hostýně
Včelaři zvou všechny příznivce na 10. celonárodní a 2. evropskou pouť na Svatém Hostýně v neděli 20. května. Před slavnostní mší svatou, která začíná v 10.15 hod., bude žehnání nových krojů přítomných včelařů u sochy sv. Ambrože. Odtud půjde slavnostní průvod do baziliky. 
Ubytování v centru Prahy
Katolický domov studujících nabízí levné ubytování v centru Prahy, recepce, snídaně, wifi, rezervace on-line, kaple, dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje, tel.: 224 934 496, e-mail: hostel@kds.op.cz, web: http://kds.op.cz/ubytovani-turisticke,adresa: Černá 1610/14, 110 00 Praha 1

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory nabízí
• 25. – 30. dubna – duchovní obnovu pro seniory a animátory seniorů s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem. – Marianum, Janské Lázně, cena: 2690 Kč/os.
• 1. – 11. června – duchovně odpočinkový zájezd do Medžugorje, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory – cena: 8990 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, www.dcshk.cz


Hlasy a ohlasy

Poděkování do Zubří
Loni v noci ze 16. na 17. prosinec došlo v poryvu vichřice k poškození střechy kostela sv. Stanislava v Pitíně. Větrem byl stržen plech a záklop poloviny jižní části střechy a došlo k poškození trámové konstrukce. Zbylá polovina jižní části střechy byla rovněž poškozena do té míry, že ji bylo nutno demontovat.
Chtěl bych v této souvislosti poděkovat jménem farníků z Pitína i jménem svým P. Karlu Janečkovi, děkanovi valašskomeziříčského děkanátu, faráři ze Zubří, mému předchůdci v Pitíně, a jeho farníkům, kteří přispěli na opravu poškozené střechy částkou 15 000 Kč. 
Velmi si vážíme této jejich pomoci, ale také jejich zájmu, který je pro nás v naší složité situaci povzbuzením a morální podporou.
P. Zdeněk Graas
administrátor v Pitíně

Sedím nad podklady pro biřmovance roku 2012 v pitínské farnosti, téma č. III. – Hřích – a pročítám stať o mravnosti lidských skutků. Píše se tam mimo jiné o dobrém úmyslu a dobrém skutku, které jsou dobré podle zvoleného cíle, předmětu a úmyslu. Není pro mne jednoduché pochopit zcela filozofii tohoto tématu a tak hledám pomoc, kde se dá. Mimo jiné se mně vybavuje kázání z předešlých mší svatých, kde je biřmovancům hodně napovězeno, ale také ze závěrečných “ohlášek“, kdy náš otec Zdeněk Graas v neděli 5. února oznámil, že z farnosti Zubří, kterou spravuje děkan P. Karel Janečka, jsme obdrželi peněžní dar na opravu poničené střechy našeho kostela ve výši 15 000 Kč. Střechy, jejíž značnou část měděné krytiny v noci na 17. 12. 2011, doslova “sroloval“ nápor silného vichru.
Otec Karel Janečka, který vedl naši farnost před naším současným knězem, nebyl lhostejný k osudu našeho a zcela jistě stále i “jeho“ kostela“ sv. Stanislava v Pitíně a výsledkem sbírky mezi jeho věřícími je již uvedená “tučná” částka. Zcela jistě, patří od nás všech upřímné Pán Bůh zaplať nejen jemu samotnému, ale i všem jeho farníkům. Jsem přesvědčený, že to byl nanejvýš dobrý úmysl, který vedl k dobrému skutku. 
A nakonec ještě jedno osobní poděkování. Když jsme se před lety s manželkou vraceli z návštěvy známých z Prostřední Bečvy, zastavili jsme se za otcem Karlem v jeho nynější farnosti a také v kostele sv. Kateřiny. Ač předem neohlášeni, srdečně nás přijal, pohostil a také nám zajistil prohlídku v tu dobu uzavřené, mimochodem architektonicky překrásně řešené kaple Svatého Ducha ve Starém Zubří. 
Dodatečně děkují manželé Kuželovi z Pitína a zcela jistě také všichni farníci. 

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži navštívili otce arcibiskupa Graubnera
Od listopadu tohoto školního roku se pravidelně scházelo několik studentů třetího a čtvrtého ročníku, kteří na podzim přijali svátost biřmování, nad texty otce arcibiskupa určenými právě pro biřmovance. Vyvrcholením těchto setkání byla návštěva 13. března 2012 u otce arcibiskupa, kde se studenti podělili o své zkušenosti a podněty, které získali při probírání textů. Studenti kladně hodnotili srozumitelnost, výstižnost a stručnost jednotlivých témat a konkrétní návody k praktickým krokům vedoucím k prohloubení duchovního života. Ocenili svěžest textu mířícího na problémy současného mladého člověka. Setkání proběhlo v příjemné a srdečné atmosféře a bylo obohacením pro všechny zúčastněné. Během návštěvy studenti předali otci arcibiskupovi velké perníkové srdce s holubicí jako symbolem Ducha Svatého doplněné svými podpisy a na cestu zpět do Kroměříže je provázelo jeho požehnání.
Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž


Centrum pro rodinný život

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 jsme zahájili v březnu. Další setkání se uskuteční 4. dubna, 11. dubna, 18. dubna - vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou: Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodičovského poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka projektu). Kurzovné je 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár.
Další informace o KERu:
www.efektivnirodicovstvi.cz
Přihlášky:
Marcela Kořenková, tel.: 587 405 250, 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 3. dubna od 16 hod. s doc. RNDr. Ivanou Loučkovou: Jak děti pustit, ale neopustit. Pro další setkání si pro vás Alena Večeřová připravila Jarní dílnu s korálky, která se uskuteční 15. května. Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250-1, e-mail: reznickm@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
Bude se konat o víkendu 8. až 10. června v poutních domech na Svatém Hostýně. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Vítězslav Řehulka, farář v Ostravě-Zábřehu), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. 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.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně 
První květnový víkend (4. až 6. května) 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 povedou MUDr. Jitka Krausová a Mons. Adam Rucki.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250-1, e-mail: 
reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na našich stránkách.

Program KLAS – Klub aktivních seniorů
Od dubna 2012 zahájíme program KLAS. Klub aktivních seniorů je určen všem seniorům, kteří chtějí svůj seniorský věk prožívat aktivně. 
KLAS probíhá formou pravidelných setkání (jednou za 2 týdny 2 hodiny) v malé skupině. Každé setkání je zaměřené na jedno konkrétní téma. Program zahrnuje diskuzi na dané téma, trénování paměti, nenáročnou pohybovou aktivitu, relaxační techniky. Zveme všechny seniory bez ohledu na věk, zdravotní stav, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Jedinou podmínkou je fyzická i psychická schopnost účastnit se připraveného programu. Termíny setkání jsou: 5. dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května, 7. června a 14. června. Témata budou brzy upřesněna. Místo konání: Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál kurie arcibiskupství, 2. patro). Bližší informace najdete na našich stránkách. Přihlásit se můžete do 1. dubna na tel.: 733 755 955 nebo na e-mailu: olsenior@senior.cz, koordinátorka programu: Bc. Lucie Ševrová

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 prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Jarní příprava bude zahájena společně stráveným víkendem 13. až 15. dubna tentokrát v příjemném prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova. Účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou 27. dubna, 11. května, 25. května, 8. června a 22. června v podvečerních hodinách od 17 do 19.30 hod. (od 9 do 14 hod.) na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie Arcibiskupství, 2. patro).
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250

Světové setkání rodin v Miláně
Papež Benedikt XVI. zve rodiny k účasti na VII. světovém setkání rodin, které se uskuteční od 30. května do 3. června 2012 v italském Miláně. Tématem setkání je: Rodina – práce a slavení. Hlavními body programu je sobotní setkání se Svatým otcem na “Slavnosti svědectví” a v neděli společné slavení mše svaté. Během celého setkání budou na mnoha místech probíhat různé duchovní a kulturní akce a výstavy. 
Společná pouť z České republiky (31. 5. – 4. 6.) je koordinována Národním centrem pro rodinu a zajišťuje ji CK Miklas Tour. Další důležité informace najdete na našich webových stránkách nebo na: www.rodiny.cz (můžete si zde stáhnout přípravné katecheze a další materiály), přihlášky na: www.miklastour.cz
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 z olomouckého 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.: 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) 

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

Časopis Rodinný život
Je pro vás a vaši rodinu puberta strašákem, který vám užírá klidný spánek? Stal se z vašeho milého děťátka přes noc podivný tvor, s kterým nevíte, jak se dorozumět? Chtěli byste vědět co dospívající na rodičích štve a čeho si naopak na rodičích cení? Hledáte rady rodičů i jiných odborníků, jak co nejlépe zvládnout pubertu, která otřásá vaší rodinou? 
Pak právě druhé číslo letošního časopisu Rodinný život s tématem Život s pubertou vás může v mnohém inspirovat a nabídnout radu. 
V pravidelných rubrikách, týkajících se výchovy a vztahů, se od autorů oblíbených knih Pozor srdce muže, Úchvatná a dalších John a Stasi Eldredge dozvíte i úlevné tajemství, že neexistuje dokonalý manžel či manželka i to, co je slávou a hodnotou každého manželství. Na děti čeká želvička Loudalka a zaposlouchají se do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla, křížovka, pozvání na zajímavé akce a nová fotosoutěž o paměťové karty a fotosoftware. Pokud vás téma tohoto čísla Rodinného života zaujalo a nejste jeho pravidelnými odběrateli, můžete si jej zakoupit v prodejnách Karmelitánského nakladatelství po celé republice, nebo v prodejně sester Paulínek v Praze. 
Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250/253, e-mail: rodinnyzivot@email.cz 

Nabízíme rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz 
Stránky připravil Peter Markovič


Centrum laických aktivit

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: Městská knihovna v Kyjově, 15 hod.
15. dubna
Ing. Michaela Šojdrová, ředitelka vnějších vztahů České školní inspekce – Problémy vzdělávací politiky v ČR
Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 17 hod.
25. dubna
Mgr. Radek Rejšek (Český rozhlas / Pražská konzervatoř) – Zvony a zvonkohry v českých zemích – přednáška s hudebními ukázkami
Region Prostějov
Místo a čas konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 17.45 hod.
18. dubna
P. Mgr. Bartoloměj Uriga, OFM – Činnost františkánského kláštera v Moravské Třebové
Region Strážnice
Místo a čas konání: Kostel Panny Marie, 19 hod.
6. dubna
Biblická přednáška
Region Uherský Brod
Místo a čas konání: Farní sál Masarykovo nám. 68, 19.15 hod.
4. dubna
Mgr. Karel Plocek – Známé i zapomenuté osobnosti naší hudby

Komunita Blahoslavenství
Duchovní cvičení pro všechny
A to je věčný život… (Jan 17,3)
18. až 22. dubna
Toužím vůbec po věčnosti? Jsou nebe, očistec, peklo skutečně až “poslední věci“ člověka nebo jsou už nějak přítomny v mém žití? V čem doopravdy spočívá realita nebe, očistce, pekla – ve světle současného učení církve?
Součástí jsou přednášky, komunitní liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů. 
Pravidelné sobotní duchovní odpoledne
Sv. Serafím: “Moje radosti, Kristus vstal z mrtvých!“
28. dubna od 14.30 do 18 hod.
Ve škole sv. Serafíma se otevřít pokoji, který dává vzkříšený Pán. 
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, 
e-mail: dolanykom@seznam.cz, tel.: 731 626 132, 


Centrum pro mládež

Pozvání na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáru nad Sázavou bude konat už páté Celostátní setkání mládeže (CSM). Čeká tu na Tebe velmi bohatý a pestrý program, ve kterém si budeš moci najít “to své”: poutavé katecheze, slavení eucharistie, celodenní adorace, zajímavé přednášky, dobrá hudba, výstavy, workshopy a semináře, poznávací výlety, diskusní skupinky, sportovní vyžití nebo kreativní dílny. Budeš mít také možnost zúčastnit se školy modlitby, prožít v klidu svátost smíření nebo si popovídat s knězem. Celý týden budou na setkání přítomni biskupové a bude příležitost se s nimi setkat a popovídat. Součástí programu bude i Pouť rodin, která se bude konat v sobotu 18. srpna 2012.
Žďár nad Sázavou ale bude především místem osobních setkání – s přáteli, s novými lidmi, s biskupy, s kněžími, zasvěcenými osobami ... a hlavně s Kristem.
CSM je určeno pro všechny mladé lidi od 14 do 30 let. V programu se bude myslet jak na středoškoláky, tak na vysokoškoláky a mladé pracující. Přednášky budou proto děleny podle věku. Podle možností a svých schopností se také můžeš zapojit do některé z přípravných skupinek.
Hlavním tématem letošního CSM je Duch Svatý a jeho mottem je citát z listu sv. Pavla: “Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22). S mladými lidmi z celé České republiky se tak zapojíme do oslav Roku biřmování, který vyhlásili naši biskupové na rok 2012 v souvislosti s tříletou přípravou na oslavu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? Anebo jsi v Táboře nemohl být, ale hodně jsi o něm slyšel od svých kamarádů? Vydej se do Žďáru nad Sázavou a pozvi na cestu i mladé ze svého okolí včetně hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program a kdo ví... Třeba právě ve Žďáru nad Sázavou najdou odpovědi na své otázky týkající se víry.
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku, kterou najdeš na webu setkání www.dozdaru.jdem.cz
Cena za celé setkání je 1 100 Kč. Kdo se přihlásí a setkání uhradí do 31. května 2012, zaplatí pouze 950 Kč. 
Více informací najdeš na stránkách: https://zdar2012.signaly.cz

Naším úkolem bylo tlumočit hlas mladých
Ještě jednou se vrátíme k Celostátnímu fóru mládeže. Zjistíme, jak viděli fórum delegáti za naši arcidiecézi. Nebo spíše delegátky, protože na dění ve Žďáru, na to, co bylo jejich úkolem, na názory a zážitky jsme se ptali Petry Dřevěné a Adély Janírkové.
Má podle vás taková akce smysl? Není to jen hezká povídavá akce bez konkrétního dopadu a efektu?
Peťa: Opravdu to je spíše řešení na teoretické úrovni, ale přesto si myslím, že mohou z takového fóra vzejít i konkrétní věci. Minimálně to bylo krásné setkání církve, povzbuzení a načerpání do práce s mládeží. A to není málo!
Adélka: Určitě to smysl má. Spousta názorů a připomínek z minulých let byla naplněna. Děcka možná ani netuší, že se třeba Signály, časopis IN! a podobné věci, iniciovaly na nějakém fóru. Některé myšlenky nemohou mít takovýto konkrétní viditelný dopad, i přesto jsou ale nesmírně důležité - mohou podnítit diskuzi, vnuknout nápad nebo mnohé inspirovat a přinutit k přemýšlení a snaze něco změnit. 
Zajímalo by mě, co se přesně řešilo. Letos to asi bylo biřmování.
Adélka: Ano, stěžejním tématem byla svátost biřmování. Dál jsme se zamýšleli nad našimi farnostmi, společenstvími mladých…
Peťa: (…) po čem mladí touží, jaké je jejich místo v církvi, nebo taky evangelizace, pořádání akcí, spolupráce s knězem a další. Bylo otevřeno hodně témat.
Připravovaly jste se na to nějak?
Adélka: Několik dní před samotným setkáním nám byly zaslány podklady pro domácí přípravu. Je důležité pečlivě se připravit a prodiskutovat dané otázky s co možná největším počtem mladých, které bude zastupovat. Na setkání už pak mým úkolem bylo jen “tlumočit“ hlas mladých. Samozřejmě si tam ale člověk pak jenom nesedne a nepředčítá, co si kdo myslí a co kdo řekl. Naopak, musí hodně zvažovat, jak reagovat, co se snažit prosadit a co třeba není tolik důležité, stále musí mít ty “svoje“ mladé před sebou a klást si otázku, co by oni na to řekli, jak budou reagovat, až si závěry fóra přečtou, jestli budou souhlasit nebo co ještě by mělo zaznít.
To opravdu zní jako hodně zodpovědná role…
Peťa: Je to určitá zodpovědnost a beru to jako částečnou poctu i když kandidátů na delegáty bylo si myslím dost. Ale někteří odmítli, někteří nemohli.
Adélka: Nebyla to příliš jednoduchá úloha, ale naštěstí existuje úžasná nápověda - Duch Svatý. Ještě nikdy jsem se snad k němu nemodlila tak intenzivně a s takovou odevzdaností, jako na fóru, a On mě vyslyšel a vím, že stál při mně. Kdykoli jsem cítila nejistotu něco říct, nervozitu a touhu zůstat uzavřená a neprojevit se, On mi dodal sílu, kolena i hlas se mi přestaly chvět a všechno jako by šlo samo. Fórum mluvilo o Duchu Svatém a On nezůstal jen stát stranou, ale prostě tam byl s námi!
Takže se váš hlas mezi spoustou dalších neztratil?
Peťa: Já jsem třeba na plénu veřejně nemluvila, ale ve skupinkách často ano a můj hlas váhu měl. I moje názory byly zahrnuty do závěrů ze skupinek.
Na fóru bylo také mnoho českých a moravských biskupů, z toho je vidět, že nás mladé církev bere vážně. Co vám biskupové říkali?
Adélka: Nádhernou promluvu měl otec arcibiskup Jan. Mluvil o odvaze, o nasazení se pro nový a lepší život, kdy každý musí začít u sebe a musí začít teď! Mluvil o mládí, které je nadšené a může být inspirací i pro dospělé. Také nás povzbudil, abychom se neuzavírali do sebe, ale s odvahou před světem šli za Kristem a nabízeli společnosti dary, které nám Pán svěřil. Osobně si velice vážím toho, že nám otcové biskupové naslouchali, a že se o nás takto zajímají, jsem velmi vděčná, že jsem tam mohla jet i já, protože pro delegáty to bylo nesmírně inspirativní a povzbudivé.
Jaký je Žďár nad Sázavou? Plánujete se tam vrátit o prázdninách při CSM?
Peťa: Mně osobně se Žďár jako město líbí. Zvlášť Zelená hora, klášter, zámek a rybníky kolem. Na setkání pojedu a už se moc těším.
Adélka: Mohu naprosto jistě říct, že místní se na nás ohromně těší a opravdu důkladně se na mladé poutníky připravují. Doufám, že ani my mladí jejich očekávání nezklameme. Původně jsem spíš uvažovala nad pracovnějším pojetím prázdnin, ale po úžasném zážitku a spoustě nabídek a očekávání asi budu náplň prázdnin hodně přehodnocovat.
Prožily jste na fóru taky něco zábavného nebo to byla jen samá práce?
Adélka: Když jsme jeli s ostatními delegáty vlakem do Žďáru, mluvili jsme o tom, co nás čeká, třeba o nedělním obědě s novopečeným kardinálem. Týmák Víťa se u toho zasnil: “Ty jo, kdyby mi tak někdo zrovna zatelefonoval v neděli kolem poledne a já mu s naprostým klídkem mohl říct – hele, sorry, teď nemůžu, jsem na obědě s kardinálem, nemůžeš zavolat později?“ A nakonec se to opravdu stalo Marušce Poláchové, které v neděli volala nějaká holčina od nich ze scholy!
Jan Pilař

Závěry ze 4. celostátního fóra mládeže Žďár nad Sázavou
Ve dnech 23. – 26. února se ve Žďáru nad Sázavou sešli na základě pozvání Sekce pro mládež České biskupské konference mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a občanských sdružení se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 5. celostátního setkání mládeže, které se v tomto městě uskuteční v srpnu letošního roku.

Poděkování 
Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé a za účast na našich aktivitách. 
Vážíme si služby kněží, zasvěcených osob i laiků, kteří se nám věnují.

Nabízíme
–	své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech
–	své schopnosti v oblasti nových komunikačních technologií pro prezentaci církve
–	svým vrstevníkům možnost poznat život křesťanů při běžných světských aktivitách
–	ochotu evangelizovat především skrze příklad vlastního života a ve vhodnou chvíli otevřeně mluvit o Kristu

Toužíme 
–	po možnosti žít ve společenství věřících vrstevníků, ve kterém budeme moci prohlubovat duchovní život a zakoušet skutečnou lásku
–	aby naše farnosti byly místy, kde se nově příchozí budou cítit vítáni a přijati
–	nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah s Kristem
–	více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku k bližním
–	přispět k tomu, aby společnost nevnímala církev pouze jako záležitost kněžstva, ale jako společenství tvořené duchovními a laiky

Žádáme 
–	vyváženost duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na biřmování
–	aby se na formaci biřmovanců podíleli také dobře připravení laici; vnímáme důležitost výběru kmotrů a biřmovacích patronů
–	aby pro přípravu na biřmování byly vypracovány rámcové materiály
–	aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více spoluzodpovědnosti
–	aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé s porozuměním pro mládež
–	aby kněží zapojovali do chodu farností odborníky z řad laiků a měli více času pro kněžskou službu
–	aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji vedeni k životu ve společenství, ke spolupráci s laiky a k práci s mládeží
–	aby diecéze podporovaly vznik gynekologických ordinací pracujících v souladu s učením katolické církve
–	aby se v církvi lépe komunikovaly záměry a vize a otevřeněji se hovořilo o aktuálních problémech
–	aby se představitelé církve ve společnosti jasně vyjadřovali, a to i ke kontroverzním otázkám
–	aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křesťanská témata do společnosti a médií
Děkujeme za dar víry a za společenství církve.
Delegáti 4. celostátního fóra mládeže ve Žďáru nad Sázavou 


Centrum pro školy

Den kostelů v olomoucké arcidiecézi letos již podruhé
Víte, co je ukryto pod naším kostelem? Byli jste se někdy podívat na věži a viděli zvony v akci? Umíte rozluštit nápis na hrobce v boční kapli? Víte, které místo v kostele ukrývá největší tajemství? 
Takové a podobné otázky se budou letos snažit dětem zodpovědět lektoři programu Den kostelů II – Tajemství našeho chrámu. Po loňském úspěchu akce pro školy Den kostelů jsme letos připravili pokračování tohoto programu a věříme, že i tento program žáky zaujme a ještě více jim přiblíží prostředí našich kostelů a kaplí. I letos bude součástí programu pracovní list a jiné aktivity, které dětem pomohou objasnit význam a krásu Božího domu. 
Letošní novou pomůckou může být i mimořádné číslo časopisu Duha s názvem Noc kostelů. Obsahuje barevný plakát ve formátu A3 s interiérem kostela a barevné samolepky, které děti dolepují do plakátu. Toto číslo časopisu si můžete objednat na níže uvedené adrese, a to za zvýhodněnou cenu 13 Kč/kus.
Pro zájemce máme připraveno opakování loňského semináře. Pokud se i letos najdou dobrovolníci, kteří pozvou na program Den kostelů školu ve své farnosti, rádi jim na semináři poskytneme materiály, které připravilo naše Centrum pro školy. 
Těšíme se na setkání s vámi na těchto programech a na závěr malá otázka – “Umíte zodpovědět otázky z úvodu tohoto článku?“
Helena Polcrová
(tel.: 608 837 086, e-mail: polcrova@arcibol.cz)

Pozvánky
Den kostelů 
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého nabízí farnostem možnost využít akce Noc kostelů k realizaci doprovodného programu Den kostelů pro žáky škol ve farních kostelech. Je připraven program pro děti mladšího a staršího školního věku. Realizován bude prostřednictvím lektorů z farností, ve kterých se bude konat Noc kostelů.
Seminář k tomuto projektu se bude konat v sobotu 21. dubna v Olomouci v budově kurie, Biskupské nám. 2, v době od 9 do 12 hod. Účastníci obdrží předvedené materiály na CD.
Den kostelů II
Tajemství našeho chrámu – pokračování programu Den kostelů pro školy 
Seminář k tomuto projektu se bude konat v sobotu 14. dubna v Olomouci od 9 do 12 hod. v budově kurie, Biskupské nám. 2 a v úterý 1. května v Luhačovicích od 10 do 13 hod. na farním úřadě, Pod Kamennou 1000.


Z diáře arcibiskupství

DUBEN 2012
1. 4. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup Jan a biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
5. 4. čtvrtek
	9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibiskup Jan a biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku Večeře Páně • arcibiskup Jan 
 	a biskup Josef
6. 4. pátek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – Umučení Páně – velkopáteční obřady • arcibiskup Jan 
 	a biskup Josef
7. 4. sobota
	20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční vigilie, křest dospělých • biskup Josef
	21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie, křest dospělých • arcibiskup Jan
8. 4. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 4. středa
	10.00 hod. • Kojetín – mše svatá u příležitosti Mezinárodního dne Romů • biskup Josef
	17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – mše svatá a odhalení pamětních
 	desek P. Jaroslava Šumšala a P. Kamila Jaroše • arcibiskup Jan
14. 4. sobota
	11.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti 2. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka 
 	• arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Loučka-Kunovice – mše svatá pro myslivce • biskup Josef
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Valašské Klobouky) 
 	• arcibiskup Jan
15. 4. neděle až 21. 4. sobota
	Indonésie – vizitační návštěva Caritas • arcibiskup Jan
15. 4. neděle
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) 
 	• biskup Josef
17. 4. úterý
	9.00 hod. • Olomouc - Arcibiskupský kněžský seminář – Kněžský den • biskup Josef
21. 4. sobota
	10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – skautská pouť • biskup Josef
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Prostějov a Vyškov) 
 	• biskup Josef
22. 4. neděle
	10.30 hod. • Pivín – biřmování • arcibiskup Jan
22. 4. neděle až 23. 4. pondělí
	Špindlerův Mlýn – zasedání Národní misijní rady • arcibiskup Jan
23. 4. pondělí až 25. 4. středa
	Špindlerův Mlýn – Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan
28. 4. sobota
	10.00 hod. • Zubří – biřmování • biskup Josef
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – 19. celostátní pouť hasičů • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Šumperk a Zábřeh) 
 	• arcibiskup Jan
29. 4. neděle
	10.30 hod. • Hulín – biřmování • arcibiskup Jan


