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Pastýřský list našich biskupů

Pastýřský list k VII. Světovému setkání rodin 
(Milán – 30. května – 3. června 2012)

Milé sestry, milí bratři,
prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově Matce Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o dnešní rodině; jednak sté výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spojených státech amerických a u nás byl tento den slaven (i když s určitým přerušením) od roku 1923 vždy druhou květnovou neděli.
Dále si připomínáme významný den 15. květen, který valné shromáždění Organizace spojených národů počínaje rokem 1994 vyhlásilo jako Mezinárodní den rodin. Důvodem a cílem bylo posílení vědomí důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti a také podnícení institucionálního úsilí národů a jejich politiků k řešení vážných otázek souvisejících s rodinou.
Bezprostředně se tento list věnovaný rodině dotýká už VII. Světového setkání rodin se Svatým otcem Benediktem XVI., které proběhne na přelomu května a června v italském Miláně. Tato setkání rodin probíhají v tříletých intervalech od roku 1994. 
Je důležité nezapomínat, že rodina je oblastí, která patří k nejcennějším darům lidstva. Z hlediska společenského poznání nemá dnes rodina žádnou jinou alternativu. Kde jinde se může člověk naučit odpovědnosti? Kde jinde může lépe zrát než v rodině, která je založena na láskyplném, stabilním a rovnoprávném vztahu muže a ženy? Všechna jiná výchovná zařízení jsou úspěšná jen do té míry, do jaké dokážou fungující rodinu napodobit. Naše budoucí společnost, a je tím myšlena občanská společnost, bude natolik svobodná, spravedlivá, vlídná a tolerantní, nakolik rodiče dokážou dobře vychovat své děti. To nemůže udělat nikdo jiný. Přes toto všechno se obvykle o rodinu začne někdo zajímat, až když je před rozpadem. Individualismus a touha po osobním prospěchu, příznačné pro naši dobu, činí rodiny stále křehčími. A prvními oběťmi se pak stávají děti, protože jsou zbaveny opory v jednotě rodičů. Jsou to známé věci a zaměřuje se na ně řada nejen církevních dokumentů, ale i profánních studií.

Jak to vypadá s rodinou dnes? 
Je zajímavé, že podle nedávno zveřejněné statistiky devadesát procent obyvatel naší země jako největší hodnotu svého života touží najít vhodného partnera a vydržet s ním v jednom manželství. Pro fakt, že je realita jejich manželství jiná, je uváděno mnoho důvodů. Patří k nim nedostatečná komunikace v rodinách, chybějící pozitivní vzory ve vlastní rodině, přesvědčení, že cesta k úspěšnému životu a osobnímu prospěchu podporovanému společností vyžaduje individualismus, neústupnost, tvrdost, dokonce i určité formy násilí.
A tak jsme svědky toho, jak má nakonec stále méně mladých lidí odvahu se na někoho vázat, založit rodinu a dát život dětem. Bojí se ztráty svobody i zajímavého zaměstnání, které je synonymem pro zajištěnou životní úroveň a je považováno za jediný způsob seberealizace a naplnění vlastní identity. Dalo by se říci, že mnoho lidí touží po cíli, ale nejsou ochotni jít po cestách, které k tomuto cíli vedou.
Na základě toho, co bylo řečeno, chceme vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří se nebojí uváženě vstupovat do manželství a nebojí se mít děti, i když s příchodem dětí do rodiny se radikálně mění nároky na oba rodiče, zvláště na matku, která ve většině případů přebírá hlavní tíhu péče. Zaměstnavatel dává rodičům pro výchovu dítěte jakousi “dovolenou“. Je zvláštní, že i mnoho lidí považuje toto nové, v porovnání s nasazením v zaměstnání mnohem náročnější vytížení, za jakousi dovolenou. Vážíme si rodičů, kteří chápou rodičovskou péči jako nenahraditelnou pro dítě i pro jeho lidské zrání. Proto mají odvahu spokojit se s nižší životní úrovní a investovat (čas i peníze) do dětí.
Založení rodiny považujeme přinejmenším za rovnocenné úsilí, jakým je budování profesní kariéry, a práci pro rodinu za stejně přínosnou jako práci placenou. Nebojte se investovat do budoucnosti a žijte naplněni nadějí, že i okamžité nepohodlí a s ním spojená oběť přinese dobré ovoce. Početí a výchova dětí je jedinečným a nenahraditelným zdrojem skutečné prosperity společnosti i vás samých, i když to naše současná společnost většinou takto neoceňuje.
Tématem letošního Světového setkání rodin v Miláně je “Rodina, práce a slavení”. Toto téma se dotýká vztahu muže a ženy, jejich přebývání ve světě práce a prožívání jejich vzájemného vztahu v rodině, které je vyjádřeno slovem slavení. Chce se tedy zabývat naléhavou otázkou současné rodiny, aby se stávala “základním místem, kde se láska žije a kde se k lásce vychovává” (Benedikt XVI.), a současně obstát ve shonu každodenního života. 
Obětavá láska rodičů pečujících o každé své dítě není v první řadě nějakým výkonem, ale projevem vztahu k dětem. Právě rodiče jim nenahraditelným způsobem pomáhají vytvářet vlastní vztahy ke světu, který je obklopuje, a samozřejmě také k Bohu. Rodina se stává plodnou, když chrání rytmus každodenního života mezi prací a slavením, mezi něhou a láskou, úsilím a nezištností. Také vzájemným odpouštěním utvářejí rodiče životní styl svých dětí. (Pokud se o těchto věcech chcete dovědět víc nebo se za ně modlit, jsou vám k dispozici Přípravné katecheze k VII. Světovému setkání rodin, které najdete na internetových stránkách www.rodiny.cz)
Sestry a bratři, děkujeme každému z vás, kteří přijímáte péči a starost o dobro rodiny jako dar i jako nejdůležitější úkol svého života, a také vám, kteří se za to modlíte.
Žehnají vám biskupové naší vlasti


List z kalendáře
 	
KVĚTEN 2012 
1. květen – Mezinárodní den rodiny
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, zakladatele ČK v roce 1828
11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, teolog a filozof, jezuitský kněz – důchodce žijící na Svatém Hostýně (89. narozeniny)
17. 5. 1932 se narodil v Líšnici u Milevska Miloslav Vlk, kardinál, emeritní pražský arcibiskup (80. narozeniny)
28. 5. 1918 se narodil v Ústí u Vsetína P. Jaroslav Kašpar, jeden z nejstarších kněží olomoucké arcidiecéze žijící na odpočinku v Kroměříži (94. 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

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.

ČERVEN 2012
Úmysl všeobecný 
Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.
Úmysl misijní 
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.
Úmysl národní
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém.


Aktuality

Lékaři a zdravotníci se sejdou při pouti na Svatém Hostýně 
Při poutní mši, kterou bude v sobotu 12. května celebrovat světící biskup českobudějovický Pavel Posád, se na Svatém Hostýně sejdou lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci ve zdravotnictví. Na bohoslužbu naváže společná modlitba Cesty světla.
“I když projevy víry dnešního člověka mají poněkud jinou dimenzi, to zásadní, tedy že Matka Boží má v Božím království místo nejpřednější, je neměnné. Oddejme se meditaci nad pátým tajemstvím slavného růžence a nabídněme Panně Marii možnost, aby ‚dobila naše životní baterky‘ při profesní pouti zdravotníků,“ zve všechny lékaře, pracovníky ve zdravotnictví i lidi dobré vůle biskupský delegát pro pastoraci nemocných v olomoucké arcidiecézi P. Bohumír Vitásek.
Jiří Gračka

Charita vyhlašuje sbírku pro Sýrii
Bombardování a palba v syrském městě Homs zabily desítky civilistů a stovky lidí musí přežívat ve zničených domech a úkrytech, nepokoje pokračují i v dalších syrských městech. Charita Česká republika proto vyhlašuje finanční sbírku s názvem Charita ČR pro Sýrii.
Podle dostupných zpráv není lehké dostat jídlo, vodu ani jinou pomoc těm, kdo v poničených městech ještě zůstávají. Partner Charity ČR, jehož jméno ani lokalizaci nelze s ohledem na jeho bezpečnost prozradit, se snaží distribuovat jídlo desítkám rodin, které násilí ve městě postihlo. 
Problémy jsou hlášeny také z okolních zemí, kam utíká spousta syrských rodin.
“Jsem stále zaskočen událostmi ve městě Homs a vlastně v celé Sýrii. Doufám, že se podaří dostat pomoc alespoň těm, kteří ztratili nejvíc, tedy celým rodinám v bombardovaných částech města,“ říká k situaci v Sýrii Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika.
Čeští dárci mohou přispět na pomoc Sýrii zasláním příspěvku na účet Charity ČR, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 182, nebo zasláním SMS zprávy ve tvaru CHARITACR na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z níž Charita ČR obdrží 27 Kč. Peníze budou využity na dodávky jídla a jinou materiální pomoc obyvatelům v zasažených městech i uprchlíkům, kteří byli nuceni ze Sýrie odejít.
Jitka Kozubková

Blíží se zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje ve Vatikánu
Koncertem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, která v bazilice Santa Maria Maggiore ve Vatikánu vystoupí společně se souborem Hradišťan, bude v pátek 25. května 2012 zahájen Jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje. Stane se tak za účasti premiéra vlády České republiky, zástupců České biskupské konference a představitelů Zlínského kraje, partnerů oslav cyrilometodějského jubilea, které vyvrcholí v roce 2013 na Velehradě v souvislosti s 1150. výročím příchodu svatých bratří na Moravu.
V pátek 25. května se ve Vatikánu kromě slavnostního večerního koncertu uskuteční také osobní audience předsedy české vlády u papeže Benedikta XVI. a pravděpodobně přímo v bazilice sv. Klementa, kde je pohřben sv. Cyril, bude českými a moravskými biskupy sloužena bohoslužba pro poutníky.
“Příchod věrozvěstů na Moravu vnímám jako jeden z nejdůležitějších historických momentů českých dějin. Zanechali zásadní kulturní, ale i hodnotový odkaz, který značně ovlivnil také morální vývoj společnosti na našem území. Za uplynulá desetiletí se tyto hodnoty a priority sekularizačním vývojem v mnohém změnily. O to spíše pak považuji za důležité si oslavami příchodu Cyrila a Metoděje připomenout tento symbol naší duchovní tradice,“ řekl premiér Petr Nečas.
“Na jubileum se již delší dobu systematicky připravuje Zlínský kraj vzhledem k tomu, že těžiště oslav se váže k Velehradu, který se nachází právě na jeho území. Zlínský kraj se prakticky od svého vzniku podílí na opravě velehradské baziliky, prostorů kolem ní i na vybudování infrastruktury, včetně dopravní, zlepšující technické podmínky pro návštěvu tohoto významného poutního místa,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Představitelé církve si od oslav výročí slibují především příležitost k duchovní obnově společnosti. 
“Je-li sv. Cyril tvůrcem staroslověnské abecedy a překladatelem prvních knih, je sv. Metoděj autorem prvního občanského zákoníku. Tehdy začala naše národní cesta k začlenění mezi vyspělé kulturní národy Evropy, i když byla dlouhá a klikatá. I dnes procházíme jakousi kličkou – krizí nejen ekonomickou, ale i duchovní, která je mnohem vážnější. Na nás záleží, jak budeme pokračovat. Pokud si uvědomíme i svou zodpovědnost a vezmeme ji trochu vážněji než dosud, pak přinese oslava jubilea dobré plody,“ řekl Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který je zároveň místopředsedou České biskupské konference.
“V našem zájmu je využít výročí v roce 2013 ke zviditelnění Zlínského kraje i v oblasti poutní turistiky, která se těší stále větší oblibě a v našem kraji pro ni máme velmi dobré podmínky,“ konstatoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš, zodpovědný za cestovní ruch a spolupráci s církvemi.
Filharmonie Bohuslava Martinů, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj a statutární město Zlín, připravuje na zahajovací koncert v Římě program, jehož součástí bude také vystoupení Jiřího Pavlici a Hradišťanu.
“Dramaturgicky chceme vyjít z myšlenky člověka jakožto poutníka, který v životě prochází nejrůznějšími branami, od zrození k objevování nových a dalších obzorů, až skrze nejrůznější poznání dospěje k bráně poslední,“ přiblížil ředitel zlínské filharmonie Josef Němý.
Jak Filharmonie Bohuslava Martinů, tak Hradišťan jsou tělesa, která neodmyslitelně patří ke kultuře jihovýchodní Moravy, kam přišli a kde působili sv. Cyril a Metoděj. Tato oblast je dnes kromě jiného známa velkým písňovým a hudebním bohatstvím, předávaným z generace na generaci. Koncert ve Vatikánu se zaměří na zpěvy s duchovní tematikou.
Helena Mráčková

Zemřel františkán P. Angelus Alois Glabasnia
Ve věku 58 let zemřel 22. dubna 2012 v Olomouci františkánský kněz P. Angelus Alois Glabasnia, který působil od 1. 9. 2009 jako kaplan v Moravské Třebové, kde byl také pohřben do řádového hrobu na místním hřbitově.
P. Angelus Alois Glabasnia, OFM, se narodil 8. března 1955 v Ostravě-Zábřehu, věčné sliby složil 18. srpna 1979, kněžské svěcení přijal 29. března 1987 v Handlové na Slovensku.
(jpa)

V semináři byly odhaleny pamětní desky dvou kněží – mučedníků
Pamětní desky dvou kněží, P. Kamila Jaroše a P. Jaroslava Šumšala, odhalil 11. dubna 2012 na hlavním schodišti Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci (AKS) arcibiskup Jan Graubner. Oba kněží v semináři působili během své duchovní služby, v době druhé světové války však byli zatčeni nacisty a zahynuli v koncentračních táborech.
Slavnostní odpoledne v olomouckém semináři začalo pontifikální mší svatou, které předsedal arcibiskup Jan Graubner, který ve své homilii navázal na evangelijní příběh emauzských učedníků, kteří, byť kráčejí vedle Ježíše, ztratili víru. Dodal: “Život bez víry je smutný a prázdný, něco podstatného mu chybí.“ Teprve, když Ježíši Kleofáš a druhý učedník projeví lásku, když ho pozvou, aby u nich přenocoval, se jim znovu rozhoří srdce a oni v něho uvěří.
Arcibiskup v další části své promluvy pokračoval v úvaze nad životy P. Kamila a P. Jaroslava. Ačkoliv oba byli mladí (32 let a 37 let), prokázali obdivuhodnou duchovní zralost. Z dopisů, které P. Kamil zasílal příbuzným a bohoslovcům z vězení, můžeme pozorovat, jak byla jeho víra proniknuta láskou. Na začátek každého dopisu napsal: “Bůh je láska.“ V jednom z listů píše: “Bůh je láska. Nemohu jinak, když se o tom přesvědčuji na každém kroku, při každém vydechnutí. Je třeba v něho mít nezlomnou důvěru, třeba být živě přesvědčen, že je mým Otcem, dobrým Pastýřem, Přítelem… Je třeba si stále uvědomovat, že ani vlas nám z hlavy nespadne bez vůle nebo dopuštění Božího. 
Jen znovu tu ruku otcovskou, znovu líbejte se mnou. Ujišťuji vás, že nikdy ve svém životě (a je už to celých třicet roků) jsem nezakusil tolik lásky jeho jako v posledním roku navštívení.“
V závěru své homilie pak arcibiskup Graubner řekl, že oba životní příběhy naplněné láskou a obětí nejsou jen inspirací pro životy bohoslovců, ale vybídnutím k následování pro všechny, kdo uvěřili a poznali Krista.
Po mši svaté se prof. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zamyslel v přednášce nad dobou, kdy oba kněží pracovali v semináři pro bohoslovce až do uzavření vysokých škol v roce 1939. Vzpomněl také, jak se P. Jaroslav Šumšal s doporučením olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana odvážil požádat o audienci u protektorátního prezidenta Emila Háchy, aby se přimluvil u říšského protektora Neuratha, zda by aspoň kněžský seminář nemohl být znovu otevřen. Bylo mu sice vyhověno, ale tím na sebe upozornil u olomouckého gestapa a tak vlastně začal jeho mučednický příběh. Za údajné poslouchání nepřátelského zahraničního rozhlasu byl spolu s P. Kamilem Jarošem a bývalými profesory teologické fakulty Františkem Cinkem a Antonínem Klevetou nejprve zatčen, pak sice pro nedostatek důkazu osvobozen, avšak bezprostředně po vynesení rozsudku v budově soudu znovu zatčen gestapem. Jeho mučednictví vrcholí v koncentračním táboře v Osvětimi 4. prosince 1942, kde je velitelem světnice, Polákem Juzkem, ubit k smrti.
Profesor Pojsl pak pokračoval spirituálním pohledem na životy všech čtyř odsouzených kněží v návaznosti na evangelijní příběh z podobenství o posledním soudu, kde se říká, že dva budou pracovat na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán, dvě ženy budou mlít na obilném mlýnku a jedna bude vzata a druhá ponechána. Bůh si vybral P. Kamila a P. Jaroslava, kteří za krátký čas a v mladém věku dorostli pro nebe a byli Bohem vzati k sobě, zatímco Cinek a Kleveta, ačkoliv se značně podlomeným zdravím, koncentrační tábor přežili – “byli ponecháni“.
V závěru své přednášky pak profesor Pojsl citoval slova P. Antonína Šuránka, která pronesl při odhalení pamětní desky P. Jaroslavovi v roce 1947. P. Jaroslav byl podle něho muž práce a předcházel v ní příkladem. Nenáviděl-li něco v tomto světě, pak to byla tupá lenost. Nic mu tak neimponovalo jako stálá ochota pracovat. Právem jsou vyryta na jeho pamětní desku slova: “Kdo se neobětuje, nic velikého nevykoná.“
Po skončení přednášky pak arcibiskup Graubner na hlavním schodišti kněžského semináře odhalil pamětní desky oběma kněžím. Na slavnosti byli kromě představených a bohoslovců kněžského semináře a studentů Teologického konviktu přítomní také příbuzní P. Kamila P. Jaroslava – jejich neteře s rodinami, dále kněží z jejich rodiště a z míst, kde oba kněží působili, zástupci Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce, zástupci Konfederace politických vězňů i zástupce olomoucké teologické fakulty.
P. Antonín Štefek
rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Svatohostýnské jubileum připomene i poštovní známka
Zprávu o letošních oslavách stého výročí korunovace mariánské sochy na Svatém Hostýně bude od léta roznášet také Česká pošta, v červnu totiž vydá speciální známku s motivem Panny Marie Svatohostýnské. Její podobu navrhl Oldřich Kulhánek, který je mimo jiné 
autorem současných českých bankovek. Na přípravě známky se podílela Česká pošta a Matice svatohostýnská.
Známka v hodnotě 21 korun bude slavnostně uvedena do oběhu v sobotu 23. června v zámku v Bystřici pod Hostýnem a zároveň s ní budou vydávány i grafické listy nebo obálky prvního dne. Při této příležitosti bude v zámku zřízena pobočka České pošty, jejíž pracovníci budou všechny filatelistické atrakce razítkovat.
Podle jednoho z organizátorů oslav Pavla Malénka určila hodnotu známky Česká pošta. “Jednadvacetikorunová hodnota umožní posílání známky do ciziny, což zvýší prestiž poutního místa v zahraničí,“ vysvětlil Malének. Připomněl také, že Svatý Hostýn se už jednou na poštovní známku dostal – v roce 2004 byla vydána známka s motivem poutní baziliky.
“Nynější známka s motivem Panny Marie Královny se soustředí na samotné centrum oslav, jímž je mariánská socha,“ dodal Malének. Hlavním dnem slavností se stane sobota 18. srpna a pořadatelé doufají, že i prostřednictvím poštovní známky se zpráva o jubileu dostane k co největšímu počtu lidí. “Její vydání by také mohlo nastartovat novou tradici zpodobňování poutních míst v naší zemi na známkách,“ uzavřel Malének.
Jiří Gračka

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. 
(ado)

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.
(ps)

Nový čestný kanovník kroměřížské kapituly
Při pouti k Panně Marii Bolestné v chrámu sv. Mořice v Kroměříži byl 30. března 2012 uveden do Kolegiátní kapituly u sv. Mořice jako nový čestný kanovník P. Bedřich Jagoš (1927), bývalý děkan v Zábřehu.
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner tímto jmenováním ocenil kněžskou věrnost a obětavost, které tento kněz osvědčil zvláště za těžkých podmínek v dobách komunismu.
(jpa)

Arcibiskupství pražské oslaví 450 let od svého obnovení
Ve svatovítské katedrále v Praze bude v sobotu 12. května 2012, v den výročí jejího posvěcení, celebrovat od 11 hod. mši svatou papežský legát kardinál Christoph Schönborn. Součástí oslav obnovení svatovojtěšského stolce po husitských válkách v roce 1562 bude konference o charitním díle pražské arcidiecéze.
Den před oslavou znovuobnovení arcibiskupství v pátek 11. května se bude od 15 hod. konat slavností konference “Charitní dílo pražské arcidiecéze ve světě“ v budově ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci za účasti významných tuzemských i zahraničních hostů. Pozváni jsou také mnozí biskupové a arcibiskupové z míst, která mají s pražskou arcidiecézí duchovní spojení, ať již dané úctou k Pražskému Jezulátku nebo právě misijním a charitativním působením.
Jako uznání významu blížícího se svátku pražské arcidiecéze jmenoval papež Benedikt XVI. svým legátem českého rodáka a vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna, OP. Ten bude celebrovat dopolední mši svatou v den posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Liturgická slavnost bude připomínkou formálního obnovení pražského arcibiskupství Ferdinandem I., které se odehrálo 26. září 1562. S tímto datem ovšem souvisí také nástup Antonína Bruse z Mohelnice na arcibiskupský stolec uprázdněný od té doby, co byl v roce 1425 zbaven úřadu prohusitský Konrád III. z Vechty. Faktický konec 140 let trvající sedisvakance nastal 5. září 1561, kdy byl Antonín Brus jmenován arcibiskupem. Jemu císař Ferdinand I. daroval 5. října 1561 jako arcibiskupskou rezidenci dům stojící poblíž Pražského hradu a náležející kdysi Floriánu Griespeku z Griespachu. S podporou panovníka a zejména řádu křížovníků s červenou hvězdou poté arcibiskup úspěšně pracoval na obnově katolické církve v Čechách.
Aleš Pištora

Arcibiskupský palác v Olomouci na prahu turistické sezony
Arcibiskupský palác v Olomouci vstupuje do další turistické sezony. Od května si zde budou moci návštěvníci navíc prohlédnout expozici mapující osobnost arcibiskupa Leopolda Prečana a výstavu vazeb vybraných liturgických knih olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Arcibiskupský palác v Olomouci, tak jako např. bývalé letní sídlo olomouckých biskupů zámek Kroměříž, vstoupil do hlavní, letní turistické sezony. V rezidenci olomouckých arcibiskupů bude opět fungovat pravidelná průvodcovská služba vždy od 10 do 17 hod. Pravidelně se provází o víkendech, od května do září také v pracovní dny kromě pondělí (i v tento den lze ovšem prohlídku předem objednat). Více o otevírací době a vstupném na webu rezidence www.arcibiskupskypalac.ado.cz
V letošním roce byla připravena i haptická trasa, během které si nevidomí a slabozrací návštěvníci mohou hapticky prohlédnout např. výzdobu sálů či vytipované exponáty. Tito návštěvníci mají také k dispozici tištěného průvodce v Braillově písmu a černotisku. Tuto speciální prohlídku je nutné předem objednat. První skupina osob se zrakovým postižením prošla arcibiskupským palácem už v březnu.
Od května bude také připravena nová výstava, která návštěvníkům umožní spatřit vzácné knižní vazby liturgických knih olomouckých biskupů a přiblíží tak jejich význam a použití. V prostoru Jubilejní knihovny bude připravena expozice skromnější, která však, jak doufáme, tento prostor osvěží a zatraktivní.
Návštěvníci jsou srdečně zváni k prohlídce, při které občas také zažijí malé hudební překvapení!
Martin Kučera

Velehrad vzdal hold kardinálu Špidlíkovi
Na Velehradě se v sobotu 14. dubna 2012 konala bohoslužba u příležitosti druhého výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka. Poutní mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který zdůraznil, že v osobě kardinála Špidlíka měla Česká republika největšího teologa.
Kromě poutníků z různých koutů naší vlasti přicestovali i návštěvníci z Itálie a odpoledního programu se zúčastnil také pravoslavný arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon, který zdůraznil, že kardinál Špidlík vytvářel pouto mezi východní a západní teologií.
Hlavními hosty mezinárodní konference, která se konala na Velehradě, byli P. Marko Ivan Rupnik a Maria Campatelli z římského Centra Aletti, Špidlíkovi blízcí spolupracovníci. 
Odpoledne byly ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje otevřeny dvě výstavy tematicky spojené s osobou kardinála Špidlíka. První z nich nabízí fotografie umělců z italského sdružení Amici di Velehrad, druhá představuje kresby olomoucké výtvarnice Dagmar Havlíčkové. Obě expozice budou otevřeny do konce letošního srpna.
(ps)

Vychází publikace k 800. výročí narození sv. Anežky České 
Arcibiskupství pražské vydává v těchto dnech jedinečnou publikaci k 800. výročí narození sv. Anežky. Jedná se o katalog k výstavě “Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která v Klášteře sv. Anežky České prostřednictvím uměleckých děl představila tuto významnou českou světici.
Úvodní třetina publikace je věnována jak osobnosti samotné sv. Anežky České, tak dějinám Anežského kláštera, procesu svatořečení i okolnostem, se kterými je Anežčina postava nerozlučně spjata v dějinách našeho národa. Kniha dále představuje na 300 exponátů, které se na výstavě objevily v textech našich předních odborníků doplněných o bohatou fotografickou dokumentaci. Mezi autory publikace patří kardinál Dominik Duka, OP, prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., P. Mgr. Marek Pučalík O. Cr., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., doc. PhDr. Helena Soukupová, doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD., prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Výstava byla pokusem o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle. Představila život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Na výstavě byl zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a jejího výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění.
Výstavu, kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze a dalšími kulturními a církevními institucemi a která trvala od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012, navštívilo v Klášteře sv. Anežky České téměř 40 tisíc návštěvníků. S velkým zájmem veřejnosti se setkala nejen výstava, ale také doprovodné programy lektorského oddělení Národní galerie. 
Publikaci “Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ vydalo Arcibiskupství pražské; formát: 344 stran, 210 x 297 mm, celobarevné provedení na křídovém papíře; cena: 680 Kč.
Aleš Pištora 

Na Velehradě cestovaly sochy
Co má společného Velehrad s Velikonočními ostrovy? I na tomto poutním místě o Velikonocích cestovaly sochy. Nestalo se tak přitom poprvé. Osmero soch světců bylo původně situováno ve výklencích průčelí baziliky a vytvářely zde doplňující se dvojice: sv. Benedikt a Bernard, sv. Jan Křtitel a Jan evangelista, sv. Petr a Pavel a sv. Cyril a Metoděj.
Při opravách fasády v roce 1900 byly ovšem plastiky, vytvořené v závěru 17. století barokním sochařem (snad Michalem Mandikem), sneseny a nahrazeny novými sochami od kroměřížského sochaře Ferdinanda Neumanna. Naši předkové totiž neshledávali původní skulptury příliš pohledné. Byly nicméně přemístěny na nově vystavěnou ohradní zeď směřující od silnice ke kostelu. Takto po devět desetiletí vítaly poutníky, kteří kráčeli k bazilice.
V roce 1990 se však musely znovu vydat na cestu. Velehrad si totiž vybral papež Jan Pavel II. jako první místo, které navštívil po pádu železné opony. Aby se zde mohly setkat statisícové zástupy věřících, musely jim ustoupit staré ohradní zdi, a tak se světci museli znovu vydat na cestu. Dvacet dva let si z nich ukusoval zub času v zahradě v blízkosti kostelíku Cyrilka.
Při promýšlení nového architektonického ztvárnění poutního areálu byla stanovena jako jedna z podmínek opětovná instalace těchto soch a jejich restaurování. Jako nejvhodnější řešení byla shledána jejich instalace do nik nově budované ohradní zdi, která má za cíl znovu poutní areál vymezit vůči hlučné silnici procházející obcí. Právě kvůli tomuto záměru získal objekt značnou výšku, neboť sochy byly vytvořeny barokním sochařem pro značný podhled.
Velmi diskutovaná cihlová stavba je nyní již takřka dokončena a tak se mohly sochy vydat na – věřme – svoji poslední pouť. Pod dohledem restaurátora Josefa Petra byly barokní plastiky odvezeny ze zahrady a instalovány na vysoké vyzděné pilíře. V následujících měsících projdou ještě důkladným restaurováním.
Petr Hudec

Svatý stolec ke kauze údajných řeckokatolických biskupů
Za provokaci ve vztahu k církevní autoritě poškozující celou katolickou církev označila Kongregace pro nauku víry jednání čtyř řeholníků vyloučených z baziliánského řádu sv. Josafata, kteří se svévolně prohlásili za biskupy ukrajinské řeckokatolické církve. Nóta vatikánského úřadu se týká dvou Čechů, P. Eliáše Dohnala a Metoděje R. Špiříka, a dvou Ukrajinců, bývalého baziliána Markiana V. Hitiuka, a diecézního kněze P. Roberta Oberhausera, kteří v dubnu loňského roku ohlásili vznik Byzantského katolického patriarchátu. Do jeho čela zvolili bývalého kněze olomoucké arcidiecéze, P. Antonína Dohnala, který po vstupu k baziliánům přijal jméno Eliáš.
Jak uvádí nóta Kongregace pro nauku víry z 30. března 2012, církevní představitelé se na různých úrovních snažili přesvědčit dotyčné, aby upustili od jednání, které uvádí věřící do omylu – jak se také v některých případech stalo.
Svatý stolec – pokračuje prohlášení – “doufal v pokání a následný návrat uvedených kleriků do plného společenství katolické církve“, ale poslední vývoj událostí, jako nezdařený pokus obdržet státní registraci skupiny “Pidhirců“ (podle domovského kláštera v ukrajinském Pidhirci) pod jménem “Pravoslavná řeckokatolická církev Ukrajiny“, naopak potvrzuje jejich vzpurný postoj. Vzhledem k tomu, že dotyční nepravdivě tvrdí, že nejvyšší církevní autorita má k dispozici dokumenty dokládající platnost jejich biskupského svěcení, Kongregace pro nauku víry – stojí dále v nótě – chce tímto prohlášením informovat věřící, zejména ze zemích původu údajných “biskupů“, o jejich současné kanonické situaci.
Vatikánský úřad proto oznamuje, že jak vlastní biskupská svěcení dotyčných, tak také veškerá další svěcení, která od nich vzešla či vzejdou, jsou neplatná. Zároveň nóta upozorňuje, že všichni čtyři “takřečení” biskupové jsou exkomunikováni podle Kodexu kanonického práva pro Východní církve a že vzhledem k tomu označení “katolický“, které používají ve svém jménu, je nelegitimní. Dokument Kongregace pro nauku víry proto vyzývá věřící, aby se nepřipojovali k této skupině, která je z právního hlediska mimo církevní společenství, a vybízí k modlitbě za členy této skupiny, aby přiznali své pochybení a vrátili se k plnému společenství katolické církve.
(www.radiovaticana.cz)

Olomoucký arcibiskup navštívil Indonésii
Pomoc české charity v Indonésii má smysl, říká arcibiskup Graubner
Z inspekční cesty do Indonésie, kde vede Charita ČR několik projektů, se v sobotu 21. dubna 2012 vrátil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je v rámci České biskupské konference zodpovědný za charitní službu, a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.
Do Indonésie oba zástupci české charity přiletěli 16. dubna. Odcestovali nejprve do Banda Acehu, města na severu země. “Provincie Aceh je samostatná, má svůj parlament, guvernéra i hejtmana, hlavním městem je právě Banda Aceh. Celá provincie je známa tím, že v ní platí muslimské právo šaría, které je nadřízené právu státnímu. Byli jsme poučeni, že zde působí také policie, která dodržování pravidel šaríi sleduje,“ uvedl po návratu ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Charita proto podle něho v této oblasti pracuje většinou s muslimskými partnery. “Do tohoto regionu šlo asi sedm miliard dolarů a na každém kroku bylo vidět, že peníze americké a japonské vlády pomohly – ať už to byly opravené silnice a budovy, nebo náhradní bydlení,“ řekl Haičman a dodal: “Večer jsme se ještě zastavili u památníku obětem tsunami. Památník je ve tvaru vysokých vln, které tam v roce 2004 dosahovaly výšky až 14 metrů. V okolí památníku bylo pochováno 46 tisíc lidí a jen v Acehu zahynulo při tsunami 90 tisíc lidí.“
Druhý den byl věnován návštěvě projektů, na nichž se Charita ČR podílí. “Nejprve jsme jeli k zemědělcům, kde charita podporuje zakládání malých družstev. Zemědělci pěstují pačuli, rostlinu, ze které se destilací získává kvalitní olej. Ten se používá jak v kosmetickém průmyslu, tak ve zdravotnictví například pro aromaterapie a masáže. Charita pomáhá s pěstováním a zajistila také destilační kotle. Za hotový olej dostávají zemědělci finance, které se rozdělují v rámci družstva a slouží pro obživu zemědělců. Pomáháme v chudé oblasti, kde dlouhou dobu probíhala občanská válka,“ dodal ředitel Charity ČR.
Arcibiskup Jan Graubner se podle svých slov zajímal o to, proč se charita v této oblasti věnuje právě zemědělství. “Objasnila to návštěva konkrétních míst. Jde o území, odkud byli lidé vyhnáni kvůli válce, a nová generace si po návratu neuměla poradit, takže ji sužovala chudoba. Charita na sebe na žádost místních úřadů vzala úkol koordinátora a velmi tak lidem pomohla. Z jiných částí oblasti a ostrovů sehnala odborníky, kteří usilují právě o to, aby místním pomohli z chudoby. Tamní rodiny žily předtím v úplné chudobě, nestačilo jim na jídlo, vůbec nepřipadala v úvahu škola. Dnes mají jídla dost, mohou ještě prodávat a zajistit dětem školu. Odborníci pořádají další a další akce, jejich školeními prošlo už dva a půl tisíce lidí,“ popisuje olomoucký arcibiskup a dodává: “Věřím, že taková charitní pomoc má smysl.“
Další program zahraniční cesty zástupců české charity byl věnován návštěvě místního hejtmana, který přislíbil pomoc a podporu charitní činnosti. “Odpoledne jsme navštívili zemědělce, kterým pomáháme pěstovat rýži. Zaváděním nových technologií, postupů z jiných oblastí a jiného, odolnějšího druhu rýže, který lze pěstovat v náročnějším klimatu a s menší potřebou vody. Navíc až s trojnásobným výnosem,“ říká Haičman. Večer pak byl podle něj věnován návštěvě polí s kakaovníkem, který se pěstuje společně s rostlinou pačuli. Dalšího dne se oba čeští reprezentanti s misí rozloučili a nastoupili cestu k domovu.
“Naši pomoc vidím jako užitečnou a smysluplnou,“ shrnuje své dojmy z cesty arcibiskup Graubner a pokračuje: “Jestliže jsme už víc než deset velmi chudých vesnic naučili pěstovat rýži tak, že mají trojnásobnou úrodu, a od nich se to učí další, pak to má smysl. Jinde učíme zemědělce pěstovat bylinu pačuli a vyrábět z ní vonný olej. Tím zabráníme tomu, že by z nouze pěstovali drogy. Jde o projev křesťanské lásky, která pomáhá potřebným bez ohledu na národnost či náboženství,“ uzavírá arcibiskup Graubner.
Konkrétní projekty, jimiž Charita ČR pomáhá lidem v Indonésii
Charita ČR v současné době pracuje v Indonésii na čtyřech projektech. První z nich, s rozpočtem přes půl milionu eur, je financován především z prostředků italské a španělské charity. Zaměřuje se na budování farmářských družstev a podporu existujících farmářských skupin v provincii Aceh, aby fungovaly jako životaschopný komerční subjekt. Součástí projektu jsou poradenské služby a školení, jež farmářům umožňují, aby sami dokázali snižovat rizika katastrof.
Druhý z projektů se týká oblasti poloslané vodní kultury a zaměřuje se na rozvoj možných “tambaků“, malých rybníčků, vodních rezervoárů zasažených vlnou tsunami v roce 2004. Projekt pomáhá obnovit tambaky v oblasti Aceh na Jávě. Je určen pro farmáře v jedenácti vesnicích a umožní jim přejít na udržitelný způsob obživy, zajistit dostatek jídla či zaměstnání a zvýšit finanční příjem. Jeho rozpočet je 126 tisíc eur a prostředky poskytuje především německá charita.
Třetího projektu se účastní 150 ekonomicky a sociálně znevýhodněných farmářů ve čtyřech vesnicích oblasti Pesisir Selatan. Aby mohli dosáhnout vyšších příjmů z pěstování rýže, seznamují se s udržitelnými metodami v oblasti vodního zemědělství (výše zmíněné tambaky), s metodou intenzifikace rýže a udržování domácích zahrad. Projekt s rozpočtem 110 tisíc eur financují především charity z Německa a Austrálie.
Posledním projektem, jehož rozpočet dosahuje téměř 3,5 milionu eur z prostředků fondu pro rozvoj provincie Aceh, je posilování soukromého sektoru v Acehu. Jeho hlavním cílem je snížit chudobu v oblasti Aceh tím, že umožní farmářům pěstovat a následně dodávat kvalitní olej z místního polokeře pačuli. Farmáři jsou školeni, aby pěstovali kvalitnější pačuli a následně díky dodané technologii byli schopni vyrábět vysoce kvalitní olej. Poté ho budou moci prodávat přímým odběratelům.
Jiří Gračka

Benedikt XVI. jmenoval kardinála Duku do dvou papežských úřadů
Svatý otec 21. dubna 2012 pověřil kardinály jmenované při poslední veřejné konzistoři 18. února 2012 členstvím ve vatikánských kongregacích, papežských radách a úřadech římské kurie. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se stává členem Kongregace pro společnosti zasvěceného života a apoštolského života a zároveň členem Papežské rady “Justitia et Pax“.
(apha)

Arcibiskupství pražské oslaví 80. narozeniny kardinála Miloslava Vlka
Emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se 17. května 2012 dožívá osmdesáti let. K oslavě tohoto životního jubilea v pátek 18. května v 18 hod. za účasti mnoha zahraničních hostů zve do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze jeho nástupce na svatovojtěšském stolci kardinál Dominik Duka, OP.
Další mše svaté budou slouženy v místech, která jsou s životem kardinála Vlka spjata. Biskupství českobudějovické pořádá mši svatou v sobotu 19. května od 10 hod. v klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích kardinál Vlk pracoval jako dělník v továrně Motor Union, později jako ředitel archivu, jako sekretář českobudějovického biskupa Josefa Hloucha a nakonec zde působil jako biskup českobudějovický. V Chyškách, jeho domovské farnosti, bude mše svatá 20. května v 10 hod. pod širým nebem.
Součástí oslav bude rovněž teologické symposium, které pořádá Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 28. května od 14 hod. v budově fakulty (Thákurova 3, Praha 6) za jeho osobní účasti. Vyučující fakulty se budou zabývat tématy, která souvisejí s životem a pastorační službou jubilanta jako křesťana, kněze a biskupa. Program bude uveden na internetových stránkách fakulty www.ktf.cuni.cz
U příležitosti osmdesátin kardinála Miloslava Vlka vychází ve vydavatelství Popron také zvukové memoáry kardinála Miloslava Vlka, jeho zamyšlení a duchovní texty. Kardinál Vlk zde vypráví o svém dětství, o složité cestě životem obyčejného člověka, ale i o činnosti v církevních a společenských kruzích, vzpomíná na svá setkání s papežem Janem Pavlem II. Více na www.popron.cz	
Aleš Pištora

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.
(jpa)

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.
(jpa)

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi
Pouť ke sv. Janu Sarkandrovi pro arcidiecézi i město Olomouc se koná v sobotu 5. května v olomoucké katedrále. V 10 hod. začíná litaniemi ke sv. Janu, pak následuje pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od 12 hod. bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci Na Hradě. Všechny kněze a věřící srdečně zve
arcibiskup Jan

Biřmování v katedrále sv. Václava v Olomouci
O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 27. května bude v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost biřmování. 
Mše svatá začíná v 10 hod. Všichni biřmovanci se dostaví do katedrály se svými kmotry a vyplněným biřmovacím lístkem nejpozději do 9.30 hod.
P. Mgr. Ladislav Švirák
dómský farář

Ministrantská pouť na Velehradě 
Uskuteční se v sobotu 8. září s tématem Zajedno s Kristem. Je poděkováním ministrantům za jejich službu a kněžím, které tímto srdečně zveme, za jejich péči a čas věnovaný ministrantům. Je velmi důležité, aby se ministranti této pouti zúčastnili v hojném počtu. Všechny důležité informace naleznete také na www.ministranti.info
P. Jiří Kupka

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční 30. července až 3. srpna v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Ondřej Dědič

Studentský Velehrad 2012
4. – 8. května
“Cestou služby – Následuj Ho“
Stovky vysokoškoláků budou na Velehradě diskutovat o službě a uklidí přitom v okolí.
Moje práce jako služba, můj život jako služba. Těmto tématům bude věnován XI. ročník celorepublikového setkání vysokoškoláků na Velehradě Studentský Velehrad 2012. Po minulém jubilejním X. ročníku, kdy na 700 účastníků oslavilo s mottem Štafeta – máš to ve svých rukou 20 let od prvního setkání na moravském poutním místě, vybrali organizátoři motto a s ním i směr, kterým se mladí lidé vydají letos – Cestou služby – Následuj Ho. 
Studentský Velehrad bude o dva dny delší
Tradiční program – přednášky, workshopy, besedy, duchovní, sportovní a volnočasový program – zaměřený právě na téma služba – bude letos o dva dny delší. Několik dní před zahájením opět vyjdou poutníci ze čtyř směrů: ze Svatého Hostýna, Zlína, Skalice a z Brna.
Na velehradském setkání se pak od pátku 4. května do úterý 8. května vysokoškolákům představí řada známých osobností. O službě budou přednášet Kateřina Lachmanová, Jan Sokol, Tomáš Halík, Marek Orko Vácha nebo Pavel Bělobrádek. 
Přednášky doplní také praktické workshopy, při kterých se například naučí, jak správně asistovat handicapovanými lidem nebo jak napsat žádost o grant. Každý den se účastníci sejdou také na moderované bohoslužbě v bazilice sv. Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Večery pak vyplní rozmanitý kulturní program. Chybět nebude duchovní, rocková ani jazzová hudba, v programu mají své místo také zpěváci Láďa Křížek nebo Richard Čanaky. 
Služba na přednášce, ale také v praxi
Služba má mnoho podob a Studentský Velehrad 2012 má za cíl ji přiblížit co nejlépe všem účastníkům. V nabídce prospěšných činností, kterými si budu moci mladí lidé ověřit své dispozice a schopnosti sloužit, proto bude co nejpestřejší výběr aktivit: od manuální práce, jako je údržba poutní cesty a baziliky přes tvořivé jako divadlo v domově důchodců až ke službě slovem, například vyjádření nebo sepsání veřejného protestu. 
Na Velehradě se od roku 1990 každé dva roky schází stovky vysokoškoláků z celé České republiky, aby společně diskutovaly o aktuálních společenských otázkách, sdílely svou víru a měly tak příležitost setkat se a získávat nové kontakty i podněty pro svůj život. 
Setkání na tradičním moravském poutním místě pořádá Vysokoškolské katolické 
hnutí Česká republika, o.s. s podporou Zlínského kraje, obce a farnosti Velehrad a České 
provincie Tovaryšstva Ježíšova.
Bližší informace – e-mail: media@studentskyvelehrad.cz, www.studentskyvelehrad.cz, tel.: 739 314 778
Evelyna Kulíšková

Setkání pro ovdovělé
Centrum pro rodinný život Olomouc, Šumperk a Prostějov zvou v sobotu 2. června do Olomouce na setkání pro ovdovělé od 9.30 do 15 hod. ve 2. patře budovy kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2 v Olomouci. 
Program: 
	9.30	P. Bernard Slaboch: Setkání se smrtí 
	10.30	přestávka 
	10.45	Bc. Marcela Řezníčková: Řešení životních úkolů ovdovělých na příkladech 
života světců 
	11.45	přestávka 
	12.15	MUDr. Jitka Krausová: Ještě ne, ale už přece 
	14.00	mše svatá pro účastníky v kapli sv. Anny 
Informace na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250-3 nebo na: www.rodinnyzivot.cz 
Pokud přijedete na toto setkání a je to ve vašich možnostech a silách, můžete podpořit dobrou atmosféru nějakou buchtou nebo koláčem vlastní výroby. Jistě to naše vzájemné úsměvy rozšíří ještě víc a bude nám společně ještě “sladčeji“.
(ado)

Katolická charismatická konference
Již dvacátý třetí ročník Katolické charismatické konference se uskuteční ve dnech 11. až 15. července 2012 opět na výstavišti BVV v Brně. Motto letošní konference se nese v duchu evangelního verše: “Máme proč se veselit a radovat“ (Lk 15,32). Hlavním hostem bude P. Daniel Ange, známý francouzský kněz, misionář, autor mnoha knih pro mládež a zakladatel evangelizační školy “Jeunesse-Lumiére“.
(aco)


Centrum pro katechezi

Sada samolepek na školní rok 2012/2013 
Již šestým rokem vydává olomoucké katechetické centrum sadu 43 samolepek určených pro katechezi dětí předškolního a mladšího školního věku. Ve školním roce 2012/2013 budou děti skrze ně seznamovány s životem a poselstvím svatých Cyrila a Metoděje. K této sadě připravujeme také praktickou příručku pro kněze a katechety obsahující komentáře k jednotlivým samolepkám. Jde o příběhy ze života zmíněných světců. Cílem je připravit děti na výročí, které si budeme připomínat v roce 2013, tj. 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Samolepky budou k dispozici před prázdninami v Centru pro katechezi v Olomouci.
Anna Skočovská 

DVD Biblická pátrání
Toto DVD obsahuje cyklus sedmnácti dílů, každý z nich trvá přibližně 17 minut. Jednotlivé díly se snaží dětem (8–12 let) přiblížit vybrané příběhy ze Starého zákona (např. Adam a Eva, Vysvobození z Egypta, Desatero, Královna Ester) i z Nového zákona (Svatba v Káně, Dobrý pastýř, Velikonoce).
Pořadem provázejí dvě děti – Johanka a Adam, kteří hledají stopy biblických příběhů. Při svých pátráních se dostávají na různá místa České republiky, ale také přímo do Izraele, kde se velká část biblických příběhů odehrála. Během pátrání se setkávají s odborníky, kteří jim srozumitelnou formou podávají různé informace.
Poslední díl je věnován Letnicím. Děti se v něm snaží najít odpověď na otázku, jakým jazykem mluví Bůh. V Jeruzalémě navštěvují místo Pater noster, kde je napsána modlitba Otčenáš v různých jazycích. 
Setkávají se s odborníky a s misionářem. Čtou také biblický úryvek o tom, jak byli apoštolové naplněni Duchem Svatým. 
DVD lze využít v hodinách náboženství a při katechezích dětí. Zakoupit jej lze buď v prodejnách s křesťanskou literaturou, nebo přes internet např. na stránkách www.samuelcz.com/shop nebo www.paulinky.cz, cena je 450 Kč.
Anna Skočovská

Světem Bible, Výpravy do světa Bible – Lois Rocková
Knihy Světem Bible a Výpravy do světa Bible díky poutavému textu, přehledným mapkám, fotografiím a celostránkovým ilustracím mohou čtenářům názorně přiblížit dobu, prostředí, všední život, osobnosti a širší souvislosti vybraných biblických událostí. 
První z výše jmenovaných knih je určená spíše pro starší děti. Tento obrazový průvodce může pomoci získat důležité znalosti z dějin spásy zasazené do širších souvislostí historických, zeměpisných, kulturních i politických. Druhá kniha, která je určena spíše pro mladší děti, podává formou dobrodružných výprav důležité události Starého i Nového zákona a může tak pomoci poznávat stěžejní okamžiky naší spásy a jejich okolnosti.
Obě knihy mohou posloužit jako vhodná pomůcka při výuce náboženství. Publikace vydalo Karmelitánské nakladatelství a lze je zakoupit za 292 Kč a 210 Kč v síti prodejen KNA nebo na internetu.
Terezie Pecháčková

Texty pro děti k nedělní liturgii
Na webových stránkách revue Cesty katecheze byla vytvořena rubrika s názvem Liturgie obsahující obrázek a komentář k textu evangelia čteného v neděli s klíčovými slovy, poznámkami a krátkým příběhem pro děti nebo aktivitou. Obsah této složky ocení každý kněz, katecheta a animátor, který chce, aby děti lépe pochopily nedělní liturgické texty, a tedy lépe poznaly Ježíšovo poselství spásy. Jedná se o překlad z italského časopisu Dossier Catechista, který vydává salesiánské nakladatelství Elledici v Turíně. Českou verzi materiálů vypracovala redakce revue Cesty katecheze. Autorem obrázků je Guerrino Pera, SDB. Rubriku naleznete na http://www.cestykatecheze.cz/Liturgie
Ukázka z rubriky: 
“Kdo mi popíše džbán?“ zeptal se učitel Zen svých žáků. Když všichni navrhli nějakou definici, Kuei – shan, který byl v klášteře jen služebníkem, vzal džbán do ruky a ukázal ho všem, aniž by něco řekl. Ukázat džbán je lepší než vymyslet nějakou definici. Tak je to i s naším svědectvím o vzkříšeném Pánu.
Anna Skočovská


Centrum pro rodinný život

Program KLAS – Klub aktivních seniorů
Dne 5. dubna 2012 jsme zahájili 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. 
Další termíny setkání jsou: 3. května, 17. května, 7. června a 14. června. Témata 2. setkání jsou: domácí etiketa, domácí oslavy a svátky, třetího: odkud pocházím aneb moje kořeny. Místo konání: Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál kurie arcibiskupství, 2. patro). 
Bližší informace najdete na našich stránkách. Senioři, jste zváni! Koordinátor programu: Bc. Lucie Ševrová, tel.:
733 755 955, e-mail: olsenior@senior.cz

Nabídka vzdělávání pro práci se seniory v programu KLAS – klub aktivních seniorů 
Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale vsedě? Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory?
Umět pracovat s příběhy či vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie? Nabízíme základní, odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů, ojedinělé školení v ČR od roku 2009. Jste-li vedoucím seniorského klubu, pracujete-li se seniory nebo chcete-li založit klub nový a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních listů, je tato nabídka právě pro vás. Termín kurzu je 15. až 18. května a uskuteční se v Olomouci na Biskupském náměstí 2 (arcibiskupská kurie, malý sál – 2. patro). Kapacita je omezena na 14 míst. Cena odborného kurzu je 3 850 Kč, přičemž finanční podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra). 
Přihlášky, které najdete na www.rodinnyzivot.cz, pošlete, prosíme, e-mailem: olsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na Centrum pro rodinný život. Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál k použití pro práci se seniory, vypracovaný materiál k roční práci seniorského klubu a pracovní listy. Na základní kurz navazují nabídkou i další, jednodenní tématické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů.

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Víkend pro seniory se koná od 11. do 13. května na Svatém Hostýně. 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

Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Pro nejbližší setkání si pro vás Alena Večeřová připravila Jarní dílnu s korálky, která se uskuteční 15. května od 16 hod. Na poslední předprázdninové setkání 5. června je naplánován závěrečný táborák. Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickm@arcibol.cz

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 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

Pěší pouť tatínků s dětmi
Po loňském úspěšném putování vyrážíme z Velehradu na Svatý Hostýn i letos, a to v termínu 22. až 24. června. Registrace přihlášených účastníků proběhne v pátek 24. června od 8 do 8.30 hod. na Velehradě. Ukončení poutě bude v neděli v 15 hod. mší svatou na Svatém Hostýně. Předpokládaná cena je 500 Kč za účastníka. Zdravotní dozor bude zajištěn. Poutí nás bude provázet kněz.
Je nutné se přihlásit nejlépe do konce května. Přihlašovací formulář najdete na našich stránkách. Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách
Je naplánován od 18. do 25. srpna. Ubytování je zajištěno v penzionu, který se nachází v klidné lokalitě uprostřed přírody, v blízkosti zámeckého komplexu a lázeňského parku s termálním koupalištěm i vnitřním bazénem. Dobře dostupné je i centrum městečka s proslulou ruční papírnou. Pokoje jsou jedno až čtyřlůžkové se společným sociálním zařízením na chodbě. V areálu je možnost širokého sportovního vyžití. Strava je zajištěna celodenní v restauraci penzionu. Cena zahrnující ubytování a plnou penzi je 2800 Kč za dospělého do 60 let a 2100 Kč za dítě do 10 let. Dítě nad 10 let nebo dospělý nad 60 let platí 2500 Kč.
Do 30. června je nutné zaplatit zálohu (1300 Kč za dospělého a 1000 Kč za dítě do 
10 let) a odevzdat přihlášky. Do Velkých Losin můžete přijet buď vlastním autem, nebo vlakem. Naplánovány jsou výlety do přírody, poznávání kulturních památek města Velké Losiny a okolí, program pro děti.
Bližší informace a přihlášky: Lucie Ševrová, e-mail: sevrova@arcibol.cz, tel.: 587 405 253, www.rodinnyzivot.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 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) 

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 

Časopis Rodinný život
Je pro vás a vaší 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, 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

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 
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
Stránky připravil Peter Markovič


Centrum laických aktivit

Komunita Blahoslavenství
Duchovní cvičení pro ženy
Síla a důstojnost je jejím šatem (Př 31,17)
17. – 20. května
Objevování a prohloubení důstojnosti a krásy ženy; součástí jsou biblické tance a gesta jako způsob modlitby.
Kromě biblických tanců jsou v programu i přednášky, liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů.
Sobotní odpoledne
“Přijměte Ducha Svatého!“
26. května od 14.30 do 18 hod.
Slavení Letnic ve společenství modlící se církve 
Duchovní cvičení pro snoubence a mladé manželské páry
Stvořil jej na svůj obraz, stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a řekl jim… (Gn 1,27–28)
31. května – 3. června
Identita a poslání muže a ženy a jejich soužití v Božím pohledu
Součástí programu jsou přednášky, sdílení, modlitba, část programu zvláště pro muže a ženy (biblické tance). 
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 731 626 132, e-mail: dolanykom@seznam.cz

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: Městská knihovna v Kyjově, 27. května, 15 hod.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Historický ústav Akademie věd ČR – Církev a stát – v minulosti a dnes
Region Prostějov
Místo a čas konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 16. května, 17.45 hod.
Václav Adam – Putování do Compostely
Region Strážnice
Místo a čas konání: kostel Panny Marie, 4. května, 19 hod.
Biblická přednáška


Hlasy a ohlasy

Vzpomínka na P. Tomáše Lopraise
Před sto lety, 5. července 1912, byl vysvěcen na kněze kardinálem Františkem Saleským Bauerem bohoslovec Tomáš Loprais, rodák z Vracova, kde se narodil 20. října 1885. Po vysvěcení nastoupil do Kvasic, kde působil osm let, pak nastoupil do Halenkovic, odkud v roce 1937 přišel do Jalubí, kde působil neuvěřitelných 39 let, i když od roku 1965 už jen na odpočinku. (po dosažení 80 let). V roce 1962 oslavil zlaté kněžské výročí na Velehradě. Šedesáté výročí svatého kněžství slavil ve Vracově 6. srpna 1972 se spolujubilantem P. Přikrylem z Prostějova. Duchovní správce P. František Urban ve farní kronice píše: “Slavnosti se zúčastnil jeho spolujubilant P. J. Přikryl a celkem 16 kněží a jeden bohoslovec. Před oltářem uvítali jubilanty mládenci a družičky.
Báseň k jeho 60. výročí kněžství:
Šedesát let jste v Boží církvi knězem,
aby člověk nebyl osamocen,
ve Vracově jste slavil svoji primici,
za Vracov se modlil na Páně vinici.
Vracovjáci za vše vám děkují
ve své upřímnosti,
ať vám Pán Bůh žehná ve své štědrosti.
Aby vás Pán Bůh miloval, milost udělil,
nebe dal.“
P. Tomáš Loprais zemřel 31. prosince 1976 ve věku 91 let, pohřben je v Jalubí na místním hřbitově.
Vít Blaha
Vracov

Studenti AG u hrobu Aničky Zelíkové
O slavnosti Zvěstování Páně 26. března se v podvečerních hodinách vydalo asi padesát studentů Arcibiskupského gymnázia (AG) Kroměříž spolu s pedagogickým doprovodem do Napajedel, aby se zde spolu s otcem arcibiskupem a s dalšími poutníky připojili k modlitbám za nenarozený život. Napajedla jsou rodištěm Aničky Zelíkové, která ve svých sedmnácti letech zemřela v zápase s tuberkulózou poté, co obětovala Bohu svůj život jako oběť za zlo potratů. V současné době je v jednání proces jejího blahořečení.
Adorací při této pouti nás svým zpěvem doprovázela schola AG. Poté byla slavena mše svatá, jejíž hlavním celebrantem byl právě otec arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě vyzdvihl hodnotu každého lidského života a nutnost postupného uzdravování vztahů skrze dobro, které budeme směřovat k druhým. 
Po mši svaté, kdy si každý z poutníků zapálil svíci, a v tichu, symbolizujícím naši modlitbu a solidaritu s nejmenšími, kteří nemají možnost se ani slůvkem bránit proti smrti v lůně svých matek, jsme se odebrali na hřbitov ke hrobu Aničky Zelíkové, u něhož jsme se společně modlili růženec.
Luisa Ščotková
Kroměříž

Velehradští studenti koncertovali v Římě
Ve dnech 14. až 21. dubna konali studenti pěveckého sboru při Stojanově gymnáziu Velehrad koncertní turné po Itálii. První dny zavedly jejich kroky do Říma a Vatikánu, kromě prohlídky památek a koncertu v jedné z římských farností se také zúčastnili zádušní bohoslužby za kardinála Špidlíka.
Plni velkého očekávání jsme z Velehradu vyrazili vstříc novým zážitkům do Říma. Cesta autobusem byla pro některé obtížná, ale všichni jsme ji nakonec úspěšně zvládli.
Po příjezdu do římského poutního domu Velehrad jsme měli jen chvilku na odpočinek a ubytování. Nechtěli jsme totiž ztrácet čas. Poděkovali jsme Bohu za bezpečnou cestu a vydali jsme se do Vatikánu na náměstí sv. Petra, abychom vyslechli slova papeže, který každou neděli vede modlitbu Anděl Páně z balkónu svého domu. Po krátké přestávce jsme nemohli vynechat prohlídku Kolosea. Ani déšť nám náladu nepokazil a my se těšili na večerní koncert pro zdejší farnost sv. Hilaria. Za odměnu nám farníci objednali pravou italskou pizzu, takže jsme všichni odcházeli sytí a také nedočkaví spánku.
Po chladné noci jsme uvítali horký čaj s kávou k snídani. Jelikož většina z nás je zde poprvé, plni síly jsme se rozběhli do centra všeho dění. Navštívili jsme další významné místa, například Centro Aletti, kde se vyrábí mozaiky žádané celým světem, baziliku Panny Marie Sněžné a baziliku Svatého kříže Jeruzalémského, kde jsme obdivovali Kristův kříž a kopii Turínského plátna. Někteří z nás si vyzkoušeli po kolenou vyjít svaté schody, které pocházejí z domu Pontia Piláta.
Pondělní večer jsme svým zpěvem doprovodili zádušní mši svatou za kardinála Tomáše Špidlíka, která navázala na sobotní bohoslužbu obětovanou na moravském Velehradě. Na závěr všechny účastníky potěšila školní cimbálová muzika. Bylo to poprvé, kdy v římské bazilice sv. Marka na Benátském náměstí zazněla cimbálka.
Libor Holomčík a Kristýna Paichlová
Stojanovo gymnázium Velehrad

Vyslání vojenského kaplana
V pondělí 16. dubna se konalo ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově slavnostní uvedení do služby vojenského kaplana, kyjovského evangelického faráře Dana Petříčka. Slavnostního aktu za přítomnosti asi 20 dalších vojenských kaplanů se zúčastnil za Českou biskupskou konferenci její předseda kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, a Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v České 
republice.
Ing. Vladimír Výleta
Kyjov

Slavení Velikonoc v AG Kroměříž
V Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži probíhal dva dny před velikonočními prázdninami program určený pro 1. a 2. stupeň základních škol s tematikou křesťanského slavení velikonočních svátků. Programu se zúčastnilo asi 130 žáků základních škol od 2. do 9. třídy. Žáci se zamýšleli nad podstatou slavení v jejich každodenním životě a poté byli seznámeni s průběhem slavení Velikonoc z křesťanského pohledu. Zhlédli části filmu Ježíš, které se vztahovaly k jednotlivým událostem Svatého týdne, a poslechli si ukázky některých skladeb, které vznikly jako oslava Ježíšova zmrtvýchvstání. Na závěr se naučili a zazpívali si s doprovodem kytary jednoduchou píseň, ve které znělo radostné velikonoční Aleluja! Žáci i učitelé byli s programem velmi spokojeni a nejčastější otázka, kterou na závěr kladli, byla směřována na další možnou návštěvu gymnázia s programem určeným právě pro žáky základních škol.
Marie Kvapilíková
Kroměříž


Bude vás zajímat

Pozvánky YMCA Familia a Oblastní Charity Ústí nad Orlicí
YMCA Familia a Oblastní Charita Ústí nad Orlicí vás srdečně zvou na své programy nejen pro manžele a partnery (Manželská setkání), ale i na duchovní programy pro muže
Manželská setkání, 17. – 25. 8. 2012, Liberec
Manželská setkání jsou kurzem pro manžele a partnery, věřící i nevěřící. Kurz, vedený formou přednášek a skupinkových workshopů, je veden v duchu křesťanských zásad, ale je otevřen širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat a prohloubit svůj vztah.
Víkend pro chlapy “Krize jako nový začátek“, 24. – 27. 5. 2012, Křižanov
Setkání pro muže se zájmem nejen o chlapskou spiritualitu. Program nabízí zajímavá a aktuální témata, jejichž kvalita je garantována jmény přednášejících jako jsou egyptolog prof. Dr. Miroslav Bárta, finanční expert Ing. Milan Bubeníček, Mgr. P. Petr Glogar, OCD, a filozof, antropolog a religionista prof. Jan Sokol, PhD., CSc.
Dostatečný prostor bude věnován i odpočinku, oblíbeným chlapským aktivitám a také volné diskuzi s přednášejícími.
“CROSS 012“ – Duchovní seminář pro mladé muže, 7. – 11. 9. 2012, Nesměř
Tento netradiční seminář pro mladé muže ve věku 18 - 25 (30) let je zaměřen na prožití a lepší pochopení základních souvislostí procesu oddělení se od rodičů ve vztahové (psychosociální) i duchovní rovině. Program je tvořen přednáškami a prací ve skupinách i samostatně, s řadou zážitkových prvků. Provází P. Petr Glogar, OCD.
Mužský rituál vstupu do zralé dospělosti, 12. – 16. 9. 2012, Nesměř
Netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu inspirované františkánským knězem Richardem Rohrem. Program je určen pro muže ve věku od 30 do 60 let, kteří mají touhu vykročit na cestu ke zralé dospělosti. 
Přihlášky a informace o všech akcí najdete na: www.familia.cz

Poutní slavnosti v roce 2012 v Dubu nad Moravou
(poutní kostel Očišťování Panny Marie)
Pouť maminek – neděle 13. května – 14 hod.
Pouť seniorů – sobota 9. června – 14 hod.
Hanácká dožínková pouť – sobota 25. srpna – 10.30 hod.
Hlavní pouť “Na Andílka“ – neděle 2. září – mše svaté: 7.00, 9.00, 10.30 hod., ve 14.30 hod. svátostné požehnání
Malá “ostatková” pouť – neděle 9. září – 14 hod.
Dušičková pouť – sobota 20. října – 16 hod.
Pátá evropská myslivecká pouť – sobota 3. listopadu – 10.30 hod.
Větší skupiny poutníků se mohou hlásit na adrese:
Římskokatolická farnost, Mariánská 208, 783 75 Dub nad Moravou, tel.: 585 964 016, 732 702 849, e-mail: jan.kornek@seznam.cz, www.dubnadmoravou.cz

Poutní bohoslužby na Svatém Antonínku v roce 2012 
	6. 5.	15.00 – Pouť farnosti Veselí nad Moravou 
	13. 5.	15.00 – Pouť farnosti Lipov 
	20. 5.	15.00 – Modlitba hodin a mše svatá 
	27. 5.	15.00 – Modlitba hodin a mše svatá 
	3. 6.	10.30 – Pouť Matice svatoantonínské 
	10. 6.	15.00 – Modlitba hodin a mše svatá 
	13. 6.	17.00 – Domácí pouť ke cti svatého Antonína 
	17. 6.	10.30 – Hlavní pouť ke cti svatého Antonína 
	24. 6.	15.00 – Pouť farností Nivnice, Korytná 
	1. 7.	10.30 – Pouť svatých Petra a Pavla 
	8. 7.	15.00 – Pouť farnosti Ostrožská Nová Ves 
	15. 7.	15.00 – Pouť nemocných 
	22. 7.	15.00 – Pouť farností Uherské Hradiště, Polešovice a Dolní Němčí 
	29. 7.	15.00 – Pouť farností Nedakonice a Kostelany nad Moravou 
	5. 8.	15.00 – Pouť farností Velká nad Veličkou, Kuželov a Kněždub 
	12. 8.	15.00 – Pouť farnosti Vlčnov 
	26. 8.	10.30 – Děkovná pouť – dožínková s olomouckým pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdličkou
	9. 9.	15.00 – Pouť farností Strážnice, Petrov a Radějov
	16. 9.	15.00 – Pouť farnosti Hroznová Lhota 
	23. 9.	15.00 – Pouť farnosti Sudoměřice 
	30. 9.	15.00 – Pouť farnosti Vnorovy
	27. 10.	16.00 – Dušičková pouť a křížová cesta 
	31. 12.	Silvestrovská půlnoční mše svatá 
Bližší informace: Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 27, e-mail: farnostblatnice@seznam.cz, tel.: 734 384 671


Z diáře arcibiskupství

KVĚTEN 2012
5. 5. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
	15.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro studenty (Studentský Velehrad) • biskup Josef
6. 5. neděle
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezóny a valná hromada Matice svatohostýnské (žehnání zvonů 
a mše svatá) • arcibiskup Jan
	9.30 hod. • Holešov – oslava sv. Jana Sarkandra • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	10.30 hod. • Štípa – biřmování • biskup Josef
	17.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro studenty(Studentský Velehrad) • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
12. 5. sobota
	10.00 hod. • Slatinice – žehnání pramenů • biskup Josef
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – druhá pouť lékařů a zdravotníků • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Hranice, Šternberk) • arcibiskup Jan
16. 5. středa
	19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování • biskup Josef
17. 5. čtvrtek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení Páně • biskup Josef
	19.00 hod. • Ostrava-Vítkovice – zahájení 37. ročníku festivalu Janáčkův Máj • arcibiskup Jan
18. 5. pátek
	14.00 hod. • Kunovice – žehnání kaple v domově pro postižené • biskup Josef
	16.30 hod. • Kunovice – žehnání královské družině při Jízdě králů • biskup Josef
	18.00 hod. • Praha – Svatý Vít – mše svatá na poděkování za 80 let života kardinála Miloslava Vlka • arcibiskup Jan
19. 5. sobota
	10.00 hod. • Všemina – biřmování • biskup Josef
	10.30 hod. • Pohořelice – biřmování • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Holešov – biřmování • arcibiskup Jan
20. 5. neděle
	10.00 hod. • Šternberk – biřmování • biskup Josef
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – desátá pouť včelařů • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (kněžský seminář) • biskup Josef
22. 5. úterý
	10.00 hod. • Kroměříž – mše svatá k 140. výročí příchodu křížových sester na Moravu a dočasné sliby sestry M. Anežky • arcibiskup Jan
24. 5. čtvrtek až 26. 5. sobota
	Řím – zahájení Jroku sv. Cyrila a Metoděje • arcibiskup Jan
25. 5. pátek
	13.00 hod. • Olomouc – Pöttingeum – referát na mezinárodní onkologické konferenci • biskup Josef
26. 5. sobota
	10.00 hod. • Zlín – kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů – biřmování • biskup Josef
	10.00 hod. • Kroměříž – kostel Panny Marie – celostátní misijní pouť • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – devátá pouť podnikatelů • Mons. Vojtěch Šíma
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Uherské Hradiště) • biskup Josef
27. 5. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Prostřední Bečva – biřmování • biskup Josef
28. 5. pondělí
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – dvanáctá pouť píšících křesťanů • biskup Josef
	17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – biřmování • arcibiskup Jan
31. 5. čtvrtek
	17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání maturitních vysvědčení studentům Cyrilometodějského gymnázia • biskup Josef


