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Oslava našich věrozvěstů

Společná oslava k poctě sv. Cyrila a Metoděje v Římě
O prázdninách 5. července 2013 proběhne na Velehradě velká událost. Připomeneme si při ní, že před 1 150 lety na Velkou Moravu připutovali bratři Cyril a Metoděj. Jejich pevná a odvážná víra v Boha je nám velkým vzorem.
-
Došlo po uzávěrce
25. května 2012 se v Římě uskuteční společná oslava k poctě sv. Cyrila a Metoděje. Českou republiku bude na této události oficiálně reprezentovat premiér Petr Nečas a ministryně kultury Alena Hanáková. Za ČBK se zúčastní kardinál Dominik Duka, kardinál Miloslav Vlk a arcibiskup Jan Graubner. 
Na oslavy do Říma se také chystá přibližně stovka poutníků z Čech a Moravy.
Na programu oslav bude 25. května dopoledne uctění památky sv. Cyrila u jeho hrobu v bazilice sv. Klimenta, poté premiér Petr Nečas položí květiny na hrob kardinála Josefa Berana v podzemí baziliky sv. Petra. Český premiér by se také měl sejít na soukromé audienci s papežem Benediktem XVI.
V 16 hod. bude v kostele sv. Praxedy slavena mše svatá za účasti evropských biskupů. Hlavním celebrantem této bohoslužby bude kardinál Péter Erdő, předseda Rady evropských biskupských konferencí. Večer se v bazilice Santa Maria Maggiore uskuteční pod záštitou premiéra Nečase a Zlínského kraje slavnostní koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.
Mezi hlavní události, které se v rámci oslav Cyrilometodějského jubilea v roce 2013 připravují, patří dvě mezinárodní konference a dvě výstavy. První konference by se měla věnovat státně politickému významu Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století. Druhá konference bude zaměřena na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století. Ministerstvo kultury chystá dva celostátní výstavní projekty, které budou realizovány společně s Moravským zemským muzeem a Muzeem umění Olomouc. 
Na regionálních úrovních se rovněž připravuje řada dalších projektů a aktivit.

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2012
Středa 4. července
	6.30	mše svatá
	16.00	mše svatá pro vozíčkáře a pěší poutníky ze Svatého Kopečku u Olomouce a ze Svatého Hostýna
	19.30	Koncert lidí dobré vůle
	24.00	Půlnoční mše svatá 
Čtvrtek 5. července – NÁRODNÍ POUŤ 
	6.30	mše svatá – za farníky
	7.30	mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
	8.30	mše svatá letošních novokněží 
	9.40	modlitba růžence na nádvoří 
	10.30	slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
	15.00	byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.


List z kalendáře
 	
ČERVEN 2012 
6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, předseda Matice cyrilometodějské v Olomouci a šéfredaktor časopisu Světlo (92. narozeniny)
12. 6. 1910 se narodil P. Rudolf Zdražil, bývalý kněz olomoucké arcidiecéze, který v letech 1941 až 1951 působil jako kaplan ve Zlíně a pak následně v Loučce u Valašského Meziříčí, od roku 1982 žije v pečovatelském domě v německém lázeňském městě Baden-Badenu (102. narozeniny)
12. 6. 1918 se narodil v Šumvaldu P. Antonín Kryl, důchodce Olomouc (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

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.

ČERVENEC 2012
Úmysl všeobecný 
Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
Úmysl misijní 
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově.
Úmysl národní 
Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu.


Aktuality

Staré známky a brýle z Luhačovicka pomohou ve světě
Před časem uspořádala Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích velkou sbírku známek a brýlí. 
A jak to všechno dopadlo?
Sbírka trvala od konce loňského roku 2011 do konce dubna 2012. Dne 4. května 2012 jsme na poštu odváželi balík známek vážící cca 5 kg a balík obsahující 296 kusů brýlí. Známky jsme zaslali do Oblastní charity Pardubice, která je zasílá do Bavorska, kde se známky dále třídí a zpracovávají. Brýle byly za pomoci místní Optiky ČECH Luhačovice vyčištěny a dioptrie označeny, následně pak byly zaslány na Charitu Česká republika do Prahy.
A co se s nimi stane dál?
“Známky, které dostaneme, dále předáváme dvěma dobrovolnickým skupinám (ve kterých pracují převážně senioři), které je třídí podle daných kritérií a připraví je na odvezení do bavorského kláštera misijních benediktinů v Münsterschwarzachu. Sem chodí známky i z jiných míst Evropy. Benediktini známky prodávají na různých “burzách” sběratelů a aukcích. Výtěžek z tohoto prodeje je věnován výhradně na projekty podporující děti v zemích, kde misionáři působí – na stavbu mateřských a základních škol v Tanzanii, na každodenní nákup mléka pro děti předškolního věku v Peru, nebo na projekt pomoci dětem žijících na ulici ve Venezuele. Připravené známky se vozí do Münsterschwarzachu jednou ročně, většinou v létě. Další informace naleznete na: http://pardubice.charita.cz/misie/“, informovala nás Mgr. Hana Vostrovská z Oblastní charity Pardubice.
Mgr. Petra Malinová Šustrová nám sdělila, že brýle poputují směrem do afrického státu Keňa, kde je distribuuje mezi potřebné pastor Meshack Okumu, který dříve studoval v Praze.
Všem, kteří se této sbírky účastnili, upřímné “Pán Bůh zaplať!”
Lenka Semelová

Statistika olomoucké arcidiecéze za rok 2011
(V závorce jsou údaje za rok 2010)
Křty	5 292 (4 946)
Biřmování	1 290 (1 352)
První svaté přijímání	2 692 (2 335) 
Počet sňatků	1 162 (1 226)
Pomazání nemocných	22 400 (20 357)
Počet pohřbů	5 349 (5 450)
Počet kněží v činné duchovní správě	328 (326)
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb	97 005 (97 943)
(ps)

Nová unikátní výstava a stálá expozice jako součást prohlídkového okruhu Arcibiskupského paláce v Olomouci
Pracovníci Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s Dr. Oppeltovou z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci připravili pro letošní turistickou sezonu unikátní výstavu s názvem Libri pretiosissimi, knihy z pokladu katedrály sv. Václava v Olomouci a stálou expozici v Jubilejní knihovně, která je věnována osobnosti čtenáře arcibiskupa Leopolda Prečana.
Výstava Libri pretiosissimi (Nejcennější knihy) představuje veřejnosti výběr rukopisů a tisků, které byly zapůjčeny Římskokatolickou farností sv. Václava a v uplynulých čtyřech stoletích sloužily liturgickému provozu v olomoucké katedrále. Záměrem autorů je ukázat nejen řemeslnou dokonalost knižních vazeb, ale i pečlivost typografické úpravy a krásu zařazených mědirytin, ale také přiblížit obsah a funkci knih, nedílně spojených s bohoslužbou a stojících tak u zdrojů evropské křesťanské civilizace.
Prohlídkový okruh byl dále oživen již zmiňovanou mini-expozicí, která je prvním krokem ke zmapování knižního fondu Jubilejní knihovny. Návštěvník zde např. uvidí původní katalog knihovny nebo vlastnické exlibris arcibiskupa Prečana. Součástí jsou také dobové fotografie a dokumenty osobní a úřední povahy.
Touto cestou ještě jednou děkujeme P. Ladislavu Švirákovi za zápůjčku knih a paní ředitelce olomoucké pobočky Zemského archivu za poskytnutí archiválií. Poděkování patří také Statutárnímu městu Olomouc a Olomouckému kraji za finanční podporu jednotlivých aktivit turistického provozu Arcibiskupského paláce. Důležitým partnerem projektů se stala Flora Olomouc, Muzeum umění a Univerzita Palackého. Velké poděkování patří autorům a všem, kteří se podíleli na úspěšné tvorbě a realizaci výstavy a expozice.
Výstava i stálá expozice jsou součástí návštěvnického okruhu Arcibiskupského paláce, otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. Více informací a novinek naleznete na webových stránkách: www.arcibiskupskypalac.ado.cz, objednávky skupin – tel.: 587 405 421, e-mail: prohlidkypalace@ado.cz
Martin Kučera

Kroměřížský zámek nabídne výstavu o arcibiskupu Kohnovi 
Po celé léto se návštěvníci kroměřížského zámku budou moci seznámit také s postavou arcibiskupa Theodora Kohna. Od 31. května do 30. září 2012 zde totiž bude otevřena výstava věnovaná právě osobnosti arcibiskupa, který stál v čele olomoucké arcidiecéze v letech 1892 až 1904.
Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn představuje výraznou osobnost na přelomu 19. a 20. století a stále přitahuje řadu badatelů. Většina odborníků se přitom dosud věnovala aférám, které urychlily Kohnovu rezignaci na úřad arcibiskupa. Výstavní projekt v kroměřížském zámku si však klade za cíl představit arcibiskupa Kohna především jako mecenáše umění a sběratele, který se například úpravami kroměřížského zámeckého areálu a vybavením arcibiskupských rezidencí významně zapsal do kulturních dějin Moravy.
Výstava s doprovodnou publikací upozorní také na Kohnův zásadní podíl na duchovních i hospodářských reformách, které do českých zemí postupně pronikaly na počátku 20. století a souvisely s celosvětovým dynamickým rozvojem ekonomiky, se sociálními otázkami, reformním hnutím v církvi či národnostní emancipací, tedy s dramatickým přerodem feudálního ducha “staré Evropy” v moderně utvářený svět spočívající na proměně vnímání obecně lidských pojmů svobody a víry.
Jiří Gračka

Noví jáhni
V sobotu 16. června 2012 v 9.30 hod. přijmou z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení dva bohoslovci z olomoucké arcidiecéze:
Ladislav Sovadina (1967), Holešov
Michal Zahálka (1981), Jednov (farnost Suchdol u Prostějova)
(jpa)

Nové zvony na Svatém Hostýně
Letošní zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně v neděli 6. května se neslo ve slavnostní atmosféře žehnání nových zvonů. Vracejí se na poutní místo přesně po sedmdesáti letech, kdy byly za války zabaveny a roztaveny pro výrobu zbraní.
“Ať zvuk těchto zvonů dolétne k lidem a rozezvučí jejich srdce,” těmito slovy zahájil slavnost žehnání šesti nových zvonů olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner. Obřad na schodech před bazilikou a následující slavnou mši svatou vysílala v přímém přenosu Televize Noe. Ještě před bohoslužbou si tisíce přítomných poprvé mohly poprvé poslechnout zvuk nových zvonů, na jejichž vyladění dohlíželi odborníci.
Nové zvony se jmenují: Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan. Sedmý zvon (Svatý Jan Sarkander) při slavnostním požehnání chyběl; musí být odlit znovu, protože dělníci při výrobě poškodili jeho stěnu. Náklady na výrobu i zavěšení zvonů dosáhnou částky 7,5 milionu korun. Peníze na investici hradí veřejná sbírka, do které se zapojili věřící, farnosti, Češi žijící v zahraničí i soukromé společnosti. Většinu nákladů potřebného finančního objemu se již organizátorům sbírky podařilo vybrat.
“Vždy jsem říkal, že lidé na zvony pro Svatý Hostýn peníze dají. A jsem rád, že jsem se nespletl. Každému za jeho dar děkuji a klaním se mu. Je to životní zážitek, vyvrcholení části mé snahy o to, aby na Svatém Hostýně byly nové zvony,” řekl iniciátor akce Josef Psík z Kojetína, který se před měsícem zúčastnil odlévání nových zvonů v německém Pasově. 
Nové zvony se postupně přestěhují do obou věží svatohostýnské baziliky, aby se společně rozezněly při srpnových slavnostech 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Po slavnostní mši svaté ještě před zahájením valné hromady Matice svatohostýnské olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal v kapli poutního domu č. 3 tapiserii “Kázání na Hoře“, kterou darovala Arcibiskupství olomouckému Eva Pospíšil Hanušová, manželka akademického malíře Josefa Pospíšila (1922 – 2008), rodáka ze Slavkova pod Hostýnem. Toto jeho poslední dílo je vrcholem jeho tvorby a zůstává osobní výpovědí celého jeho nelehkého života. 
Během valné hromady Matice svatohostýnské již počtvrté od roku 2009 byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Patnáct ze dvaceti vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa medaili s motivem Svatého Hostýna a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn. Pět vyznamenaných se pro nemoc omluvilo. 
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Nový Svatohostýnský kalendář 2013 je celý věnován Cestě světla na Svatém Hostýně. Duchovní myšlenky na každý týden připravil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzík.
Josef Pala

Poděkování výboru Matice svatohostýnské
Pan Josef Psík z Kojetína byl iniciátorem pořízení nových zvonů na Svatém Hostýně – na loňské valné hromadě Matice svatohostýnské tuto akci navrhl a následně se ujal funkce koordinátora. Zasloužil se o to, že se celá akce rozběhla, byla odborně, technicky, finančně i organizačně zajištěna v rekordně krátkém čase. Především jemu patří naše poděkování za úspěšné zajištění celé akce.

Poděkování za nové zvony na Svatém Hostýně
Neděle 6. května 2012 byla velkým svátkem pro Svatý Hostýn. V tento den dostalo nejnavštěvovanější moravské poutní místo nové zvony. Slavnostně je požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Při této příležitosti děkuji Pánu Bohu a Panně Marii za velkou pomoc, že od valné hromady 2011 jsou zvony do letošní valné hromady na Svatém Hostýně dovezeny a připraveny k zavěšení. Velký dík patří všem dárcům a dobrodincům za jejich dary a modlitby. Děkuji Ing. Ivo Buráňovi, Mgr. Marii Loučkové, kteří mi pomohli ve výboru Matice svatohostýnské a také duchovní správě, aby se mohly nové zvony pořídit. Paní Mgr. Loučkové děkuji za pomoc při zajišťování financí na celou akci. Velký dík patří vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů a zaměstnankyním na matiční recepci, které přijímaly a zapisovaly dary od členů Matice svatohostýnské a od ctitelů Panny Marie. Také děkuji rektoru baziliky P. Ing. Jiřímu Šolcovi, SJ, Ing. Josefovi Matelovi za technickou pomoc, jelikož duchovní správa je hlavním investorem.
Zvony jsou zaplaceny a potřebujeme zajistit finanční prostředky ve výši kolem 1,7 mil. korun na nové stolice, stropy ve věžích, okenice, schodiště do věží a kopule. Zvonový soubor dle kolaudátora je mimořádně povedený, že důstojně a na světové úrovni obohatí velebností svého zvuku toto významné moravské poutní místo. 
Všem dárcům a lidem, kteří se podíleli na tomto velkém díle “Stojanovské Pán Bůh zaplať!”
Josef Psík

Nový vedoucí stavebního odboru
K 1. 4. 2012 nastoupil do funkce vedoucího stavebního odboru Arcibiskupství olomouckého Ing. Matouš Richter (1978).
(ps)

Zemřel Mgr. Josef Jankových, trvalý jáhen
Ve věku nedožitých 80 let zemřel 30. dubna 2012 Mgr. Josef Jankových, jeden z prvních trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze. 
Jáhenské svěcení přijal z rukou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera v katedrále sv. Václava v Olomouci spolu s dalšími 21 trvalými jáhny 9. července 1994. Od té doby aktivně působil ve své farnosti ve Strání. Poslední rozloučení se zesnulých se konalo 5. května 2012 ve farním kostele Povýšení svatého Kříže ve Strání.
(jpa)

Zemřel P. Josef Crla
Ve věku 66 let zemřel 11. května 2012 P. Josef Crla. 
Narodil se 20. března 1946 v Šakvicích v okrese Břeclav. Po absolvování Střední železniční školy ve Valticích vykonával dva roky základní vojenskou službu a tři roky pak pracoval jako výpravčí v Hradčovicích, Říkovicích a Vlkově u Tišnova. Bohosloví studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích v letech 1970 až 1975. Kněžské svěcení přijal v Olomouci 18. září 1975.
Jeho prvním kněžským působištěm byla farnost Gottwaldov (Zlín) – Malenovice, potom nastoupil jako administrátor do Nové Hradečné a Šumvaldu a k 1. červenci 1980 byl přeložen Velkých Heraltic, odkud spravoval také Svobodné Heřmanice, Jakartovice, Bohdanovice, Svobodné Heřmanice, Brumovice a Neplachovice. V roce 1992 byl ustanoven farářem v Hranicích a dojížděl do Bělotína a Paršovic. Dalším farářským místem byla farnost Suchdol u Prostějova a Brodek u Konice (1997 – 2003). V tomto období byl jmenován místoděkanem děkanátu Konice. Jeho posledními farnostmi byly Boršice u Blatnice a Nová Lhota (2003 – 2007).
Pro nemoc odešel k 1. prosinci 2007 do domova důchodců v Hluku, kde působil dva roky jako kaplan. Závěrečná léta svého života prožíval v Kroměříži v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže, kde stále ještě konal kněžskou službu, jak mu to jeho zdravotní stav dovoloval.
Pohřben byl 19. května 2012 na hřbitově v Jankovicích u Uherského Hradiště.
Josef Pala

Charita ČR spouští web Aktivní senioři
V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity spustila Charita Česká republika web seniori.charita.cz 
Je určen seniorům i jejich blízkým, ale také všem, kdo by chtěli spolu s Charitou seniorům pomáhat.
Jste senior a hledáte rady pro život i náměty na to, jak trávit volný čas? Pak právě pro vás je určen web “Aktivní senioři” na adrese: seniori.charita.cz
Internetové stránky, které právě spustila Charita Česká republika, přinášejí praktické informace i zajímavosti pro všechny, kdo se zajímají o aktivní stárnutí – samotné seniory, jejich blízké, odbornou veřejnost i pro ty, kdo by chtěli s Charitou seniorům pomáhat.
Web nabízí adresář všech služeb, které Charita ČR seniorům nabízí – od pečovatelské a ošetřovatelské služby přes denní stacionáře a aktivizační služby až po domovy pro seniory a chráněné bydlení. Zároveň pomáhá zájemcům o tyto služby zorientovat se ve spleti zákonů a odborných pojmů.
Rubrika Rady pro vás pak přináší řadu zajímavých odkazů i tipy týkající se financí, bezpečnosti, zdraví i volnočasových aktivit. A kdo by ani tady nenašel vhodnou radu, může charitním pracovníkům zaslat svůj dotaz v on-line poradně.
Návštěvník webu se také dozví, jak se zapojit do charitní činnosti jako dobrovolník, a to bez ohledu na to, zda už je sám v seniorském věku, nebo chce naopak seniorům pomáhat. Vedle toho přináší web i řadu zajímavostí ze života charitních klientů vyššího věku u nás i v zahraničí, fotogalerie, sekci pro sociální pracovníky a další odbornou veřejnost i informace, jak je možné činnost Charity podpořit.
Web Aktivní senioři (seniori.charita.cz) spustila Charita ČR v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, v jehož rámci organizují jednotlivé složky Charity ČR řadu akcí po celé ČR. Mezi aktivitami plánovanými na léto je například fotografická soutěž “Svět očima seniorů” nebo podpora arteterapeutických dílen.
Monika Vývodová

Zemřel Mons. Josef Laštovica
Ve věku 86 let zemřel 17. května 2012 v nemocnici v Římě kněz brněnské diecéze Mons. ThDr. Josef Laštovica. 
Mons. ThDr. Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval gymnázium, které v roce 1945 ukončil maturitou.
Začal studovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických důvodů vyloučen a poslán jako pomocný dělník do strojíren. V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, protože v rodné vlasti mu hrozilo zatčení. Odtud odešel o rok později do Říma studovat bohosloví a 3. července 1955 zde přijal kněžské svěcení.
V letech 1955 až 1956 působil jako prefekt v Papežské koleji Nepomucenum, později jako sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity. V roce 1962 obhájil doktorát teologie. V období let 1963 až 1968 byl generálním sekretářem Lateránské univerzity a od roku 1968 do roku 1992 pracoval na Kongregaci pro zasvěcený život. Působil rovněž v diplomatických službách Vatikánu.
Po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi mezi prvními aktivní přednáškovou činnost v oblasti bioetiky. Byl jmenován postulátorem kauzy blahořečení boromejky Matky Vojtěchy Hasmandové a tuto službu vykonával až do konce roku 2011, kdy z důvodů věku tuto činnost ukončil.
Dne 5. prosince 2007 udělil Mons. Laštovicovi brněnský biskup Vojtěch Cikrle Medaili sv. Petra a Pavla za obětavou a nezištnou kněžskou i diplomatickou službu ve prospěch naší země. Biskupové také na posledním plenárním zasedání navrhli, aby byla
Mons. Laštovicovi udělena Pamětní medaili ČBK.
Martina Jandlová

Na Svatém Hostýně se sešli lékaři a zdravotníci
Na Svatém Hostýně se 12. května uskutečnila druhá pouť lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Mši svatou sloužil světící biskup českobudějovický Pavel Posád a po skončení bohoslužby následovala společná modlitba Cesty světla.
Biskup Pavel Posád se v úvodu své promluvy zastavil nad přečteným úryvkem z Janova evangelia (Jan 15,18–21) o nenávisti světa a pronásledování Ježíšových učedníků a řekl: “Každý, kdo prožívá křesťanství opravdově, zažije ústrky, ponižování i pronásledování, kterými platí za svou příslušnost a přináležitost s Ježíšem Kristem. S tímto je třeba se smířit a nehledat nějakou únikovou cestu. Bez konfrontace se zlem není možný a ani neexistuje křesťanský život.”
V závěru homilie pak citoval z poselství papeže Benedikta XVI. ke XX. Světovému dnu nemocných, jehož mottem byla Ježíšova slova k uzdravenému malomocnému: “Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila” (Lk 17,19). Biskup poznamenal, že tento výrok ukazuje i směrem k nadcházejícímu Roku víry, který začne 11. října 2012 a je vhodnou a cennou příležitostí, abychom znovu objevili sílu a krásu víry, hlouběji poznávali její obsah a svědčili o ní každodenním životem. Nakonec biskup Posád vyjádřil přání, aby důvěryplný pohled a modlitba k Panně Marii, Matce milosrdenství a Uzdravení nemocných, doprovázely a podporovaly víru a naději všech lékařů a zdravotníků v jejich práci.
Třetí pouť lékařů a zdravotníků je naplánována na 22. června 2013 na Svatém Hostýně.
Jiří Gračka

Obnova kulturních památek za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2012
	1.	Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí – 25 000 Kč 
		Kříž na hřbitově z roku 1906, Veselá u Valašského Meziříčí
	2.	Římskokatolická farnost Hluk – 80 000 Kč
		Kostel sv. Vavřince – oltář Panny Marie, Hluk
	3.	Římskokatolická farnost Žeranovice – 40 000 Kč 
		Obraz sv. Vavřince z roku 1888 v kostele sv. Vavřince, Žeranovice
	4.	Římskokatolická farnost Rusava – 40 000 Kč
		Kostel Povýšení sv. Kříže – kazatelna, Rusava
	5.	Římskokatolická farnost Prusinovice – 40 000 Kč 
		Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – vitráže, Prusinovice
	6.	Římskokatolická farnost Vítonice – 40 000 Kč
		Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
	7.	Římskokatolická farnost Nezdenice – 30 000 Kč 
		Kostel sv. Petra a Pavla, Nezdenice
	8.	Římskokatolická farnost Pozlovice – 50 000 Kč 
		Kostel sv. Martina, Pozlovice 
	9.	Římskokatolická farnost Uherský Brod – 100 000 Kč 
		Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Uherský Brod
	10.	Římskokatolická farnost Slavičín – 80 000 Kč
		Kostel sv. Vojtěcha, Slavičín
	11.	Římskokatolická farnost Mysločovice – 100 000 Kč 
		Kostel Nejsvětější Trojice, Mysločovice 
	12.	Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín – 80 000 Kč
		Kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín
	13.	Římskokatolická farnost Březnice u Zlína – 30 000 Kč 
		Kostel sv. Bartoloměje, Březnice u Zlína
	14.	Římskokatolická farnost Pohořelice – 30 000 Kč
		Kostel sv. Antonína Paduánského, Komárov u Napajedel
	15.	Římskokatolická farnost Uherský Ostroh – 100 000 Kč
		Hospodářské zázemí fary č. p. 36, Uherský Ostroh
	16.	Římskokatolická farnost Horní Němčí – 30 000 Kč
		Kostel sv. Petra a Pavla, Horní Němčí
	17.	Římskokatolická farnost Kelč – 80 000 Kč
		Fara č. p. 107, Kelč
	18.	Římskokatolická farnost Velký Ořechov – 100 000 Kč
		Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Hřivínův Újezd
	19.	Římskokatolická farnost Choryně – 50 000 Kč
		Kostel sv. Barbory, Choryně
	20.	Římskokatolická farnost Ludslavice – 50 000 Kč
		Kostel sv. Václava, Ludslavice
	21.	Římskokatolická farnost Uherský Brod-Újezdec – 40 000 Kč
		Kostel sv. Jana Křtitele, Újezdec u Luhačovic
	22.	Římskokatolická farnost Rajnochovice – 90 000 Kč
		Kostel sv. Anny, Rajnochovice
	23.	Římskokatolická farnost Štípa – 150 000 Kč
		Kostel Narození Panny Marie, Štípa 
	24.	Římskokatolická farnost Buchlovice – 100 000 Kč 
		Kostel sv. Martina, Buchlovice
	25.	Římskokatolická farnost Valašské Klobouky – 200 000 Kč
		Kaple Krista Krále, Tichov
	26.	Římskokatolická farnost Pačlavice – 50 000 Kč
		Kostel sv. Martina, Pačlavice
	27.	Římskokatolická farnost Zborovice – 70 000 Kč
		Kostel sv. Bartoloměje, Zborovice
	28.	Římskokatolická farnost Střílky – 100 000 Kč
		Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Střílky
	29.	Římskokatolická farnost Prasklice – 40 000 Kč
		Kostel sv. Anny, Prasklice
	30.	Římskokatolická farnost Morkovice – 80 000 Kč
		Kostel sv. Jana Křtitele, Morkovice
	31.	Římskokatolická farnost Litenčice – 70.000 Kč
		Kostel sv. Petra a Pavla, Litenčice 
	32.	Římskokatolická farnost Hulín – 30 000 Kč
		Kostel sv. Václava, Hulín
	33.	Římskokatolická farnost Počenice – 40 000 Kč
		Kostel sv. Bartoloměje, Počenice
Eva Lidáková


Ocenění zasloužilých farníků

U příležitosti arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi udělil arcibiskup Jan Graubner 5. května 2012 v katedrále sv. Václava v Olomouci ocenění celkem 43 zasloužilým farníkům z naší arcidiecéze. Za svoji činnost pro Moravskoslezskou křesťanskou akademii byla oceněna také její dlouholetá předsedkyně PhDr. Jiřina Štouračová z Brna. 
Zasloužilí farníci, navržení duchovními správci farností, kde působí, a na mnohých případech i pastorační radou farnosti, byli oceněni za aktivní a nezištnou pomoc ve farnostech (dlouholetá služba kostelníka a varhaníka, vedení schóly a sboru, služba farní hospodyně, pomoc při úklidu kostela a květinové výzdobě, pomoc při opravách kostela, služba v oblasti katolického tisku, katecheze a práce s dětmi ve farnosti, příprava snoubenců, aktivní účast v pastoračních či ekonomických radách farností).

Medaili sv. Jana Sarkandra a děkovné uznání udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner těmto oceněným farníkům
Manželům Květoslavě a Františku Charvátovým z farnosti Bílavsko
Manželům Heleně a Stanislavu Mikelovým z farnosti Otrokovice
Manželům Marii a Stanislavu Strašákovým z farnosti Těšnovice
Panu Vojtěchu Tkadlčíkovi z farnosti Prusinovice
Paní Marii Šmikové z farnosti Otrokovice
Paní Marii Zapletalové z farnosti Přemyslovice
Paní Idě Prášilové z farnosti Velká Bystřice
Paní Adéle Chudíkové z farnosti Velká Bystřice
Panu Josefu Kozákovi z farnosti Sobotín
Paní Ludmile Ondruškové z farnosti Vizovice
Panu Svatopluku Humpovi z farnosti Vizovice
Panu Ladislavu Bělíkovi z farnosti Jasenná u Vizovic
Panu Milanu Křupalovi z farnosti Jasenná u Vizovic
Panu Josefu Totuškovi z farnosti Lubník
Paní Věře Drozdové z farnosti Hoštejn
Paní Heleně Špinlerové z farnosti Svitavy
Panu Rudolfu Goppoldovi z farnosti Městečko Trnávka
Panu Janu Hyžákovi z farnosti Polešovice
Panu Janu Novákovi z farnosti Vacenovice
Paní Marii Mikulčíkové z farnosti Vacenovice
Paní Anně Fojtů z farnosti Valašské Klobouky
Paní Marii Krahulíkové z farnosti Valašské Klobouky
Paní Josefě Zámečníkové z farnosti Valašské Klobouky
Panu Františku Škvařilovi, trvalému jáhnovi z farnosti Vyškov
Panu Josefu Adamcovi z farnosti Vyškov-Dědice
Paní Antonii Sekaninové z farnosti Vícov
Paní Anně Kučerové z farnosti Jesenec
Paní Marii Horsákové z farnosti Kunovice
Panu Janu Hráčkovi z farnosti Kunovice
Paní Marii Horákové z farnosti Brodek u Prostějova
Paní Pavle Kučerové z farnosti Želeč u Prostějova
Panu Ing. Ladislavu Škůrkovi z farnosti Drahanovice
Panu Josefu Zajícovi z farnosti Hradčovice
Paní Anežce Buráňové z farnosti Hradčovice
Paní Marii Šípkové z farnosti Moravská Třebová
Paní Marii Sedlákové z farnosti Moravská Třebová
Paní Anně Postavové z farnosti Březolupy
Paní Ludmile Polachové z farnosti Březolupy
Panu Františku Okánikovi z farnosti Sudoměřice
Paní Marii Cutákové z farnosti Sudoměřice
Paní PhDr. Jiřině Štouračové z Moravskoslezské křesťanské akademie


Naši novokněží

Novokněží olomoucké arcidiecéze
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 23. června 2012 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení třem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
K fotografiím letošních novokněží přikládáme zároveň termíny jejich primicí v místě jejich bydliště (farnosti).
-
Mgr. Petr Káňa 
nar. 24. 3. 1985 Gottwaldov (Zlín)
primice: pátek 29. června 2012, 15 hod. – Nedašov (fotbalové hřiště)
-
Mgr. Martin Sekanina 
nar. 6. 1. 1982 Šternberk
primice: neděle 1. července 2012, 15 hod. – Cholina
-
Mgr. Stanislav Trčka 
nar. 30. 8. 1986 Gottwaldov (Zlín)
primice: neděle 24. června 2012, 15 hod. – Drnovice – Ploština


Centrum pro katechezi

Soutěž “Znáš evangelium?” se blíží do finále
Během celého tohoto školního roku se několik set dětí z naší arcidiecéze, ale i z ostatních českých a moravských diecézí, a dokonce i ze Slovenska zapojovalo do internetové soutěže s názvem “Znáš evangelium?”. Protože v současné době zbývá do konce celé soutěže již jen několik posledních kol, přinášíme vám informace týkající se jejího vyhodnocení. Celkové výherce soutěže vylosuje z nejvytrvalejších soutěžících otec arcibiskup Jan Graubner v pondělí 2. července na olomouckém arcibiskupství. Výsledky budou zveřejněny v pravé poledne téhož dne na stránkách olomouckého katechetického centra www.ado.cz/katechete a ještě odpoledne mezi 15. až 16. hodinou se je můžete dozvědět také v krátkém zpravodajském vstupu ve vysílání Radia Proglas. Už teď děkujeme všem kněžím, katechetům, učitelům a rodičům, kteří informaci o soutěži mezi dětmi rozšířili a povzbuzovali děti po celý rok k pravidelnému soutěžení.
Vít Němec

Pouť s dětmi z náboženství v letošním jubilejním roce
Drazí katecheté, rádi bychom vás povzbudili, abyste s dětmi z náboženství zařadili v rámci výuky před koncem letošního školního roku a zvláště pak v Roce víry (začíná 11. října 2012) návštěvu některého poutního místa. Nabízí se například Velehrad, Svatý Kopeček u Olomouce, Křtiny, Provodov, Dub nad Moravou, Ruda nad Moravou atd. V letošním roce by se dalo využít především 100. výročí korunovace sochy Panny Marie s Ježíšem na Svatém Hostýně. Pokud se s dětmi vypravíte právě na toto poutní místo, můžete zde např. projít Cestu světla, prohlédnout si nové zvony, zahrát si hru, zajít na oběd atd. 
Na výchovu věřících k častým návštěvám poutních míst klade důraz také dokument “Nóta s pastoračními doporučeními ke slavení Roku víry“, který začátkem letošního roku vydala Kongregace pro nauku víry. V něm se dočteme: “Bude též užitečné vyzývat věřící, aby se během tohoto roku se zvláštní úctou obraceli k Panně Marii (…). Za tímto účelem se ukazují jako vhodné poutě, slavnosti a nejrůznější další události na významných mariánských poutních místech.”
Anna Skočovská

DVD Příběh o svatých 
Nakladatelství Paulínky vydalo DVD s krátkými životopisnými příběhy 20 světců určených pro děti předškolního a mladšího školního věku. V nabídce najdeme například tyto světce: Alžběta, Anna, Antonín Poustevník, Antonín z Padovy, Benedikt, Cecílie, Lucie, Marek, Rita, Štěpán aj. DVD obsahuje navíc jako bonus příběhy ze života svatého Františka. Svou formou a jazykem jsou příběhy vhodnou pomůckou při katechezi či společném setkávání dětí. Jeden příběh trvá cca čtyři minuty a je zakončen krátkým poselstvím života představovaného světce. Na zpracování nás může překvapit, že například sv. Mikuláš je ke konci přirovnáván k Santa Clausovi. 
Shlédnutý příběh je vhodné porovnat se skutečným životopisem, podaným například v knize “Velká kniha o svatých aneb po kom se jmenujeme” od V. Schauberové, M. Schindlera. DVD je k dostání na www.paulinky.cz za cenu 190 Kč.
Anna Skočovská

Svatí Cyril a Metoděj – aktivita na školní rok 2012/2013
Jak jsme již zmiňovali v předešlých číslech OLDINu, Centrum pro katechezi pro vás připravilo materiál, který využijete při práci s dětmi během celého následujícího školního roku. A to ve vyučování náboženství, při pravidelných schůzkách s dětmi, na farním táboře, farním dnu aj. 
Jedná se o sadu 44 samolepek, které se vlepují do sešitku formátu A6. K dispozici bude i praktická příručka s 44 krátkými příběhy vztahujících se k samolepkám. Ústředním tématem letošní sady bude život a dílo svatých Cyrila a Metoděje. Během roku se tak děti seznámí s fakty i legendami, které se k těmto světcům vztahují – např. o Cyrilově snu, ve kterém si za manželku zvolil Sofii, tj. Moudrost, o putování k Chazarům, nalezení ostatků sv. Klimenta a mnohé další. Zmíněné materiály si můžete objednávat již dnes na níže uvedené adrese. Rozesílat se budou během června.
Anna Skočovská

Aktuální číslo časopisu Cesty katecheze
V květnu vychází 2. číslo revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze. Ústředním tématem je biřmování se zaměřením na bezprostřední přípravu kandidátů svátosti biřmování, dále na obnovu života z této svátosti u těch, kteří již byli biřmováni, a také na věřící, kteří již nejsou ve věku mladé dospělosti a neměli z různých důvodů možnost tuto svátost přijmout.
Články přinášejí zkušenosti spojené s přípravou k biřmování, poznámky k liturgii slavnosti Seslání Ducha Svatého, pohled na svátost biřmování z úhlu katecheze a poznatky vývojové psychologie k práci s mladými biřmovanci. Časopis obsahuje i praktickou přílohu. V případě zájmu si jej můžete objednat na adrese: predplatne@cestykatecheze.cz nebo na tel.: 739 344 194
Marie Zimmermannová


Centrum laických aktivit

O Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi otevře sto osmdesát chrámů
Třetím rokem se olomoucká arcidiecéze zapojuje do mezinárodního projektu Noc kostelů, jehož smyslem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by jinak do kostela nikdy nepřišli. Letos se do akce, která proběhne v pátek 1. června, přihlásilo 180 kostelů, kaplí a modliteben několika křesťanských církví, což je počet téměř o čtvrtinu vyšší než vloni.
Farnosti a sbory zapojené do Noci kostelů budou v pátek 1. června od 18 do 24 hod. podle svých možností nabízet poutavé aktivity pro všechny věkové kategorie. Ať to bude třeba hra na varhany, koncert, přednáška, vystoupení dětí či mládeže, program pro děti, prohlídka kostela s průvodcem, osobní setkání s knězem, návštěvy jinak nepřístupných prostor (půda, věž, zvony, kůr s varhanami, sakristie, krypta), někde třeba i prohlídka ztemnělého kostela netradičním způsobem – s baterkami, promítání a mnoho dalších možností, nebo třeba jen otevřou kostel pro tichou návštěvu a modlitbu. Nejpodrobnější informace naleznete na: www.nockostelu.cz
Po celý den bude na více místech naší arcidiecéze probíhat akce pro školy “Den kostelů“, která nabídne dětem a mládeži možnost seznámit se s významnými památkami v jejich městě či obci. V 17.50 hod. se rozezní zvony ve všech přihlášených kostelech. Od 18 hod. potom budou probíhat rozmanité programy v jednotlivých kostelech, kaplích a modlitebnách. 
I letos pamatujeme na mladé účastníky Noci kostelů. Na více místech arcidiecéze bude součástí programové skládačky také poutnický pas.
Pavel Mléčka
koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: farní kostel Kyjov, 8. června,18 hod.
Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnský – P. Jan Bula – svědek věrnosti Kristu a církvi
Region Olomouc
Místo a čas konání: klášter Herzogenburg a údolí Wachau, 9. června, 5.30 – 22 hod.
Jednodenní exkurze do Rakouska s obdorným průvodcem
Region Prostějov
Místo a čas konání: 16. června, začátek exkurze v 16 hod.
Exkurze: Gotické nástěnné malby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích
Region Strážnice
Místo a čas konání: kostel Panny Marie, 1. června, 19 hod.
Biblická přednáška
Region Šumperk
Místo a čas konání: Farní středisko, Kostelní náměstí 4, 1. června, 19 hod.
P. Pawel Zaczyk – Být Božím dítětem


Bude vás zajímat

Varhanní koncert v Provodově u Zlína
V poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově u Zlína se koná v neděli 17. června v 15.30 hod. varhanní koncert Ludvíka Šuranského. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, C. P. E. Bacha, J. L. Krebse, J. K. Kuchaře, A. Guilmanta aj. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu poutního chrámu.

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory nabízí:
ve dnech 14. až 19. října letecký zájezd na ostrov Malta a Gozo – po stopách apoštola Pavla a krás Středomoří s bohatým programem – za účasti světícího biskupa Mons. Josefa Kajneka; cena zájezdu: 14 690 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

Pozvánka na přednášku
Přednášku MUDr. ThLic. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D., lékaře a teologa z Univerzity Karlovy v Praze, na téma “Bioetika a náboženství” pořádá místní skupina České křesťanské akademie v Zábřehu ve středu 6. června. Setkání se koná v Katolickém domě, Sušilova 38, a začíná v 18 hod.

Modlitby za nejmenší
Srdečně zveme na poutní setkání všech členů a příznivců Modliteb za nejmenší s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, které se koná na Svatém Kopečku u Olomouce v neděli 3. června. Modlitby za nejmenší jsou systematickým modlitebním úsilím za záchranu životů nenarozených dětí ohrožených umělým potratem.
Program
10.30 – mše svatá v poutní bazilice Navštívení Panny Marie
12.30 – Modlitby za nejmenší – sdílení zkušeností a podněty do dalšího roku (P. Jiří Korda)
13.00 – modlitba růžence
13.30 – adorace
14.00 – ukončení společného programu
Bližší informace: P. Jiří Korda, e-mail: jmkorda@seznam.cz, tel.: 725 797 561, nebo Jana Březinová, tel.: 777 619 582, e-mail: j.briza@post.cz


Centrum pro školy

Program KLAS – Klub aktivních seniorů
V dubnu 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 zaměřeno 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 příštích setkání jsou 7. června a 14. června; téma nejbližšího “Žiji kulturou“. Místo konání: Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál kurie arcibiskupství, 2. patro). Bližší informace najdete na našich stránkách. Senioři, jste zváni! Koordinátorka programu: Bc. Lucie Ševrová, tel.: 733 755 955, e-mail: olsenior@senior.cz

Setkání pro ovdovělé
Centra pro rodinu Olomouc, Prostějov a Šumperk zvou ovdovělé z celé arcidiecéze v sobotu 2. června do Olomouce. Jde již o druhé setkání určené pro tuto skupinu věřících. Uskuteční se od 9.30 do 15 hod. v budově kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Přednášet budou P. Bernard Slaboch, OPraem (Naděje a umírání), MUDr. Jitka Krausová (Ještě ne, ale už přece) a Bc. Marcela Řezníčková (Řešení životních úkolů ovdovělých na příkladech života světců). Ve 14 hod. bude mše svatá pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály. 
Můžete podpořit dobrou atmosféru buchtou či koláčem vlastní výroby, či jablíčkem ze zahrádky apod. Není podmínkou účasti.
Bližší informace:
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz nebo na našich webových stránkách, kde jsou k dispozici i materiály z loňského setkání.
Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané, či rozvedené ženy na poslední předprázdninové setkání v Olomouci, které se uskuteční 
12. června. Naplánován je závěrečný táborák. 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

Pěší pouť tatínků s dětmi
Třetí ročník poutě z Velehradu na Svatý Hostýn je letos naplánován na 22. až 24. červen. Registrace přihlášených účastníků proběhne v pátek ráno na Velehradě. Naši pouť ukončíme v neděli odpoledne mší svatou v bazilice na Svatém Hostýně. K dispozici budeme mít doprovodné vozidlo. Poutí nás bude provázet P. Petr Bulvas. Předpokládaná cena do 500 Kč na účastníka; zahrnuje stravu, nocleh a doprovodné vozidlo.
Přihlašovací formulář najdete na našich stránkách. Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi ve Velkých Losinách
Pobyt v termínu od 28. července do 4. srpna je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozděleno do dvou částí – vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terapueuta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne mají maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše svaté a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod. Penzion Brněnka i termální lázně Velké Losiny s okolím nabízejí mimořádně pestré možnosti pro rekreaci. Přihlaste se co nejdříve. Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na našich internetových stránkách.

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách
Je naplánován od 18. do 25. srpna. Ubytování je zajištěno v rekreační chatě Brněnka, která 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 od 4 do 10 let. Dítě nad 10 let nebo dospělý nad 60 let platí 2500 Kč.
Do 30. června je nutno 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, tel.: 587 405 253, e-mail: sevrova@arcibol.cz a na www.rodinnyzivot.cz

Škola lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové 
Zveme 15. srpna na 9 hod. do Olomouce na celodenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové, konkrétně na téma “Aby láska v rodinách proudila“. Uskuteční se ve velkém sále kurie arcibiskupství na Biskupské nám. 2 v Olomouci. Předpokládaný závěr semináře je v 17 hod. Kapacita je omezena, je potřeba se přihlásit dopředu, a to e-mailem: rodina@arcibol.cz nebo telefonicky: 587 405 293. Účastnický poplatek činí 200 Kč. Bližší informace najdete na: www.rodinnyzivot.cz
Obnova lásky v rodině je preventivní, výchovně vzdělávací program založený na bezvýhradní lásce, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfrontovali: “Netrvám na tom, aby ses měnil. Mám tě ráda takového, jaký jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci, abys věděl, jak mi při tom je.”

Kurz efektivního rodičovství (KER)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď: “Ne!”? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KERu se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírat témata: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 13. až 14. října. Další setkání se uskuteční 24. října, 31. října, 7. listopadu a 14. listopadu - 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. Kapacita je omezena, je potřeba se přihlásit dopředu, a to e-mailem: korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky: 587 405 250. Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.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.: 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) 

Časopis RODINNÝ ŽIVOT
Existuje samota dobrá a životodárná, umění být sám, kterému se musíme každý učit. Jejím protipólem je osamělost, pocit zbytečnosti. O různých podobách samoty a osamělosti hovoří v novém čísle časopisu Rodinný život především muži. Jan Špilar, brněnský kadeřník a jáhen, vystihuje mužovu potřebu mít někoho, kdo na něho vloží odpovědnost. Armádní psycholog František Zakopal v rozhovoru vypráví o zkušenosti odloučení a krizi jako křižovatce před další cestou. Otec Bulvas se zamýšlí nad samotou, která umožňuje knězi, aby se pro něho Bůh stal vším. 
V anketě jsme se ptali mužů, kdy se cítí osamělí. Možná budete překvapeni, jak úzce pocit osamělosti souvisí s ženami. Příběh Jakuba a Katky napoví, jak být druhým nablízku v jejich trápení i jak jim naopak dovolit, aby nás potěšili.
Představíme vám nové programy pro seniory a mezigenerační aktivity, jejichž velkým přínosem je právě možnost mít s kým sdílet život, zhodnotit společně čas.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o tom, jak je v pozdějším věku důležité mít se rád a proč dospívající potřebují zakoušet naši otevřenost a důvěru. Děti se setkají s želvičkou Loudalkou a zaposlouchají se do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla, křížovka a pozvání na zajímavé letní akce.
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

Nabídka vzdělávání pro práci se seniory v programu KLAS – klub aktivních seniorů 
Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale v sedě? Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat s příběhy, 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. Cena odborného kurzu je 3850 Kč, přičemž finanční podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra).
Můžete se přihlašovat. Až bude přihlášených 10 zájemců, vypíšeme termín školení. 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.

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


Hlasy a ohlasy

Pátá pouť bohoslovců na Svatý Hostýn za duchovní povolání
Bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci se v neděli 6. května vydali již na 5. společnou pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn, aby ji prosili o přímluvu za růst svého osobního povolání ke kněžství a současně se modlili za nová duchovní povolání. 
Cesta autobusem byla spojena s modlitbou sv. růžence a zpěvem mariánských písní. Program pouti pokračoval po příjezdu na Svatý Hostýn rozjímáním velikonočních biblických událostí od Zmrtvýchvstání Páně do Seslání Ducha Svatého při čtrnácti zastaveních Cesty světla. 
O deváté hodině jsme byli svědky mimořádné události, kdy před bazilikou otec arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal šest nových zvonů pro hostýnskou svatyni.
O půl jedenácté vstoupil hlavním vchodem do baziliky liturgický průvod a začala mše svatá bohoslovců a představených kněžského semináře za duchovní povolání. V homilii jsme slyšeli, že je třeba na cestě duchovního růstu udělat v sobě místo pro Boží obdarování, zbavit se mnohého nadbytečného ve prospěch jednoho potřebného – živého Krista, aby byl spojen s naším srdcem, mohl v něm blahodárně působit, jako by to bylo jeho vlastní srdce, aby mohl s našima rukama jednat, jakoby to byly jeho vlastní ruce. U Panny Marie se to podařilo, proto je i naším vzorem na cestě k Bohu.
Po obědě jsme měli společnou adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní v kapli svatého Josefa, která vyvrcholila zpěvem “Bože, chválíme tebe” a svátostným požehnáním. K poctě Panny Marie pak bohoslovci zazpívali modlitbu “Salve Regina”.
Posledním bodem programu bohoslovecké pouti byla cesta od baziliky po schodech dolů k Vodní kapli a poté lesní pěšinou k obnovené kapličce Panny Marie Svatohostýnské, kterou otec rektor požehnal a bohoslovci zazpívali Loretánské litanie, aby se stala oázou, místem, kde se pěší poutníci mohou zastavit, pomodlit a občerstvit.
Před odjezdem domů se bohoslovci vyfotili u nově požehnaných zvonů zhotovených u příležitosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
V duchu Ježíšových slov z nedělního evangelia: “Beze mne nemůžete konat nic” – jsme si opět uvědomili, že chceme-li dojít cíle své cesty, potřebujeme k tomu Boží milost a pomoc. A tu jsme měli možnost si vyprosit při společné pouti prostřednictvím Panny Marie.
P. Antonín Štefek
rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Zahraniční výlet se vydařil
V polovině dubna jsme se vydali – někteří žáci 6., 7. a 8 tř. ZŠ Salvátor – na třídenní zahraniční exkurzi do Bratislavy, Budapešti a Vídně.
Bratislava byla spíše obyčejným městem, ale měla několik hezkých budov. Navštívili jsme hrad Děvín, který je opravdu nádherný, a měli jsme zde i prohlídku a poučení o jeho historii. Pak jsme si prohlédli dóm sv. Martina, Bratislavský hrad, Prezidentský palác a náměstí v centru města. Přes noc jsme byli ubytováni ve dvou tělocvičnách ZŠ Matky Alexie.
Naše cesta pokračovala do hlavního města Maďarska. Budapešť je překrásným městem a všem se moc líbila. Postupně jsme obdivovali Budapešťský hrad, chrám krále Matyáše, židovskou synagogu, která měla i prvky islámu, náměstí Hrdinů, kde byly překrásné sochy. Též jsme viděli nádherný Parlament. Před vstupem do něj jsme prožili napínavé chvilky, protože nám kontrolovali věci, jestli nepřevážíme výbušniny nebo zbraně. Všem se v Budapešti moc líbilo. Ubytovali jsme se až ve večerních hodinách v Rakousku v oblasti Vídeňského lesa, kde jsme přespávali v cisterciáckém klášteře Heiligenkreuz.
Ráno jsme měli možnost zaposlouchat se do zpěvu gregoriánského chorálu mnichů při mši. Poté jsme se nasnídali a následovala prohlídka kláštera. Autobusem jsme se pak přesunuli do Vídně, kde jsme 
ve 12 hod. pozorovali orloj a poslouchali jeho hudbu. Pokračovali jsme návštěvou císařského paláce Hofburku, měli jsme výbornou příležitost ochutnat Vídeňský řízek, navštívili jsme katedrálu sv. Štěpána, chrám sv. Petra, při prohlídce okolí jsme viděli Haasův dům, ulici Graben a nejrůznější sloupy.
Celý zájezd byl perfektní a moc jsem si ho užila.
Kateřina Marjaková
7. ročník ZŠ Salvator
Valašské Meziříčí

Misijní výprava do Čermné ve Slezsku
Děti z Misijního klubíčka Buchlovice se nedaly odradit pátečním deštivým ránem a vyrazily do Čermné ve Slezsku, kde měly o víkendu 4. až 6. května pronajatou táborovou základnu. Sobotní ráno se jim odměnilo sluníčkem a děti vyrazily naplnit své misijní poslání. Vybíjená, to byla jen rozehřívací akce, během které se začaly místní romské děti scházet. Následný fotbalový zápas byl bojem podle pravidel fair-play, sladká odměna patřila domácím vítězům po zásluze. “Zahrajem si i zítra? To by bylo fajn,” ptal se malý Nicolas a jeho sestřička Edita zvědavě pokukovala. 
“Pojďte na guláš!” – zaznělo pozvání Buchlovjáků, kterých přijelo třicet a protože stejně bylo i Romů z Čermné, obří kastrol guláše se během chvilky vyprázdnil. Děti odcházely s plnými bříšky, spokojenými úsměvy a obrázkem sv. Vincence z Paula, patronem charitního díla. Malí misionáři z Buchlovic uskutečnili slova Matky Terezy: “Dělejme třeba jen nepatrné věci, ale s obrovskou láskou!” 
K tomu vedoucí celé akce Rostislav Kraus dodává: “Přáli jsme si, aby naše děti našly nové kamarády, aby se podívaly na život z jiného úhlu. Zdejší děti nejsou obklopeny blahobytem, a přesto jsou šťastné. A další program? Večer nás čeká mše svatá, táborák a zítra výprava do břidlicového lomu Žlutý květ.”
Hana Stejskalová
Buchlovice


Centrum pro mládež

Noví animátoři byli vysláni do olomoucké arcidiecéze
Další ročník kurzu animátor úspěšně dokončilo 25 mladých lidí. V sobotu 12. května proběhly na ADCŽM Přístav závěrečné zkoušky, při nichž kurzisté potvrdili, že dva roky nejezdili do Rajnochovic nadarmo. Celkem se účastnili deseti víkendových a jednoho týdenního prázdninového setkání. Během nich se při přednáškách dozvídali nové informace, formovali se ve víře a získávali zkušenosti s vedením mládeže. I když je hlavním cílem připravit animátory na službu ve farnostech, kurz má mnoho příznivých “vedlejších účinků.”
Odpovědi animátorů na otázka, co pro ně kurz znamenal:
– Velký krok na cestě k Bohu, odstranění zábran při jednání s lidmi a otevření brány k mladým nejen v naší farnosti. (Štěpán)
– Znamenal pro mě hodně. Možná něco jako “odrazový můstek” pro další opravdový život s Bohem. (Štěpánka)
– Znamenal pro mě kromě přílivu nových informací, také nezměrné, důležité a krásné místo oddechu a duchovního obnovení. (Vojta)
– Získání nových zkušeností, vědomostí, inspirace. Vetší poznání Boha a sebe samé. Mohla jsem si zkusit, co všechno vydržím (fyzička, psychika). Rozšíření obzor a nové pohledy na otázky dnešní společnosti. (Týnka)

Magnetka na Žďár
“Nechceme, aby vysoká cena byla pro někoho překážkou účasti na setkání,” vysvětluje účel sbírky jedna z jejich koordinátorek, Majka Světničková z Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., která vyhlásila veřejnou sbírku na podporu účasti mládeže na Celostátním setkání mládeže v srpnu ve Žďáru nad Sázavou.
Náklady na jednoho účastníka jsou více než šestnáct set korun. Díky sponzorům a této veřejné sbírce ale může být cena snížena na jedenáct set korun a pro ty, kteří se přihlásí a zaplatí včas, dokonce na devět set padesát korun. 
Přispět na veřejnou sbírku, která je registrována u Magistrátu hlavního města Prahy, můžete koupí magnetky v hodnotě 
50 Kč. Na výběr máte ze tří motivů. Na každé magnetce je vyobrazen jeden ze Žďárských kostelů – kostel sv. Prokopa, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. 
Magnetku si můžete zakoupit ve svých farnostech nebo na Arcidiecézním centru pro mládež. Pokud chcete pomoci s prodejem Magnetek na Žďár, kontaktujte vašeho pana faráře, kaplana pro mládež či ADCM.
Přispět můžete také přímo prostřednictvím účtu: 2107334165/2700. Fyzické i právnické osoby mohou při částce vyšší než tisíc korun požádat o potvrzení o daru na adrese: svetnickova@cirkev.cz 
Postupné navyšování vybrané částky bude možné sledovat na oficiálních stránkách setkání (zdar2012.signaly.cz), kde se bude postupně odkrývat obraz poutního kostela na Zelené Hoře, jehož architektem byl geniální architekt Jan Blažej Santini.
Setkání finančně podporuje také město Žďár nad Sázavou, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Kraj Vysočina. Další sponzoři se stále hledají. 

Seznam nových animátorů
Eliška Bednářová, Lipník nad Bečvou, Tomáš Flašar, Velké Losiny, Jan Grygařík, Choryně, David Chovanec, Horní Lideč, Anna Janů, Kosov, Nikola Kaláčová, Brumov-Bylnice, Martin Kolísek, Tatenice, Štěpánka Kološová, Lešná, Markéta Kubějová, Choryně, Marie Lišková, Brumov-Bylnice, Robin Mana, Poteč, Helena Ondřejová, Zubří, Veronika Paprstkářová, Choryně, Eva Pařenicová, Prostřední Bečva, Markéta Pařenicová, Prostřední Bečva, Karolína Píchová, Kardašova Řečice, Alena Roubalová, Citov, Kristýna Řepová, Horní Lideč, Štěpán Schiffer, Zábřeh, Anna Schnürmacherová, Uherský Brod, Martina Slámková, Holešov, Michaela Solařová, Nedašov, Jaroslav Ševčík, Kvasice, Václav Vacek, Zhoř, Vojtěch Zlámal, Kokory


Z diáře arcibiskupství

ČERVEN 2011
2. 6. sobota
	10.00 hod. • Strážnice – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod.• Šumice – biřmování • biskup Josef
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Olomouc) • arcibiskup Jan
3. 6. neděle
	10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť “modliteb za nejmenší” • biskup Josef
	10.15 hod. • Újezdec u Uherského Brodu – biřmování • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (kněžský seminář) • arcibiskup Jan
7. 6. čtvrtek
	8.30 hod. • Libavá – Stará Voda – mše svatá u příležitosti XVII. setkání AČR s PTP • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – slavnost Těla a Krve Páně – průvod • arcibiskup Jan
9. 6. sobota
	10.00 hod. • Valašská Polanka – biřmování • arcibiskup Jan
	15.30 hod. • Přerov – biřmování • arcibiskup Jan
10. 6. neděle
	10.15 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Bukovany – 20. výročí posvěcení kostela • generální vikář. Mons. Josef Nuzík
12. 6. úterý
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení • arcibiskup Jan a biskup Josef
15. 6. pátek
	10.00 hod. • Valašská Bystřice – mše svatá a otevření nového charitního domu – arcibiskup Jan
16. 6. sobota
	9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup Josef
	11.30 hod. • Olomouc – Svaty Mořic – biřmování • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Kyjov a Vizovice) • arcibiskup Jan
17. 6. neděle
	10.00 hod. • Březnice – biřmování • arcibiskup Jan
	16.00 hod. • Staré Město pod Sněžníkem – biřmování • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory • generální vikář Mons. Josef Nuzík
19. 6. úterý
	9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České biskupské konference • arcibiskup Jan
20. 6. středa
	16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a “Te Deum” pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci k ukončení akademického roku • arcibiskup Jan
21. 6. čtvrtek
	10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – mše svatá a setkání s kněžími jubilanty • arcibiskup Jan
23. 6. sobota
	9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Hoštejn – pouť mládeže děkanátu Zábřeh • generální vikář Mons. Josef Nuzík
24. 6. neděle
	8.30 hod. • Střílky – biřmování a křest dospělých • arcibiskup Jan
	11.30 hod. • Milotice – biřmování • arcibiskup Jan
26. 6. úterý
	13.00 hod. • Opole (Polsko) – slavnostní podpis partnerské smlouvy • arcibiskup Jan
27. 6. středa
	17.00 hod. • Praha – mše svatá za papeže • arcibiskup Jan a biskup Josef
29. 6. pátek
	9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá pro absolventy Caritas-VOŠs • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Kelč – patrocinium kostela sv. Petra a Pavla biskup Josef
30. 6. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – 881. výročí posvěcení katedrály • biskup Josef
	10.00 hod. • Pozlovice-Ludkovice – 600. výročí první zmínky o obci • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	10.30 hod. • Želechovice nad Dřevnicí – biřmování • arcibiskup Jan


