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List z kalendáře
 	
ČERVENEC – SRPEN 2012 
1. červenec – Světový den architektury
24. 7. 1919 se narodil ve Zlechově P. Jan Mareček, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, žijící jako důchodce v Boršicích u Buchlovic 
(93. narozeniny)
4. 8. 1992 zemřel v Praze ThDr. František Tomášek, kardinál, pražský arcibiskup v letech 1977 až 1991 (20 let)
15. 8. 1912 byla na Svatém Hostýně slavnostně korunována milostná socha Panny Marie s Ježíškem (100 let)
(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

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.

srpen 2012
Úmysl všeobecný 
Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti.
Úmysl misijní 
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa.
Úmysl národní 
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem. 

září 2012
Úmysl všeobecný 
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
Úmysl misijní 
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
Úmysl národní 
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot. 


Velehrad 2012

CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI – VELEHRAD 2012

Středa 4. července
	6.30	–	mše svatá
	Od 14.00	–	Program a soutěže pro rodiny s dětmi: °° hry a soutěže pro rodiče i děti °° dětská představení °° ekologické aktivity v Archeoskanzenu Modrá °° vernisáže °° prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit °° výstava vítězných obrázků VII. ročníku dětské výtvarné soutěže “Cestou dvou bratří” °° fotografické soutěže pro malé i velké °° cestovatelská soutěž °° interaktivní workshopy °° ruční přepisování Bible °° Velehrad dětem °° soutěž ve fotbalových dovednostech a mnoho dalších aktivit (více informací na: www.velehrad.eu)
	16.00	–	Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika)
	19.30	–	Večer lidí dobré vůle – na koncertu vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky i ze zahraničí a budou představeny významné charitativní projekty v naší zemi
	20.00	–	Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem 
	20.00 – 23.00	–	Adorace v bazilice – vedena hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami; příležitost k osobním rozhovorům
	23.00	–	Mše svatá (bazilika) 

Čtvrtek 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
NÁRODNÍ POUŤ 
	6.30	–	Mše svatá v bazilice
	7.30	–	Mše svatá v bazilice
	8.30	–	Mše svatá letošních novokněží 
	9.40	–	Modlitba růžence v bazilice 
	10.30	–	Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha; hlavním celebrantem je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
	13.30	–	Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta na téma Cyrilometodějská ikonografie – Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
	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.

Neděle 8. července 
MALÁ POUŤ 
			Mše svaté v bazilice: 7.30, 10.00, 15.00 
	13.30	–	Přednáška PhDr. Jana Stříbrného na téma České martyrologium XX. století – Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje

Více informací na: www.farnostvelehrad.cz


Aktuality

Upozornění kněžím a jáhnům o přijímání Eucharistie
Milí spolubratři v duchovní správě,
před lety jsme vyžádali od Apoštolského stolce pro naše diecéze dovolení, aby věřící mohli přijímat Eucharistii nejen do úst, ale také na ruku. Stále se vyskytují případy, kdy je věřícím odmítnuto umožnit přijímat některým ze způsobů, povolených církví. Upozorňujeme, že právě vy, kněží a jáhni, stojíte jako služebníci nejen před Boží tváří, ale také před shromážděnou církví, a proto je potřebné, abyste respektovali svobodu věřícího, který má právo Eucharistii přijímat takovým způsobem, který si zvolí a který byl církví schválen.
Vaši biskupové

Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 23. června 2012 v katedrále sv. Václava v Olomouci tři nové kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2012 nastupují na svá první kněžská působiště.
Mgr. Petr Káňa (1985) – kaplanem v Šumperku
Mgr. Martin Sekanina (1982) – kaplanem ve Veselí nad Moravou
Mgr. Stanislav Trčka (1986) – kaplanem v Hranicích
(jpa)

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V sobotu 16. června 2012 se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil dva nové jáhny, kteří byli jmenováni arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem k 1. 7. 2012 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Ladislav Sovadina (1967), Holešov – jáhnem v Přerově
Michal Zahálka (1981), Jednov (farnost Suchdol u Prostějova) – jáhnem v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
(jpa)

Do konce července se lze hlásit na Caritas-VOŠs
První kolo přijímacího řízení na Caritas – VOŠ sociální Olomouc se uskutečnilo začátkem června. Zájemci o účast ve druhém kole přijímacího řízení se mohou hlásit až do 31. července 2012. 
Přihlásit se mohou pouze uchazeči, kteří se neúčastnili prvního kola pro stejný vzdělávací program. Přijímací řízení se uskuteční ve dnech 29. až 30. srpna 2012.
Magdaléna Vaculčiaková

Sekce pro mládež zasedala v Olomouci a Rajnochovicích
Ve dnech 6. a 7. června se v Olomouci a v Rajnochovicích konalo zasedání Sekce pro mládež České biskupské konference. Hlavním bodem jednání byla příprava na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Sešlo se 53 lidí, kteří se podílejí na hlavní organizaci tohoto setkání.
Do Olomouce, kde zasedání probíhalo, se sjeli rovněž všichni ti, kteří zodpovídají za 30 přípravných skupin, jež jsou součástí přípravy setkání. Zástupci jednotlivých skupin, z velké části dobrovolníci, podávali zprávu o stavu příprav svého týmu. První pracovní den byl zakončen mší svatou celebrovanou olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, který všechny povzbudil a zdůraznil, že setkání má mladým umožnit osobní dotek Boží. Druhý den se už členové Sekce pro mládež věnovali přípravě na Světové setkání mládeže v Rio de Janeiru v roce 2013. Značná část programu byla věnována i diskuzi o pastoraci mládeže, kterou pracovníci považují za důležitou především proto, že je třeba pružně reagovat na proměny společnosti, kterých jsme součástí. 
Na setkání mládeže se podílí okolo 700 dobrovolníků. Organizátoři počítají, že celkový počet mladých účastníků přesáhne šest tisíc a v sobotu společně s účastníky "Pouti rodin" jich bude až devět tisíc.
Více o setkání a jeho případné podpoře naleznete na této webové stránce: https://zdar2012.signaly.cz/ 
Jan Balík

Studenti Caritas vložili do Sochy příběhů nové kameny
Studenti Sociální a humanitární práce vložili 8. června 16 kamenů do Sochy příběhů na nádvoří Caritas – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Slavnostního aktu se zúčastnil prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek, za Radu města Olomouce Karel Šimša a prorektor Univerzity Palackého prof. Lubomír Dvořák. Kateřina Lachmanová z Karmelitánského nakladatelství představila novou knihu “Osudy těžké jako kameny”.
“Můj kámen symbolizuje příběh Mexičanky Perly, které se sny zdají být příliš velké i přesto, že žije v USA, kam emigrovala s rodinou. - Tento kámen zastupuje dva lidi – Alexeje a Alexandra z Ukrajiny, kteří bojují se závislostí. – Tento kámen vkládám za Sunandu z Indie, která byla svědkem toho, jak její otčím ubil maminku k smrti.” 
Studenti se postupně vystřídali při soše s příběhy lidí, které potkali na svých zahraničních praxích na Maltě, v Indii, Arménii, Gruzii, Španělsku, Rumunsku, na Ukrajině, v Srbsku, Makedonii, USA i na Slovensku.
Studenti vložili kameny do Sochy příběhů již po desáté.
Magdaléna Vaculčiaková

Pozvánka na pouť rodin ve Ždáru nad Sázavou
Jednodenní pouť rodin z celé České republiky, která je spojena s Celostátním setkáním mládeže, se koná v sobotu 18. srpna ve Ždáru nad Sázavou. Dopolední program proběhne u zimního stadionu a vyvrcholí mší svatou v 11 hod., kterou bude celebrovat Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Po obědě za dobrovolný příspěvek bude následovat bohatá nabídka poutních katechezí pro rodiny, manžele, děti a mladé. Hlídání dětí od 3 do 14 let bude zajištěno v areálu kláštera. Pouť rodin zakončí v 15.30 hod. v areálu kláštera biskup Vojtěch Cikrle. Organizátoři prosí o vyplnění předběžné nezávazné přihlášky na webových stránkách: https://zdar2012.signaly.cz/ v rubrice Pouť rodin.
ThDr. Jan Balík
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Sestry premonstrátky vzpomínají
Sestry Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek si celý letošní rok připomínají 110. výročí obnovení svého řádu v českých zemích. Kněží – premonstráti přišli do Čech v roce 1143 a uvedeni byli do kláštera na pražském Strahově. Rok poté získaly svůj klášter v Doksanech také ženy – premonstrátky. Obě větve premonstrátského řádu brzy založily kláštery v několika českých a moravských městech. V Olomouci je známé uvedení premonstrátů do kláštera na Hradisku kolem roku 1150 biskupem Jindřichem Zdíkem, ženské větve pak do kláštera v Nové Říši. Mnohé řádové kláštery zanikly však za husitských bouří. K úplnému zrušení ženských klášterů došlo v 18. století za vlády Josefa II.
O obnovu sesterského řádu premonstrátek se přičinil po více jak 125 letech premonstrát P. Vojtěch Frejka v roce 1902, kaplan na poutním místě na Svatém Kopečku. V místě pro ně získal dům a v uvedeném roce se staly řádovými sestrami tři kandidátky, o rok později pak další tři. Krátký čas byla jejich představenou polská řeholnice, která je uváděla do řeholního života. První jejich představenou na Svatém Kopečku se stala Bronislava Marie Večerková, olomoucká rodačka. Zasloužila se spolu se sestrami o stavbu nové budovy kláštera v blízkosti svatokopeckého chrámu. Budova nazvaná “Norbertinum” byla požehnána 9. srpna 1931. O pět let později otevíral olomoucký arcibiskup Leopold Prečan druhý objekt, připojený k mateřinci. Sám uhradil větší část nákladů, takže nová budova, která měla sloužit k ubytování účastníků duchovních cvičení, dostala jméno po něm “Leopoldeum”.
Premonstrátky působily v různých oborech: péčí o nemocné, výchovou dětí a sirotků a službou přestárlým. Řídily se heslem sv. Norberta: “Připraveny ke každému dobrému dílu.” Diecézní schválení získala Kongregace v roce 1926, římská kongregace pro řehole dala svůj souhlas pro českou ženskou větev premonstrátek 22. ledna 1970, konstituci pak schválila 11. listopadu 1987.
Rok 1950 byl pro premonstrátky, stejně jako pro všechny mužské a ženské řády rokem násilného vysídlení nejen ze Svatého Kopečka, ale ze všech jejich působišť v českých krajích. Stěhovány byly do několika odlehlých míst republiky, pracovaly v továrnách a v zemědělství. Posledním jejich “domovem” byl od roku 1963 Radvanov u Tábora. Zde mimo jiné pečovaly, pod stálým dozorem civilního správce – straníka o biskupy Stanislava Zelu, Štěpána Trochtu, arcibiskupa Josefa Berana a představené řeholníků. Jejich duchovním představeným byl P. Cyril L. Petrů, premonstrát, propuštěný po jedenáctiletém věznění.
Návrat do svatokopeckého mateřince byl možný až po desíti letech od listopadu 1989, takže 100. výročí svého trvání si připomněly sestry ještě v Radvanově. Rozsáhlé opravy mateřince, počínaje krytinou, výměnou všech oken, odstraněním různých přepážek až po velmi nákladnou obnovu kaple trvají dodnes. Částečně se změnil i způsob jejich dnešního působení, nejen na Svatém Kopečku, ale i na druhém jejich působišti, v klášteře v Doksanech. Připravují tématicky pozoruhodné duchovní obnovy, vyučují, vypomáhají v bazilice, v místním hospici, ubytovávají přestárlé. Farníci vítají u nich výdej obědů. 
Letošní 110. výročí svého znovuzaložení si připomněly již 28. dubna 2012 při pontifikální mši svaté koncelebrované strahovským opatem Michaelem J. Pojezdným a tepelským opatem Filipem Z. Lobkowiczem. Pro sestry i veřejnost byla určena přednáška želivského převora – premonstráta Jindřicha Z. Charouze o dějinách a působení řádu v našich zemích. Letošní podzim věnují sestry vzpomínkám na zemřelé sestry, uložené v Ček anicích u Tábora a v Klokotech, kdy pohřby nemohly být uskutečněny na Svatém Kopečku. Zvláštní vzpomínka byla věnována jejich zakladateli P. Vojtěchu Frejkovi, od jehož úmrtí v roce 1937 uplyne letos pětasedmdesát let. Na letošní rok připadá také šedesáté výročí úmrtí premonstráta P. Ludvíka A. Bláhy, který ještě před smrtí zpracoval a tiskem vydal dějiny premonstrátů v našich zemích.
Bohuslav Smejkal

Na Velehradě se setkají katoličtí nemocniční kaplani 
Ve dnech 1. až 4. října 2012 se na Velehradě uskuteční 8. formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb na téma “Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty (a pracovníky ve zdravotnictví)”.
Odborný program setkání zahrnuje přednášky, semináře, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze aj. Součástí bude také duchovní obnova, kterou povede litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference.
Akci, které se zúčastní také zástupci Centra pastorační péče z diecéze Řezno a Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pořádají Rada pro zdravotnictví ČBK a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Maltézskou pomocí.
Podrobnější informace k účasti jsou k dispozici v příloze nebo na webových stránkách nemocničních kaplanů olomoucké arcidiecéze.
Jiří Gračka

Oslavy na Svatém Kopečku u Olomouce
V roce 2012 uplyne 380 let od vzniku tohoto poutního místa a 280 let od korunovace milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké – Královny Moravy.
Matice svatokopecká ve spolupráci s Římskokatolickou farností Svatý Kopeček u Olomouce připravila následující program oslav:
12. 8., 19 hod. – bazilika: Slavnostní koncert Camerata Moravia Olomouc s hostujícím Václavem Hudečkem
18. 8., 12 – 17 hod. – komentovaná prohlídka baziliky a přilehlého areálu (v předvečer třídenních odpustkových slavností)
17. 8. až 21.8. – pěší pouť po Cyrilometodějské poutní cestě z Velehradu, přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček
Srpen až září – kaple Jména Panny Marie: výstava prací žáků místní ZŠ na téma “Naše bazilika“
Srpen až září – bazilika: výstava o vzniku poutního místa a korunovaci milostného obrazu, včetně předchozích oslav výročí těchto událostí
8. 9., 16 hod. – Francouzský sál fary: přednáška dr. Jany Oppeltové a Jana Nedělníka o oslavách výročí vzniku poutního místa a korunovaci v letech 1732, 1832, 1907 a 1932
9. 9. , 10 hod. – bazilika: slavná mše svatá s průvodem
(zk)

Jarní semestr 2012 v MSKA Olomouc
V červnu s obvyklým koncem školního i akademického roku se ohlížíme zpět. Olomoucká regionální pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie (MSKA) se za jarním semestrem 2012 může ohlédnout s dobrým pocitem.
Semestr jsme zahájili 25. února valným shromážděním, kterého se zúčastnili zástupci téměř všech regionálních poboček, a kde bylo zvoleno nové vedení MSKA, kterého se ujal S.L.D. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.
V únoru přijeli přednášet manželé, doc. akademický malíř Jaroslav Alt a PhDr. Blanka Altová, Ph.D., z Fakulty humanitních studií UK v Praze, na téma: Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře v kontextu evropských katedrál a jejich úprav v 19. století. V březnu hovořil P. Petr Kolář, SJ, O podílu jezuitů na rekatolizaci českých zemí. V dubnu mohli zájemci slyšet přednášky dvě, a to prof. RNDr. Pavla Proška, CSc., z Přírodovědecké fakulty MU v Brně nazvanou Podíl české vědy na výzkumu Antarktidy a Mgr. Radka Rejška, který působí v Českém rozhlase a na Pražské konzervatoři, který s pomocí hudebních ukázek seznámil posluchače se Zvony a zvonkohrami v českých zemích. 
Zástupci vedení MSKA i regionální pobočky Olomouc se zúčastnili také Europasymposion 2012 v Gerasu v Rakousku. Letos toto evropské setkání mělo název “Mluvit evropsky – rozumět Evropě: O přidané hodnotě vícejazyčnosti” (další informace o této zajímavé akci si můžete přečíst na www.mska.biz).
Semestr MSKA v Olomouci uzavřela již tradiční jednodenní exkurze do Rakouska. Cílem bylo tentokrát údolí řeky Wachau a kláštera Herzogenburg. Exkurzí účastníky odborným výkladem provedli PhDr. Roman Zaoral, předseda olomoucké pobočky MSKA, který působí na Fakultě humanitních studií v Praze, a doc. Ing. Pavol Černý z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. 
Podzimní semestr zahájí MSKA v Olomouci 26. září přednáškou a studentskou mší P. Marka Váchy. Podrobnosti budou zveřejněny na www.mska.biz
Martina Orságová

Seminář pro pedagogy
Unie křesťanských pedagogů pořádá letní seminář pro pedagogy na téma: Role dějepisu ve školství a jeho význam pro výchovu. Seminář se uskuteční ve dnech 13. až 16. srpna v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, Žerotínovo nám. č. 2. Více informací: www.ukp.wz.cz

Obnova kulturních památek za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2012
Dotace z Fondu kultury
	1.	Arcibiskupství olomoucké 
		60 000 Kč – Barokní obraz z roku 1740, “Decius Mus zasvěcuje svůj život podsvětním bohům“, obrazárna Arcibiskupského zámku Kroměříž
		80 000 Kč – Barokní obraz z roku 1725, “Ježíš v chrámu mezi učenci“, obrazárna Arcibiskupského zámku Kroměříž
	2.	Římskokatolická farnost Fryšták – 250 000 Kč
		Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
	3.	Římskokatolická farnost Fryšták – 250 000 Kč
		Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
	4.	Římskokatolická farnost Uherské Hradiště – 400 000 Kč
		Klášter jezuitský – kostel sv. Františka Xaverského, Uherské Hradiště
	5.	Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži – 752 000 Kč
		Kostel sv. Mořice, Kroměříž
	6.	Římskokatolická farnost Holešov – 100 000 Kč
		Boční oltář sv. Anny ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
	7.	Církevní základní škola v Kroměříži – 193 000 Kč
		Měšťanský dům č. p. 49, Kroměříž
Eva Lidáková

Kroměříž hostila stovky malých misionářů
V sobotu 26. května se v Kroměříži sešlo 350 účastníků 10. celostátní misijní pouti a 7. misijního dne dětí s mottem “Podej mi ruku, pomůžu ti”. Program připravila Církevní základní škola v Kroměříži ve spolupráci s oběma místními farnostmi.
Celodenní program zahájila mše svatá v kostele Panny Marie. Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze, který ve své promluvě připomněl výročí sto let působení misijních děl u nás a členské aktivity Papežských misijních děl (PMD), do kterých se příznivci misií mohou v současné době zapojit. Na konci bohoslužby byly tři děti přijaty za nové členy Misijního klubka a své odhodlání pomáhat misiím stvrdily modlitbou.
Po polední přestávce na farní zahradě, kde probíhalo občerstvení a misijní jarmark, se účastníci sešli ke krátké prezentaci o Arménii od studentky z olomoucké Caritas VOŠs. Poté už začalo putování po kontinentech, kde mohly děti v široké škále nejrůznějších her a soutěží vyzkoušet své dovednosti. Nechyběly africké bubny a tanec, poznávání amazonské fauny a rýžování zlata, australský bumerang a klokaní skákání, indické koření a bangladéšská rýže, návštěva Louvru a přechod přes Alpy.
Po představení krásných scének ze života sv. Anežky a informacích, jak mohou děti pomáhat, byl celý den zakončen rozesláním misionářů při zpěvu misijní hymny “Pošli mě půjdu já”. Misijní pouti se zúčastnili národní ředitelé Papežských misijních děl za Českou a Slovenskou republiku P. Jiří Šlégr a P. Viktor Jakubov a také diecézní ředitelé PMD za olomouckou arcidiecézi, ostravsko-opavskou, královéhradeckou a českobudějovickou diecézi.
Jiří Gračka

Pozvánka na výstavu děl Josefa Lady
Největší souborná výstava celoživotního díla Josefa Lady (1887–1957) za poslední roky v České republice začala v polovině června na zámku v Holešově. Její návštěvníci si mohou prohlédnout více než tři stovky děl tohoto nejznámějšího českého malíře. Zastoupeny jsou také rané práce, které nejsou často vystavovány. 
Výstava nazvaná Josef Lada Holešov 2012 je koncipovaná jako průřez dílem Josefa Lady. Nejstarším obrazem je kresba z roku 1905 a nejnovějším naopak obraz hastrmana z roku 1957. Velkou část děl, která nejsou příliš často vystavovaná, zapůjčil holešovskému městskému kulturnímu středisku Památník národního písemnictví v Praze, soukromí sběratelé a na dvě desítky institucí. 
Cena vystavených děl na holešovském zámku se pohybuje v desítkách milionů korun, proto bylo nezbytné zařídit na výstavě profesionální dozor. Více než 300 Ladových obrazů je vystaveno ve čtyřech velkých sálech, na zámku se také promítá dokument o Josefu Ladovi z roku 2009. V jedné komnatě je zřízen dětský koutek, kde si mohou děti vybarvit omalovánky s Ladovými obrázky a sledovat jeho pohádky. Pozoruhodná výstava potrvá do konce září.
Josef Pala

Na Caritas se už vyškolilo přes 2800 zaměstnanců v sociálních službách
Vzdělávací středisko při Caritas – Vyšší odborné škole sociální Olomouc zorganizuje poslední kurz v rámci projektu “Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II”. V průběhu dvou let vyškolili ve středisku více než 2800 úspěšných absolventů z řad zaměstnanců zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a také lidí pečujících o osobu blízkou.
Vzdělávací středisko Caritas – VOŠ sociální Olomouc díky spolupráci s partnery projektu, Arcidiecézní charitou Olomouc a Olomouckým krajem, podpořilo v rámci projektu více než 2800 osob. Součástí projektu byla i realizace kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Poslední seminář v rámci tohoto kurzu se uskutečnil 
21. června a uzavřel tak sérii vzdělávacích aktivit realizovaných v průběhu 24 měsíců trvání projektů. Účastníci kurzů, které byly v rámci projektu zdarma, si mohli vybírat z kurzů zařazených v devíti modulech, např. standardy kvality sociálních služeb, manažerské dovednosti, péče o pracovníky aj.
“Absolvoval jsem ve středisku několik kurzů, mezi jinými i kurz pracovníků v sociálních službách, který byl úplně bezvadný, protože jsem získal spoustu nových poznatků a informací, které můžu propojit i se speciální pedagogikou, kterou studuji. Dozvěděl jsem se věci, které se třeba na škole ani nedozvím,” řekl jeden z účastníků kurzů Vzdělávacího střediska Kamil Jaroš z nízkoprahového centra, které funguje jako služba sociální prevence Charity Šternberk.
Projekt “Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II” realizovalo Vzdělávací středisko od července 2010 do konce června 2012. Dotace více než 6,4 milionu korun byla Vzdělávacímu středisku přidělena z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Po ukončení projektu bude Vzdělávací středisko poskytovat kurzy pro zájemce i nadále, aktuální nabídku kurzů lze nalézt na tomto místě.
Magdaléna Vaculčiaková

Zemřel P. Jan Zemánek, osobnost nejen Svaté Hory
Ve věku 87 let zemřel 8. června 2012 P. Jan Zemánek, bývalý provinciál českých redemptoristů.
Narodil se 23. ledna 1925 v Drslavicích u Uherského Brodu, v 18 letech složil první řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen v pohnuté době 20. listopadu 1949 v Obořišti. Jeho kněžská služba však netrvala dlouho. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byl internován v internačním táboře Králíky. 
Od září 1950 až do konce roku 1953 byl u PTP. Poté prošel různými zaměstnáními, protože tehdejší komunistická moc mu nedovolila pastoračně působit. Jako kněz a řeholník byl věrný svému poslání i v době totality, a tak byl 15. prosince 1961 Krajským soudem v Brně odsouzen na 12 let. Po odvolání se k Nejvyššímu soudu v Praze mu byl trest zmírněn na 10 let. Vězněn byl na Mírově a ve Valdicích. Vzpomínal na to jako na dobu druhého semináře, protože se tam setkal s mnoha známými teology a osobnostmi kulturního života. 
Na svobodu byl propuštěn v roce 1965. Protože mu znovu nebyla umožněna oficiální pastorační činnost, dále pracoval v civilním zaměstnání. Po uvolnění režimu v období Pražského jara 1968, dostal povolení k částečné výpomoci jako duchovní v rodné vesnici a okolí. 
Od roku 1969 dostal státní souhlas a odchází pracovat jako kněz do západních Čech. Za komunismu působil na několika místech, zvláště v Podbořanech a v Malměřicích u Žatce. V roce 1990 zvolen provinciálem Pražské provincie redemptoristů a tento úřad zastával do roku 1996. To bylo také důvodem, že se přestěhoval na Svatou Horu, kde byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem. 
V roce 1999 byl znovu zvolen provinciálem redemptoristů. V roce 2004 přesídlil do kláštera v Tasovicích, kde působil do roku 2007. Jeho zdravotní těžkosti mu už nedovolovaly aktivně působit, a proto odešel do komunity v Králíkách. Dne 28. října 2007 mu bylo uděleno státní vyznamenání “Za zásluhy pro stát”. 
Jeho zdravotní stav se zhoršoval, a proto se v červnu 2008 rozhodl odejít do kněžského domova ve Staré Boleslavi. Tento čas byl poznamenán křížem různých nemocí. P. Jan Zemánek byl pohřben 19. června 2012 po boku spolubratrů na hřbitově v Tasovicích u Znojma. 
Zuzana Burdová


Centrum pro rodinný život

Světové setkání rodin
Svatý otec Benedikt XVI. přiletěl do Milána v pátek 1. června a k vrcholům jeho třídenní návštěvy Světového setkání rodin patřilo jak sobotní setkání s rodinami v parku Bresso, tak i nedělní slavnostní bohoslužba, které se zúčastnilo na milion věřících. Program cesty Svatého otce zůstal nezměněn i přes vysokou seizmickou aktivitu, která se v těch dnech na severu Itálie panovala. Téma VII. světového setkání rodin vyjádřili organizátoři mottem: Rodina – práce a slavení. 
“Nadcházející světové setkání rodin vytváří jedinečnou příležitost pro nové zamyšlení nad prací a slavením s ohledem na sjednocenou, životu otevřenou rodinu, dobře začleněnou ve společnosti a v církvi, která vedle ekonomického zajištění rodinného jádra věnuje pozornost i kvalitě vztahů,” prohlásil směrem k účastníkům setkání papež Benedikt XVI. 
Letošního světového setkání rodin se zúčastnila zhruba stovka českých poutníků, včetně oficiální delegace z Národního centra pro rodinu a královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála, který se ovšem s českou skupinou účastníků nesetkal. Naopak velmi vděčně poutníci přijali aktivní účast novokněze P. Martina Sklenáře z pražské arcidiecéze, ten s poutníky bezprostředně prožil všechna setkání programu a ochotně překládal vše, co mohl. Velká část účastníků světového setkání rodin přicestovala autobusem, který vypravila cestovní kancelář Miklas tour z Prostějova a postarala se i o to, aby české a moravské poutníky srdečně přijali do svého domu milánští salesiáni, kteří jim poskytli jak stravu, tak ubytování. Některé rodiny, i ty co přicestovaly soukromě vlastními automobily, měly možnost se ubytovat v místních rodinách. Z olomoucké arcidiecéze byla asi třetina účastníků. Jinak skvělou organizaci tohoto setkání (veliké množství dobrovolníků, ochotné kdykoliv pomoci, bylo vidět tzv. “na každém kroku“) byla skutečnost, že italštinou jazykově nevybavení účastníci, měli problém. Neboť i do světových jazyků bylo překládáno jen minimum toho, co bylo sdělováno… A to byla škoda. Díky katolickým médiím jsme si alespoň po návratu mohli přečíst, čemu jsme vlastně naslouchali. Přesto věřím, že účastníci odjížděli spokojeni a povzbuzeni – tak, jak to dokáže dát jen tento typ setkání tj. zažít universalitu katolické církve “na vlastní kůži”.
Josef Záboj
Centrum pro rodinný život Olomouc

Svědectví P. Martina Sklenáře z tohoto setkání
Drazí bratři a sestry, drazí manželé, drahé rodiny, na závěr setkání kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, vyjádřil naléhavý apel směrem k rodinám. V něm vyjádřil skutečnost, že papež, biskupové a potažmo i kněží vás potřebují. Potřebují být obklopeni rodinami. K tomuto apelu bych se chtěl připojit i já. 
Rád bych poděkoval všem rodinám, se kterými jsem mohl tyto podivuhodné dny prožít. Milánské setkání rodin se Svatým otcem pro mě bylo nezapomenutelným a jedinečným zážitkem. Byl jsem fascinován Svatým otcem. Měl jsem možnost zúčastnit se dvou celosvětových setkání mládeže, slavit se Svatým otcem několik bohoslužeb, či se účastnit středečních generálních audiencí. Nikdy jsem ale neviděl, aby papež hovořil takovou dobu (celý sobotní večer) bez papíru. Bylo to pro mě opravdu překvapující! Snad i toto ukazuje pozornost, kterou věnuje papež rodinám. Vše bych zakončil možná odvážným, ale zároveň pravdivým shrnutím, že to byly jedny z nejkrásnějších dní mého krátkého kněžského života.

A pro zpestření
POUŤ RODIN DO MILÁNA (veršem od jednoho poutníka)
-
Byla nám ta radost přána, jet za papežem do Milána,
My nebyli jsme jediní, zval k sobě všechny rodiny,
Sjeli jsme to jedním šusem, krásným skvělým autobusem,
Že pouť se nám všem vydařila, to MIKLAS - TOUR vše zařídila,
Zvláště dík za Terezku, jež dělala nám hostesku,
Svým šarmem byla za hvězdu, tvrdí účastníci zájezdu!
-
Až jsme tam šťastně dorazili, skvěle nás pak pohostili,
Na těle ba i na duši, jejich kafe srdce rozbuší,
Svatý otec nás pak vítá, slova na míru jsou šitá,
No, italsky to krásně uměl, ale nikdo z nás mu nerozuměl,
Ovšem milost od Hospodina, že poslal otce Martina,
Toť novokněz co s námi byl a ten nám všechno přeložil,
Našli jsme co vidět není, slova plná povzbuzení,
Teď víme papež jediný, má rád všechny rodiny,
Mluvil k nám přes ampliony, slyšely to miliony,
-
Italové národ skvělý, připravené všechno měli,
I když unavení byli, s úsměvem vždy pozdravili,
Buongiorno a úsměv milý, tak to jsme se tam naučili.
-
Z Milána směr ku domovu, vzali jsme to přes Padovu,
Nebyl to špás ani psina, je tam hrob sv. Antonína,
I když bylo času málo, svěřili jsme co se dalo,
Ten, kdo jak já zapomíná, vzývá sv. Antonína,
Najde klíčky, peněženky, ba i brýle od stařenky,
Proč je však nejvíc žádaný, že najde holkám galány,
Po česky i po německy, modlily se ženy všecky...
-
Že na pouti této krásné, růženec byl, to je jasné,
Otec Martin nám svou dlaní, udělil všem požehnání, 
Každému zvlášť novokněžské, to vám bylo vážně hezké,
Byla též modlitba v jednom kuse, za šoféry v autobuse,
Aby kluci světa znalí, u volantu nezaspali...
-
No a to by bylo asi všecko, sem tam zakňurkalo děcko,
Na závěr mi zbývá dodat, že vám chci všem poděkovat,
Volám Deo Grácias, příště bych jel s vámi zas !!!
-
Svými veršíky rád pohostí, V. Buček ve vší skromnosti... 

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 terapeuta, 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

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 činí 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár. Kapacita je omezena, je potřeba se přihlásit dopředu a to emailem: korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na tel. 587 405 250. Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.cz

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,e-mail: rodinnyzivot@email.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 na 587 405 293. Účastnický poplatek činí 200 Kč. Bližší informace najdete: www.rodinnyzivot.cz

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 jednolůžkové 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 4 až 10 let. Dítě nad 10 let nebo dospělý nad 60 let platí 2500 Kč.
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

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 na adresu: olsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na naše centrum. 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.

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 Arcibiskupství olomouckém. 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 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	Stránky připravil Peter Markovič


Centrum pro katechezi

Poděkování
Milí otcové kněží, katecheté a katechetky a všichni, kteří ve farnostech a školách naší arcidiecéze vyučujete náboženství, připravujete katecheze, vedete společenství, nebo realizujete jakoukoliv další katechetickou činnost, rádi bychom vám alespoň tímto způsobem poděkovali za vaši práci, kterou jste odvedli během celého uplynulého školního roku 2011/2012. Víme, že katechetická služba není vždycky lehká a jednoduchá. O to více si ceníme vaší obětavosti a nasazení, volného času, úsilí a energie, kterou do této činnosti investujete. Ať vám to Pán odplatí! Rádi bychom vás povzbudili, abyste při této činnosti především neopomíjeli budování svého osobního vztahu s Kristem, vždyť bez něho zvláště tato práce nikdy nemůže nést to nejlepší ovoce. Nezapomínejme se také v modlitbách obracet na Ducha Svatého, zvláště v letošním Roce biřmování, aby právě On působil v srdcích těch, ke kterým jsme poslání. 
Přejeme vám klidné prázdniny, během nichž nebude chybět i odpočinek a rekreace. Vám, kteří se během léta vydáte s dětmi na různé chaloupky a tábory přejeme dobré počasí a ochranu andělů strážných. Budeme se těšit na spolupráci s vámi v příštím školním roce, kdy začne Rok víry a také Rok Eucharistie – doba bezprostřední přípravy na cyrilometodějské jubileum v roce 2013.
Pracovníci z katechetického centra v Olomouci 

Film Lekár zázrakov – Svätý Giuseppe Moscati
Dvoudílný italský film Lekár zázrakov je životopisným příběhem slavného lékaře, profesora a vědce sv. Giuseppe Moscatiho (1880 – 1927), který je známý svým mimořádným přístupem k chudým. V roce 1906 při evakuaci nemocnice po výbuchu sopky Vesuv se Moscatimu podařilo zachránit všechny pacienty těsně před zřícením budovy. Během první světové války vedl nemocnici pro raněné vojáky. Už během jeho života se o něm říkalo, že je zázračným lékařem, který umí vždy určit diagnózu na základě příznaků. 
Film podává fascinující příběh lékaře, který své poslání pomáhat bližním naplňuje nejen lékařskými prostředky, ale především láskou, a to i za cenu obětování svých hmotných i nehmotných dober. Giuseppe Moscati na rozdíl od většiny kolegů vynikal hlubokou vírou, kterou spojoval s praktickým životem a nezištnou obětavostí. V roce 1987 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za svatého. Film je vhodný pro starší děti přibližně od 14 let a dospělé. Můžete si jej promítnout například doma o prázdninách společně s dětmi, nebo ve společenství.
Film vydalo slovenské nakladatelství Don Bosco, trvá 200 minut a je možné si jej zakoupit na: www.paulinky.cz za 499 Kč. Jeden exemplář se nachází i v DVD knihovničce v našem katechetickém centru.
Terezie Pecháčková

Prázdninové duchovní cvičení
Zajímáte-li se, zda o letošních prázdninách proběhne opět duchovní cvičení pro katechety a animátory, tak máme pro vás dobrou zprávu: duchovní obnova bude, a to na Velehradě v termínu od neděle 29. července do čtvrtku 2. srpna. Obnovu povede P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Během těchto čtyř dnů nás bude provázet téma: Svátost biřmování – “Dostanete sílu a budete mi svědky.” Cena včetně stravy je pro dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím 1800 Kč, dvoulůžkový bez příslušenství 1600 Kč, jednolůžkový s příslušenstvím 2000 Kč a jednolůžkový bez příslušenství 1720 Kč. Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: velehrad@stojanov.cz nebo na tel.: 572 571 531. Těšíme se na setkání s vámi na posvátném Velehradě.
Pracovníci centra pro katechezi

Svatá Ludmila vyjde na začátku září
Již v předešlých číslech OLDINu jsme avizovali vydání barevně ilustrované knížečky s názvem Svatá Ludmila. Na 32 stranách se dětem předškolního a mladšího školního věku odkrývá život kněžny, která svou službou a láskou k Bohu dala prostor Bohu, aby proměňoval nejen ji samotnou, ale i lidi z jejího okolí. Ilustrování se opět ujala Alena Němečková. Knížečka je součástí edice “Poznáváme naše světce“, ve které již vyšly knížečky o třech světcích: sv. Vojtěchovi, sv. Václavovi a sv. Prokopovi. K dispozici je již pouze svatý Prokop. Knížečku Svatá Ludmila můžete získat v Centru pro katechezi, a to po letních prázdninách.	
Anna Skočovská


Hlasy a ohlasy

Mladí lidé touží po ryzích a čistých vztazích
Ve středu 30. května jsme v Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži přivítali P. Timoteje M. Pavla Váchu, OPraem. z Říčan u Prahy. Účelem jeho návštěvy byla přednáška o vztazích, o křesťanském vnímání sexuality a o Společenství čistých srdcí. Bylo tak navázáno na tradici podobných setkání před dvěma lety s P. Markem Dundou a před čtyřmi lety s P. Vilémem Štěpánem.
Setkání začalo mší svatou za členy tohoto společenství, slavenou v kostele sv. Jana Křtitele. Poté se zájemci z řad studentů, nejen z AG, ale i z dalších kroměřížských škol, vydali do Studentského klubu v budově Arcibiskupského gymnázia, kde otec Timotej velmi živým a bezprostředním způsobem navázal na svou promluvu při mši svaté a na počátky svého povolání ke křesťanství a k řeholnímu životu. V přednášce, kterou zpestřovaly dotazy studentů, představil hodnoty křesťanského způsobu prožívání vztahů a sexuality a následně pohovořil o Společenství čistých srdcí, které se v naší zemi zdárně rozvíjí od roku 2005. Je obdobou zahraničních aktivit “Pravá láska čeká” (USA, Polsko aj.), které reagují na mravní uvolněnost předkládanou především v masmédiích. Mladí lidé toužící po ryzích a čistých vztazích se veřejně zavazují chápat sexualitu jako Boží dar, nikoliv jako předmět konzumu, a usilují o to, aby tyto hodnoty byly uváděny do světa jejich příkladem. Chtějí rozvíjet i další křesťanské hodnoty Desatera a tak podle svých možností a schopností přispívat k tomu, aby se svět více stával královstvím Božím. 
Společenství čistých srdcí má v naší republice okolo 1500 členů a od poslední květnové středy po přednášce na “Ágéčku” jich má o 22 víc…
Luisa Ščotková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Studenti Arcibiskupského gymnázia slavili úspěchy v celé řadě soutěží
Letošní školní rok přinesl studentům Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži nevídaný počet úspěchů v odborných, uměleckých i sportovních středoškolských soutěžích. Suverénní vítězství zaznamenali naše studentky v celostátním kole olympiády ruského jazyka, kde naše dívky obsadily první, druhé i třetí místo a nechaly za sebou celý zbytek republiky. V odborných olympiádách jsme získali ve Zlínském kraji 2. místo v angličtině, 3. místo v němčině, 1. a 2. místo ve fyzice, 1. místo v matematickém Klokanovi a 3. místo v chemii. V rámci okresních soutěží pak 1. a 3. místo v zeměpise, 2. místo v matematice, 2. místo v českém jazyce, 1. místo v soutěži zdravotnických hlídek a 1., 2. a 3. – 4. místo v němčině. V uměleckých soutěžích získal student AG prestižní ocenění Lidickou růži ve výtvarné soutěži “Lidice 2012“, další pak uspěl v celostátní literární soutěži “Cena Waltera Sernera“, kde obsadil 8. místo z 394 zúčastněných. Úspěchem je i druhé místo v okresním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov.
Ve sportu dosáhli významného úspěchu basketbalistky, které zvítězily v okresním i krajském kole a v celostátním získaly pěkné desáté místo. Další sportovní úspěchy pak přidaly volejbalistky druhým místem na přeboru církevních škol v Plzni, třetím místem v okrese a prvním místem na mezinárodním turnaji v Polsku. Z tohoto turnaje si přivezli první místo i naši fotbalisté. Na třetím místě v kraji pak skončili naši běžci v rámci štafety Junior maratón ve Zlíně. V okresní soutěži přespolního běhu obsadily dívky druhé místo a chlapci třetí. Třetí místo v okrese získalo naše družstvo šachistů.
Výrazného úspěchu jsme tradičně dosáhli i ve znalostní soutěži “Bible a my“, kde po vítězstvích v okresním kole získali naši studenti 2. a 3. místo v kole celostátním. Za zmínku stojí i účast studentů primy v soutěži Pay Sec Cup – vědomostní soutěži o bezpečném internetu, kde získali celkem 33. místo z 334 zúčastněných tříd celé České republiky. 
Za těmito výsledky stojí výborná práce a příprava studentů i kvalifikovaná a odborná pomoc jejich profesorů. Jim všem patří dík za reprezentaci církevního školství v rámci okresu, kraje i celé České republiky.
Mgr. Štěpán Bekárek
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Výstava “Ahoj, tady jsem!”
V rámci oslav 20. výročí založení Poradny pro ženy a dívky ve Zlíně se 7. června uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací žáků základních škol nazvaná “Ahoj, tady jsem!” na téma Jak se má miminko u maminky v bříšku. Záštitu nad výstavou převzala náměstkyně primátora Ing. Alena Zubalíková. Vystaveno byla stovka dětských výtvarných prací žáků 2. a 3. ročníků ZŠ ze Zlína. Výstavy a zároveň soutěže se zúčastnilo devět základních škol: ZŠ Křiby Zlín, ZŠ TGM Mařatice, ZŠ Větrná Mařatice, ZŠ Slušovice, ZŠ Babice, ZŠ Lukov, ZŠ Hřivínův Újezd, ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ Provodov. Výherci a účastníci soutěže získali vstupenky do rodinného zábavního parku Galaxie ve Zlíně. Cílem výstavy bylo posílit u dětí vědomí úcty k lidskému životu, naučit je žasnout nad jedinečností a dokonalostí každého člověka a vážit si života svého i druhých. Preventivní programy na ZŠ, středních školách, SOŠ, v dětských domovech a v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež realizuje Poradna pro ženy a dívky už od svého založení v roce 1992.
Bc. Naděžda Fraisová
Zlín

Koncert v kostele v Beňově
Již se stalo tradicí, že u příležitosti výročí narození našeho rodáka arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se koná koncert v místním kostele sv. Františka z Assisi. Poslední květnovou neděli odpoledne přivítal přítomné administrátor farnosti P. Bedřich Horák, který připomenul osobnost našeho milého rodáka. Následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Beňov. Děti hrály na flétny a zpívaly za doprovodu Hany Bělařové, která zahrála také na chrámové varhany. Poté již tradičně vystoupil soubor Primavera a dva komorní smyčcové orchestry ze ZUŠ B. Kozánka z Přerova pod vedením uměleckého vedoucího Bohumila Kratochvíla a dirigenta Ondřeje Kratochvíla. Dalšími hosty svátečního odpoledne byl smíšený pěvecký sbor Carmen ze Zábřehu a Mohelnice pod vedením sbormistra Jiřího Nováka. Na elektronické varhany hrál a následně i dirigoval Stanislav Smoček z Pavlovic u Přerova. Všichni sklidili bouřlivý potlesk. 
Děkujeme všem účinkujícím za nádherné vystoupení a těšíme se na setkání zase za rok. Účastníci navštívili památník arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a shlédli výstavu fotografií. Organizátorům patří poděkování, zvláště Vlastě Martínkové a Aleně Černé za vytvoření příjemného posezení pro účinkující v budově zahrádkářů.¨
Yveta Hrbasová
Beňov


Bude vás zajímat

Duchovní cvičení na Velehradě 2012
	22. – 26. 7.	Exercicie pro všechny – Mons. Aleš Opatrný 
	26. – 29. 7.	Exercicie pro lékaře a zdravotníky – Mons. Aleš Opatrný 
	29. 7. – 2. 8.	Duchovní cvičení pro katechety a animátory – P. Petr Bulvas 
	5. – 8. 8.	Exercicie pro chrámové zpěváky a varhaníky – P. M. Javora 
	19. – 24. 8.	Exercicie pro trvalé jáhny a jejich manželky – P. Vít Zatloukal 
	19. – 23. 8.	Duchovní cvičení pro všechny – P. A. Dabrowski, OFM 
	26. – 31. 8.	Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. M. Altrichter, SJ 
	5. – 8. 9.	Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB 
	16. – 19. 9.	Duchovní cvičení pro manžele – P. M. Kabrda, SDB 
	8. – 12. 10.	Exercicie s Pannou Marií – P. J. Hladiš, SJ 
	12. – 14.10.	Víkend pro seniorky (Centrum pro rodinu) – P. S. Peroutka, SJ 
	17. – 21.10.	Ignaciánské exercicie pro všechny – P. S. Peroutka, SJ 
	29. 11. – 2. 12.	Duchovní cvičení pro všechny – Mons. V. Šíma 
	30. 12. – 1. 1.	Duchovní cvičení formou večeřadla – P. Š. M. Filip, OP 
Bližší informace naleznete na www.stojanov.cz, přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel. : 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Duchovní cvičení v Kolíně 2012
	16. – 20. 7.	Ignaciánská duchovní cvičení pro všechny – P. Josef Čupr, SJ
	10. – 15. 9.	Ignaciánská duchovní cvičení – III. týden na téma Trpět s Ježíšem zraňovaným – P. František Lízna, SJ
	17. – 21. 9.	Ignaciánská duchovní cvičení na téma Sblížení s Ježíšem – P. Josef Tichý, SJ
	1. – 5. 10.	Ignaciánská duchovní cvičení – P. Josef Hladiš, SJ
	22. – 27. 10.	Ignaciánská duchovní cvičení – IV. týden na téma Radovat se s Kristem vzkříšeným – P. František Lízna, SJ 
	6. – 10. 11.	Ignaciánská duchovní cvičení – P. Vojtěch Suchý, SJ
	5. – 9. 12.	Adventní duchovní obnova – P. Josef Čupr, SJ
	10. – 14. 12.	Adventní duchovní obnova – P. Josef Hladiš, SJ
Mimo tyto termíny nabízíme možnost individuálního pobytu.
Ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Cena pobytu (včetně stravy): 500 Kč za první den; 400 Kč za každý další den. 
Pro studenty a jiné osoby s nízkým příjmem je možné cenu snížit dle domluvy.
Kontaktní adresa: Exerciční dům, Kutnohorská 26, 280 02 Kolín, e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz, tel.: 731 182 112

Duchovní cvičení v Českém Těšíně 2012
	5. – 10. 7.	Třídenní až pětidenní duchovní obnova pro všechny: Těšit se z tak veliké slávy a radosti Krista, našeho Pána 
– IV. týden duchovních cvičení – P. L. Árvai, SJ
	17. – 25. 7.	Pětidenní až osmidenní exercicie pro řeholníky i laiky (klasické ignaciánské duchovní cvičení) – P. L. Árvai, SJ
	16. – 25. 8.	Kontemplativní exercicie – P. C. John, SJ
	13. – 16. 9.	Duchovní obnova: Člověk je stvořen, aby Boha chválil a vzdával mu úctu – Východisko a základ s I. týdnem duchovních cvičení – P. J. Kovář, SJ
	28. – 30. 9.	Duchovní víkend pro rodiny s dětmi – P. L. Árvai, SJ
Bližší informace: Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713, 734 796 662 (P. Ladislav Árvai, SJ), web: www.exercicie.cz; www.farnost-tesin.cz


Centrum laických aktivit

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2012
Navzdory chladnému počasí a dešti, který na mnoha místech ztěžoval podmínky, přišlo v pátek 1. června do všech 185 objektů otevřených na území olomoucké arcidiecéze téměř 66.700 návštěvníků. Počet návštěvnických vstupů se tak oproti loňským téměř 62 tisícům zvýšil o pět tisíc. Více než o čtvrtinu se také zvýšil i počet zúčastněných kostelů. Nejen z tohoto důvodu, ale hlavně podle pozitivních reakcí návštěvníků i pořadatelů byl letošní ročník akce Noc kostelů, jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, lze označit za vydařený.
Velmi pěkné bylo už společné zahájení Noci kostelů v Olomouci, které se za přítomnosti zástupců kraje i místní samosprávy uskutečnilo v Husově sboru. Prostor kostela byl zcela zaplněn návštěvníky. Zástupy lidí až do půlnoci proudily celým městem, které zájemcům nabídlo celkem 20 otevřených kostelů, kaplí a modliteben.
Podobnou atmosféru zažila i další města, například Kroměříž, kde se otevřelo celkem 14 objektů, nebo Prostějov s devíti zpřístupněnými kostely. Pět a více kostelů bylo přístupných také v Lipníku nad Bečvou, Přerově, Šumperku a Zlíně. Své návštěvníky si ale našly také sakrální objekty v menších městech a obcích, kterých se v celé arcidiecézi, která pokrývá větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, zapojilo celkem 91.
Zúčastněné farnosti či sbory připravily bohatý program, který většinou pamatoval i na děti u příležitosti jejich svátku i na celé rodiny. Například v Olomouci pro ně začínal program již od 15 hod. Pestrost programu neznala mezí. Potěšující bylo, že v mnohých farnostech byl po celý večer přítomen i místní duchovní správce. Nechyběly programy i na aktuální témata k Roku biřmování i k nadcházejícímu výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.
Postřehy účastníků snad hovoří za vše: 
“Noc kostelů velmi vydařená, požehnaná a podle účastníku opět velmi kladně hodnocená. Díky za vaši spolupráci.”
“Program se vydařil, příchozí byli spokojeni, organizátoři se aktivizovali a navzájem sblížili při společné službě.”
Akce probíhala v poklidu a ve velkém nadšení nejen z lidí, kteří byli poprvé v kostele nebo po dlouhé době. Bylo to požehnané.
Děkujeme všem duchovním správcům a pořadatelům za jejich mimořádné nasazení pro zdar této akce.
Pavel Mléčka
koordinátor Noci kostelů

Noc kostelů v tom rapotínském
Ten pátek 1. června 2012 o šesté hodině večerní se rozezněly zvony po celé Evropě – ve věži sv. Víta na Hradčanech rozhoupali lidé Zikmunda, toho největšího, aby se jeho hlas nesl nad Vltavou... A stejně tak se nad říčkou Desnou nesl hlas zvonů z kostela Nanebevzetí Panny Marie.
P. Milan Palkovič a rapotínský starosta pan Žerníček tu už odpoledne zahájili Noc kostelů, o jejíž průběh a samu existenci se v tomto Božím chrámě zasloužila hlavně rodina Damborských. Pod vedením paní učitelky Maláčové z petrovské školy zapískali na flétničky čtyři malí žáčci a naplnili veliký prostor až po gotické klenby jasnými tóny nejen lidových písní. Následovalo vystoupení rapotínského sboru Smíšci, kdy přes dvě desítky dětí v růžovém s černými vestičkami zazpívaly písničky veselé i hravé.
Dalším vystoupením naplnili farní i přespolní ochotníci, ochotničky a ochotničata (ta asi nevědomky) myšlenku obsaženou v názvu občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a seznámili přítomné se svojí “rýmovanou, gramaticky katastrofickou, zčásti kradenou, avšak podletně radostnou” verzí místní pověsti o tom, kterak založeny byly sesterské kostely v Petrově a Rapotíně.
Po kratší pauze se v chrámě zjevil sv. Petr (Kocůrek), který svolal přítomné děti a obcházel s nimi kostel. Klíče u pasu mu chřestily, ale nebeský klíčník neustále pobízel skupinku k tichu, neb za Noci kostelů ožívají sochy svatých, a tak “Pssst, už někdo přichází...” Ježíš Kristus s křížem, sv. Jan Nepomucký v biskupské čtyřrohé čepičce, františkán s děťátkem... A děti běhaly po kamenné dlažbě a hledaly sochy těch, kteří se jim zjevovali. Panna Maria v modrém, sv. Pavel s mečem i ta socha v rohu s orlem, ač děti odhalily, že oživlý Jan Evangelista třímá káně.
Další příchozí se přenesli z nebe zpátky na zem, a to na zem španělskou, kde loni v srpnu mariánští poutníci prošli Madrid, Santiago de Compostella s neuvěřitelným chrámem sv. Jakuba... Fatima a zpět kol slavného plátna v Turíně. Vše mohli návštěvníci zhlédnout díky paní Haně Horké, která k fotografiím podávala zasvěcený výklad. A stejně odborný výklad, avšak o historii kostela, si mohli zájemci vyslechnout od pana Stanislava Hoška, do fungování stoletého stroje věžových hodin zasvěcoval pan Karel Kocůrek, též obrovitá farní kronika byla k nahlédnutí.
Kdo v tento kostelní podvečer chtěl popást oči své, nelenil, vystoupal na věž a spatřil utěšené údolí, z něhož se právě zvedaly mraky nad hory zelené, courajíce mlžné závoje v údolíčkách pod Jelení studánkou. A kdo chtěl dopřát nevšední zážitek svému sluchu, ten “vlezl” ... do varhan! Dole stovky tyček, klapek a táhel, nahoře snad tisíc píšťal kovových i dřevěných jazýčkových a všechno to hraje, funí, píská. Když tu paní varhanice Věra Šebestová zahraje forte, prostor se naplní ZVUKEM, chvěje se a hřímá...za pyramidou píšťal se míhá vitráž nad apsidou kostela, kde Kristus Král sedí na trůně v rudém rouchu... královská hudba.
A potom ztišení. Venku se šeří, přichází Noc do kostelů, začíná mše svatá za svitu svící v rukou věřících. Letnice, biřmování, sestoupení Ducha Svatého a jazyky mnohé, rozličné, jimiž promlouvali apoštolové. Otázku jazyků nakousl celebrující P. Milan Palkovič, aby nás ujistil, že nemusíme nutně biflovat cizí slovíčka, hlavně když naše duše ovládají jazyk srdce. Z kúru se snášelo několikahlasé přenádherné “Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno ve vší zemi“, každá ze svíček měla svou svatozář, kytara a bubnování, andělský chorál “Přijď světlo našich srdcí” ... Jděte, ve jménu Páně!
A tak jsme tedy šli. Před kostel, do noci, do přátelského kruhu kolem ohně. Až mnohem později se všichni rozcházeli a chladný vítr jim možná zpíval ozvěnou ... “Veni Sancte Spiritus.”
Filoména Brigita

Komunita Blahoslavenství
Duchovní obnova pro všechny
Blahoslavenství – cesta k plnosti života
Termín konání 19. až 25. srpna
Blahoslavenství, v nichž nacházíme portrét Ježíše Krista, jsou pro křesťana cestou k plnosti opravdového života.
Hlavní přednášející: P. François – Xavier Wallays, člen Komunity Blahoslavenství z Francie, známý exercitátor a kazatel
Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Přednášky budou tlumočeny do češtiny. V programu jsou dvě přednášky denně (dopoledne a odpoledne), společná zpívaná modlitba ranních chval, modlitba růžence a mše svatá. Každý den je zakončen animovaným modlitebním večerem. Během dne je v kapli vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.
Doporučený příspěvek, ve kterém je zahrnuta cena za stravu, ubytování a režijní výdaje, letos činí 3000 Kč (vícelůžkový pokoj) a 3300 Kč (jednolůžkový pokoj). Příspěvek se vybírá až na místě, při nástupu. V semináři je zajištěna celodenní strava – snídaně, obědy a večeře. Duchovní cvičení začínají v neděli 19. srpna v 18 hod. večeří a končí v sobotu 25. srpna obědem. 
Bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz, e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz, nebo na tel.: 739 092 799


Přečetli jsme za vás

Příkladnou prací se zasloužili o Svatý Hostýn
Do záhlaví publikace vydané v květnu letošního roku s názvem “Padesát osobností Svatého Hostýna” by se dal vepsat latinský citát “Verba movent, exempla trahunt“; ano, kéž by obsah publikace byl pobídkou k následování těch, kdo přispěli v minulosti ke kráse poutního místa. Editor Josef Pala vybral do tohoto díla jména těch, kdo se zasloužili o obnovu Svatého Hostýna jak po roce 1845, tak i po příchodu jezuitů na poutní místo v roce 1887. Mimo jiné jsou v knize zařazeny medailony prvních duchovních správců – jezuitů Jana Cibulky a F. X. Zimmmerhackla, olomouckých arcibiskupů Bedřicha Fürstenberga, Františka Saleského Bauera, Leopolda Prečana a Františka Vaňáka. Nejobšírněji je však pojednáno o Antonínu Cyrilu Stojanovi, o poutní místo a o korunovaci sochy Panny Marie velezasloužilém. Ze jmen stavitelů a výtvarných umělců zaujmou čtenáře jména Metoděje Matušky, Václava Wittnera, Otty Zemana, tvůrců nové křížové cesty Dušana Jurkoviče, Jano Köhlera i Joži Uprky, a zhotovitele mozaikového obrazu Panny Marie na průčelí baziliky Viktora Foerstra. Připomenut je František Vídenský, autor jedné z prvních publikací věnovaných dějinám poutního místa. Z archeologů, kteří se zabývali pravěkem a vykopávkami na posvátné hoře, jsou uváděny tři osobnosti: Beda Dudík, Josef Skutil a Otto Sova. 
Na závěr 126stránkové publikace podal Josef Pala výčet všech významných návštěv na poutním místě od roku 1748 až do současnosti. Z jedenácti autorů, kteří se podíleli na zpracování padesáti životopisů, je svými šestnácti příspěvky zastoupen především Josef Pala, po osmi pak Olga Kozlová a Dalibor Kolbinger. 
Nová publikace je cenným pokračováním čtyř nedávno vydaných pojednání o Svatém Hostýnu: Dalibora Kolbingera “Hostýn v dávnověku” (2007), Josefa Paly “Svatý Hostýn” (2007) a jeho rozšířené vydání “Svatý Hostýn, nejznámější moravské poutní místo” (2012), a Olgy Kozlové “Obrazy z dějin Hostýna” (2008). 
Pro starší generaci je četba tohoto díla osvěžením paměti a pro mladou generaci výzvou, aby pamatovala, že “k živému poutnímu místu patří i živá paměť“, což zdůraznil v úvodním slovu Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
(sjl) 


Z diáře arcibiskupství

ČERVENEC – SRPEN 2011
1. 7. neděle
	10.00 hod. • Nový Smokovec – patrocinium kostela • arcibiskup Jan
	14.00 hod. • Velké Opatovice – mše svatá na poděkování za 40 let kněžství a 70 let života • biskup Josef
2. 7. pondělí až 4. 7. středa
	Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 7. úterý
	18.00 hod. • Napajedla – mše svatá a návštěva hrobu Aničky Zelíkové za účasti všech biskupů • arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 7. středa
	16.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro vozíčkáře • arcibiskup Jan
	19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 7. čtvrtek
	10.30 hod. • Velehrad – národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – mše svatá ze slavnosti • arcibiskup Jan a biskup Josef
	16.00 hod. • Radějov – 100. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
7. 7. sobota
	10.00 hod. • Brumov-Bylnice – mše svatá k 20. výročí příchodu kněží mariánů do olomoucké arcidiecéze 
• biskup Josef
	10.00 hod. • Polomí u Konice – žehnání obecních symbolů • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
8. 7. neděle
	8.30 hod. • Luhačovice – 600. výročí první písemné zmínky o Luhačovicích • arcibiskup Jan
	 9.30 hod. • Partutovice – mše svatá u příležitosti 600. výročí obce • generální vikář Josef Nuzík
	10.00 hod. • Velehrad – “Malá pouť“ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje • biskup Josef
	10.15 hod. • Provodov – 600. výročí obce a žehnání obecních symbolů • arcibiskup Jan
14. 7. sobota
	9.30 hod. • Vranovice – mše svatá a žehnání obecních symbolů • arcibiskup Jan
	13.00 hod. • Kelčice – žehnání hasičského praporu • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněžská	povolání (Veselí nad Moravou) • biskup 
Josef
29. 7. neděle
	10.00 hod. • Lužná – Valašská Polanka – mše svatá u příležitosti 500. výročí obce • biskup Josef
11. 8. sobota
	11.00 hod. • Maria Hilf – hlavní poutní mše svatá • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Šternberk – mše svatá v klášteře sester klarisek ze svátku sv. Kláry • biskup Josef
12. 8. neděle
	10.30 hod. • Hostětín – 600. výročí první písemné zmínky o obci a patrocinium kostela • biskup Josef
14. 8. úterý až 19. 8. neděle
	Žďár nad Sázavou – Celostátní setkání mládeže • arcibiskup Jan
15. 8. středa
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – slavnost Nanebevzetí Panny Marie • biskup Josef
18. 8. sobota
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – slavnostní mše svatá u příležitosti 100. výročí korunovace milostné sochy Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
19. 8. neděle
	10.00 hod. • Žďár nad Sázavou – mše svatá na závěr Celostátního setkání mládeže • arcibiskup Jan
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie • biskup Josef
	11.00 hod. • Blatnička – mše svatá u příležitosti 650. výročí obce • generální vikář Josef Nuzík
21. 8. úterý
	17.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá a zakončení adoračních dnů • arcibiskup Jan
25. 8. sobota
	10.00 hod. • Hlubočky – mše svatá a žehnání zvonu • biskup Josef
	10.30 hod. • Dub nad Moravou – hanácká dožínková pouť • arcibiskup Jan
26. 8. neděle
	9.30 hod. • Blatnice – děkovná dožínková pouť na Svatém Antonínkovi • arcibiskup Jan
	11.00 hod. • Napajedla – mše svatá u příležitosti 
300. výročí kostela • biskup Josef


