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Rok Eucharistie

Pastýřský list k Roku Eucharistie
K nastávajícímu Roku Eucharistie posílá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner pastýřský list, který bude čten o První neděli adventní ve všech kostelech olomoucké arcidiecéze.
Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale také počet dospělých různého věku, včetně seniorů, kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do živého společenství církve. 
Dnes, o První neděli adventní, zahajujeme Rok Eucharistie, třetí svátosti uvádějící do křesťanského života. Ta je jejich tajemným středem, protože je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti na kříži. Slavení eucharistie je “zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. Není nic většího, čeho by ještě bylo možné dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři. Daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude slavili eucharistií jeho smrt, naše vykoupení.(Youcat 208) 
Mnozí z vás už byli na pouti ve Svaté zemi a klečeli na Kalvárii, na místě, kde Ježíš umíral. Kéž by nám došlo, že při každé mši svaté máme možnost být při největší události lidských dějin, když se Kristova oběť zpřítomňuje na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně důležité!
Nejsme však pozváni jen jako diváci, ale jako spoluúčastníci. Máme možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír za hříchy světa. Boží slovo, v němž k nám hovoří sám Kristus, nás učí Boží moudrosti. Ve svatém přijímání vrcholí naše sjednocení s Bohem, který se nám dává za pokrm, abychom v jeho síle dovedli žít jako noví lidé.
Duchovní užitek mše svaté však závisí také na naší připravenosti a opravdovosti. Vzpomeňme, že už ve Starém zákoně čteme: Neukážeš se před Hospodinem s prázdnýma rukama. I první křesťané přinášeli do shromáždění dary ve prospěch společenství a Skutky apoštolů dosvědčují: Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Předání daru má však své podmínky. Evangelista Matouš píše: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle, než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním světem! Ano, musíme to brát vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě. 
Mohlo by se říkat o naší zemi, že je bezbožecká, kdyby z každé mše svaté vycházeli do světa všichni, kteří byli u svatého přijímání, jako živé svatostánky, jako živí svědkové Boží lásky, kteří přijali poslání nést Boha do světa? Nám všem řekl Kristus: Vy jste světlo světa… Rozžaté světlo se neschovává pod kbelík nebo pod postel, ale dává se na svícen, takže svítí všem v domě. Nemáme právo Boha před světem schovávat, ani ze strachu, že budeme přísněji posuzováni jako lidé na svícnu, ani z falešných ohledů na ty, kteří nechtějí být světlem. Bloudí-li však někdo díky tomu, že naše světlo nesvítí, čí je to vina?
Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. Rozdělme se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými. Pozvěme na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. Nabídněme přípravu ke svatému přijímání těm, kteří nebyli ani jednou u svátosti oltářní, nebo už všechno zapomněli. To se týká jak dospělých, tak mládeže a dětí, které nechodily do náboženství. Ve všech farnostech bude možnost mimořádné přípravy. Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či paneláku, kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost svatého přijímání aspoň jednou za měsíc doma. Protože šťastné setkání s Kristem ve svatém přijímání může prožívat jen čisté srdce, prosme o očištění při časté svaté zpovědi. A pokud vám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejte Pána Ježíše aspoň duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho do srdce a nepochybujte, že přijde a bude pozorně naslouchat každému vašemu slovu.
Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v každém svatostánku, abychom za ním mohli kdykoliv přijít na návštěvu. Využijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem kostela, abychom aspoň na chvíli Pána pozdravili. Udělejme si čas na společnou adoraci, kterou v tomto roce doporučuji všem farnostem častěji, než jindy. Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mimořádná oslava Božího Těla a adoračního dne farnosti. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše neduhy a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.
V lásce k Ježíši v Eucharistii každému z vás přeje požehnané dny Adventu a ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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LISTOPAD 2012 
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Hauyeho v roce 1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci, žijící na odpočinku v Kroměříži (90. narozeniny)
30. 11. 1987 zemřel v Olomouci Mons. Josef Vrana, biskup – apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze v letech 1973 až 1987 (25 let)
(jpa)

Dvacáté výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého
Ve středu 7. listopadu 2012 si připomeneme 20. výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Otec arcibiskup Jan bude za 20 let své služby v čele naší arcidiecéze a za všechny spolupracovníky a diecézany děkovat a prosit při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 11. listopadu v 10 hodin. Prosím, vzpomeňme v přímluvné modlitbě na tento úmysl.
Mons. Josef Nuzík
generální vikář

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

LISTOPAD 2012
Úmysl všeobecný 
Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
Úmysl misijní 
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
Úmysl národní 
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.

PROSINEC 2012
Úmysl všeobecný 
Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami.
Úmysl misijní 
Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.
Úmysl národní 
Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky. 


Aktuality

Plnomocné odpustky v Roce víry 
Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce.
Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. 
Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. 
Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby Breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů.
(čbk)

Katolická asociace nemocničních kaplanů zahájila svou činnost
Na Velehradě se v poutním domě Stojanov konala 2. října 2012 první valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která sdružuje všechny nemocniční kaplany ustanovené Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke zvláštní službě nemocným.
Nově ustanovená Katolická asociace nemocničních kaplanů je součástí České biskupské konference jako odborná sekce. Předsedou asociace byl zvolen MUDr. Michal Hrnčiarik, jeho zástupcem pak P. Leo Zerhau. Nemocničním kaplanem se rozumí – podobně jako vojenským kaplanem – muž nebo žena, kteří jsou vysláni církví, aby vykonávali pastorační službu v nemocničním prostředí. Nutným předpokladem pro tuto práci je mimo jiné i dokončené teologické vzdělání magisterského stupně. Vojtěch Eliáš

Konference o poutních stezkách v česko-polském pohraničí
Do čtyř měst, mezi nimi také do Olomouce, postupně zavítali účastníci konference, kterou ve dnech 16. až 18. října 2012 společně pořádaly opolská diecéze a olomoucká arcidiecéze. Odborníci z České republiky i Polska zde hovořili o poutních stezkách v polsko-českém pohraničí.
Iniciátorem mezinárodní vědecké konference “Kulturní cesty v polsko-českém pohraničí” se stala opolská diecéze, která tak chce reagovat na rostoucí popularitu putování po evropských svatojakubských cestách.
Konference byla prvním krokem v budování svatojakubské stezky z Opolí přes polskou Ratiboř a Opavu do Olomouce. Zúčastnili se jí zástupci církve, akademické obce, samospráv, neziskových organizací sdružujících příznivce svatojakubských cest či studenti. Materiály z konference budou zveřejněny v připravovaném sborníku.
V Olomouci účastníky konference uvítal 18. října arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Se svými diskuzními příspěvky zde vystoupili například vyučující olomoucké teologické fakulty ThLic. Vít Hlinka a profesor PhDr. Miloslav Pojsl, kteří se zaměřili na poutnictví ve středověku. O spolupráci s italskou organizací Cammini d’Europa hovořila PhDr. Dana Daňová, vedoucí Centrály cestovního ruchu Krajského úřadu ve Zlíně, a PhDr. Josef Pala z Matice svatohostýnské se podělil o některé zkušenosti s budováním poutních cest na území olomoucké arcidiecéze. Na závěr jednání všechny účastníky čekala prohlídka arcibiskupského paláce, v němž se olomoucké zasedání konference konalo.
Více informací o konferenci, která byla financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, lze získat na adrese: www.ado.cz/jakub
Jiří Gračka

IKONY – výstava s názvem: Světlo ikon – svět víry a krásy pohledem ikon
Kdy? 16. listopadu až 17. prosince 
Kde? Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě
Rozšíření ikony, typického prvku východní zbožnosti, s kterým se stále častěji setkáváme i na Západě, nám klade otázky: Proč je ikona dnes na Západě tak oblíbená? Proč se někdy idealizuje? Proč se jako každému jinému uměleckému stylu stává i ikonám, že v určitém historickém období mají svůj lesk a potom nevyhnutelně následuje období úpadku? Při pohledu na ikonu si však nemůžeme nepoložit otázku, co vlastně dává fenoménu ikony takovou vnitřní sílu. Na ni se výstava snaží dát odpověď. Výstava je sestavena ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Jednotlivé ikony jsou objasněny texty, které umožňují důvěrnější komunikaci s uměleckým a duchovním poselstvím posvátného obrazu.
Pořadatelé: Římskokatolická farnost Velehrad; Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci; Centrum Aletti Olomouc; Vlastivědné muzeum v Olomouci	
Informace: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, U Lípy 302, 687 06 Velehrad, tel.: 571 110 538, e-mail: info@velehradinfo.cz, www.velehradinfo.cz
František Ingr

Oslavy 20 let činnosti Charity Olomouc doplní výstava
Charita Olomouc v letošním roce slaví, neboť si připomíná dvacet let od zahájení své činnosti v budově bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici č. 5. Charitní tradici v Olomouci proto připomene i nová mini-expozice ve výstavním sále arcibiskupského paláce.
Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Charitou Olomouc, Římskokatolickou farností sv. Václava, Metropolitní kapitulou u sv. Václava a olomouckou pobočkou Zemského archivu Opava připravila pro nejširší veřejnost novou mini-expozici, která připomene nejen letošní jubileum Charity Olomouc, ale i tradici organizované charitní činnosti v Olomouci.
Záměrem autorů je představit strukturu charitní činnosti od založení Svazu charity v Olomouci v roce 1922 (dnes Arcidiecézní charita Olomouc), sociální péči v charitních zařízeních v Tršicích a Lukově, ale také fungování farních charit “Ludmila“.
Jelikož dnešní Charita Olomouc sídlí ve stejné budově jako dříve Domov bl. Anežky České a tím opět navazuje na sociální činnost v těchto prostorách, bude návštěvník seznámen i s činností zmíněného domova. Výstava také připomene významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj charity. Výstava reflektuje také likvidaci charitní činnosti v době komunismu.
Poslední část výstavy je věnována činnosti současné Charity Olomouc, která byla ustanovena dekretem arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1992. Samotnou expozici zpestří také dobové artefakty a archivní dokumenty, jako například tzv. “světelné obrázky“, které sloužily k propagaci charitní myšlenky v době první republiky.
Martin Kučera

Gymnázium představuje studentům popravené kněze 
Informační panely a upomínky na život kněží, kteří se stali oběťmi komunistického režimu v padesátých letech dvacátého století, vystavuje Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Expozice, kterou zapůjčilo brněnské biskupství, zde bude ke shlédnutí otevřena do poloviny listopadu.
Čtrnáct panelů a vitrína s primičním kalichem a dalšími předměty připomínají život a smrt kněží P. Jana Buly a P. Václava Drboly. Oba byli popraveni komunistickým režimem v souvislosti s tzv. Babickým případem. Výstava je umístěna v prostorách kaple sv. Stanislava Kostky v přízemí školy.
Štěpán Bekárek

P. Josef Stuchlý jmenován novým provinciálem českých jezuitů 
Generální představený jezuitského řádu P. Adolfo Nicolás jmenoval v minulých dnech představeným České provincie jezuitského řádu P. Josefa Stuchlého, současného superiora brněnské komunity. Nový provinciál převezme svůj úřad v neděli 3. února 2013.
“Budeme ho všichni už od této chvíle podporovat svou modlitbou, aby se na svou službu dobře připravil a vedl provincii podle směrnic našich Konstitucí, generálních kongregací a otce generála, v duchu svatého Ignáce, v Duchu Svatém a k větší Boží slávě,“ píše ve zprávě všem českým jezuitům dosavadní provinciál P. František Hylmar, který stál v čele provincie od 16. května 2004 celkem tři funkční období. 
P. Josef Stuchlý se narodil 10. srpna 1966 v Ostravě, kde také v roce 1990 promoval na Vysoké škole báňské jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát absolvoval na Svatém Hostýně a v Kolíně. V letech 1993 až 1996 studoval filozofii v Krakově. Pak do roku 1997 působil v Olomouci, kde mimo jiné dohlížel na stavební úpravy budov nové komunity a Centra Aletti. V Dublinu a Londýně vystudoval v letech 1997 až 2002 teologii. 
Kněžské svěcení přijal z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně 6. dubna 2002. V následujících letech (2002 – 2004) studoval psychologii v Bostonu. Po návratu do České republiky se stal představeným jezuitské rezidence a studentským kaplanem v Brně.
(www.jesuit.cz)

Nová provinční představená
Novou provinční představenou Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce byla 13. 9. 2012 zvolena S.M. Michaela Nováková, SPraem.
(ps)

Kněžské svěcení v Olomouci
V bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce přijal 6. října 2012 z rukou biskupa Mons. Ladislava Hučka, apoštolského exarchy Řeckokatolické církve v České republice, svátost kněžství diakon Mgr. Dominik Girašek. 
Novokněz Dominik Girašek se narodil v roce 1982 a v roce 2008 dokončil vysokoškolské studium vykonáním státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Katolická teologie na Teologické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku na Slovensku. Je ženatý a má jedno dítě. Jeho kněžským působištěm bude řeckokatolická farnost v Ostravě. 
(exarchat)

Zahraniční návštěva na Velehradě
Přibližně dvacítka významných kněží z Itálie a jejich spolupracovníků pracujících v oblasti poutnictví navštívila koncem září Velehrad.
Jejich hlavním zájmem bylo blížící se výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a také téma poutnictví, které je neoddělitelně spjato s významnými poutními místy celé Moravy. Po mši svaté, kterou sloužili ve velehradské bazilice, si s velkým zájmem vyslechli výklad průvodkyň, který se týkal nejen baziliky samotné, ale i velehradského kláštera a jeho okolí. Při tomto setkání nechyběly dotazy na pěší poutní stezky, jimž dominuje poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn. Po malém občerstvení a návštěvě výstavy na téma “Slovanský unionismus – Velehrad poutníků“, která je otevřena ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje až do 31. 12. 2012, se italská delegace s Velehradem rozloučila.	
František Ingr

První setkání vdov
“Z duchovního hlediska utrpení přispívá ke spáse bratří a sester. Je nenahraditelným prostředníkem a pramenem dobra. Církev se na trpící dívá jako na nositele nadpřirozené síly.“ I tato slova bl. papeže Jana Pavla II. zazněla 4. října 2012 na Svatém Hostýně na prvním setkání vdov s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. 
Vdovství je především stav, uznávaný státem i církví. Je to doba náročná a těžká. Bůh dal ženě partnera, aby jí byl oporou a toho jí, mnohdy bez slůvka rozloučení, vzal. Už v knize Genesis čteme, a apoštol Pavel připomíná v listě Efezanům, že sňatkem se z muže a ženy stává jedno tělo. Smrtí partnera je toto tělo, lidský život, rozdělen v půli. Nastává přetěžké období, plné vnitřních i vnějších bojů, které žena neumí řešit. Citové strádání, touha po doteku, sociální, mnohdy i právnické problémy, výchova dětí, chod domácnosti a jiné starosti vedou často i k onemocnění. Ve statistice zátěže na organismus je právě ztráta partnera na prvním místě. I když je každá žena jedinečnou lidskou bytostí, společnou otázkou dlouho zůstává – jak žít dál bez toho, který stál po jejím boku 10, 20, 40 i více let. 
V prvotní církvi měly vdovy výsostné a výsadní postavení. Už ve Starém zákoně čteme opakovaně výzvu k lidem “Zastaň se sirotků a vdov!“ Mezi první věrohodné svědky novozákonní doby určitě patří Hippolyt Římský (asi 170 – 235), který je považován za autora historicky cenné apoštolské tradice, v níž je právě zmínka o postavení vdov té doby. O pár století později, z tzv. patristické doby, se dochovaly překrásné spisky např. sv. Jana Zlatoústého, sv. Augustina, sv. Ambrože, sv. Jeronýma aj. Např. v dopise Mladé vdově sv. Jan doslova píše: “Slovo vdova není titul neštěstí, ale cti, ano největší cti a důstojnosti.“ I apoštol Pavel I. list Timotejovi začíná slovy: “Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.“ 
Je pravdou, že v té době bylo postavení žen úplně jiné. Nepracovaly a byly odkázány na milost příbuzných a druhých lidí. Dnes ženám stát přispívá na životní náklady, ale to není to nejpodstatnější pro ženu vdovu, s čím se potýká, co jí bytostně schází. Církev nabízí nedocenitelný dar svátostí, osobních pohovorů, mnohdy i drobné pomoci. A chce nabídnout i více. A právě toto bylo motivací pro Alenu Panákovou, iniciátorku a hlavní organizátorku celého setkání, aby pozvala vdovy, zatím ponejvíce z vizovického děkanátu, na Svatý Hostýn.
Téměř 80 žen se po společné mši svaté v bazilice sešlo v poutním domě č. 3., aby společně naslouchaly slovům arcibiskupa Jana Graubnera. Otec arcibiskup hovořil jako osoba, která ví, s čím vším se musí ženy potýkat, a naznačil, jak by mohly naopak ony pomoci církvi. Nechyběla ani zástupkyně Centra pro rodinu z Olomouce Marcela Řezníčková, která také přispěla k vytvoření přátelské a otevřené atmosféry. Vzájemná osobní blízkost a sdílení pokračovalo i při společném obědě a dalším společném sezení. 
Další setkání s arcibiskupem Janem je domluveno na 11. dubna 2013. Místo a způsob přihlášení bude zavčas sděleno kněžím farností i v křesťanském tisku.
Pavel Skála

Vychází nová kniha o P. Josefu Toufarovi
V těchto dnech se na pulty českých knihkupectví dostává nová kniha Miloše Doležala věnovaná oběti komunistického režimu; číhošťskému faráři P. Josefu Toufarovi. Pod názvem “Jako bychom dnes zemřít měli“ vydává toto pozoruhodné dílo nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov. Podtitul knihy “Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara“ zřetelně napovídá, jakému tématu se Miloš Doležal rozhodl ve své novince věnovat pozornost.
“Léta pátrání, shromažďování dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí tvoří opěrný systém díla. Miloš Doležal nepojímá obsáhlý životopisný portrét P. Josefa Toufara jako chladné historické pojednání, nechybí v něm bezprostřednost ani humor, a přece ani o krok neustoupí požadavku na absolutní dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci opírá o konkrétní nálezy v archivech a osobní svědectví pamětníků. Nová kniha se skládá ze dvou rovnocenných částí, textové a obrazové. Vzniklý celek je také důkladně vyvedenou kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století, krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů a mučedníků. Spolu s autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes zbořených, zatopených, či zjizvených necitelnými zásahy do krajinného profilu z dob komunismu.
František Jemelka

Adventní duchovní obnova v kněžském semináři
O víkendu 23. až 25. listopadu se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Šebestián Smrčina, OFM. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: http://www.knezskyseminar.cz/vir
Ondřej Dědič

Den Bible 
Na základě rozhodnutí České biskupské konference se Den Bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí.
Prosíme podpořte ve farnosti prožívání Dne Bible. Na stránkách Českého katolického biblického díla (www.biblickedilo.cz)
najdete inspiraci ke slavení Dne Bible ve farnosti a v rodině. Více v dopise pana kardinála Dominika Duky ke Dni Bible. 
Doc. Petr Chalupa,Th.D., ředitel ČKBD

Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible – 18. listopadu 2012
Milí přátelé,
vstupujeme do třetího roku přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. V Písmu svatém máme hledat a znovu objevovat biblické základy svátosti Eucharistie. K tomu vyhlásil Svatý otec “Rok víry“, která je mimo jiné význačným biblickým tématem. Den Bible může být v těchto souvislostech pro každého z nás novým impulsem, jak Boží slovo aktivněji a častěji zapojit do běžného života, do radostí i starostí každého dne. 
V minulém roce došlo v Biblickém díle k několika změnám. Ta hlavní spočívala v přestěhování z pronajatého objektu v Dolanech u Olomouce do vlastního domu v Samotiškách pod Svatým Kopečkem. Od této změny očekáváme významnou úsporu režijních nákladů. Význačnou akcí bylo letos také pracovní setkání představitelů Biblických děl z oblasti Střední Evropy, které se konalo v Praze.
České katolické biblické dílo se snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Chtěl bych proto každému z vás poděkovat za vaši finanční i modlitební podporu Biblického díla v minulém roce. Finanční prostředky jsme využili při práci s lidmi. Pořádali jsme úvody do práce s Biblí ve farnostech, biblické duchovní obnovy a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie, a to ve všech českých a moravských diecézích. Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. Biblické dílo připravilo pořady Bible v liturgii, vysílané na Radiu Proglas. O našich aktivitách i nové adrese se dozvíte více na internetových stránkách 
www.biblickedilo.cz 
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu na vás před Bohem pamatuje
kardinál Dominik Duka


Služebník Boží Antonín Šuránek

V letošním roce si připomínáme dvě výročí služebníka Božího P. Antonína Šuránka 
– 110 let od jeho narození a 30 let od jeho smrti. 
Služebník Boží P. Antonín Šuránek, v současné době jeden z kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi, se narodil 29. května 1902 v Ostrožské Lhotě. Zde také vychodil obecnou školu. Již jako mladý student se rozhodl pro kněžskou dráhu a po maturitě v roce 1922 vstoupil do kněžského semináře v Olomouci, kde také 5.července 1926 přijal kněžské svěcení.
Po třech letech kaplanování ve Slatinicích u Olomouce ho arcibiskup ThDr. Leopold Prečan jmenoval spirituálem olomouckého kněžského semináře, kde zůstal až do roku 1948. Odtud přešel na místo odborného asistenta pastorální teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde předtím 12. června 1946 dosáhl doktorátu teologie. Po násilném zrušení fakulty novým komunistickým režimem v roce 1950 působil krátce jako výpomocný kněz ve Velkém Ořechově u Uherského Brodu.
Dne 11. července 1951 byl zatčen Státní bezpečností a tím začala jeho křížová cesta. Následoval internační tábor v Želivě, kde byl vězněn spolu s dalšími více než 500 kněžími. Byl od komunistických úřadů podezírán, že je tajným biskupem. Po propuštění z internace na podzim 1955 začal pracovat jako dělník ve vápence ve Štramberku, a to až do svého odchodu do důchodu v roce 1962. 
Události Pražského jara 1968 umožnily doktoru Šuránkovi, že mohl opět veřejně vykonávat svoji kněžskou službu. Po obnovení činnosti kněžského semináře v Olomouci tam nastoupil 18. října jako zatímní spirituál, ale již po dvou letech na začátku “husákovské normalizace“ musel seminář opustit. Až do 22. února 1975, kdy mu byl odňat tzv. státní souhlas k výkonu kněžské služby, vypomáhal v duchovní správě v Blatničce. Žil pak na odpočinku v Uherském Hradišti, kde trávil většinu času před svatostánkem ve své domácí kapli. Poslední roky svého života prožíval v Ludgeřovicích u Opavy u svého synovce, kněze P. Antonína Dominika, u něhož dostal povolení od státních úřadů ke kněžské výpomoci.
Přestože byl třikrát raněn mrtvicí, denně zpovídal a koncelebroval, a to až do 31. října 1982, kdy se mu udělalo nevolno ve zpovědnici. Byl převezen do nemocnice v Ostravě-Petřkovicích, kde 3. listopadu 1982 zemřel v pověsti svatosti. Pohřben je ve svém rodišti.
Celý život P. Antonína Šuránka byl spojen s poutním místem na Svatém Antonínku. O prázdninách v letech 1939 až 1950 a 1968 až 1970 zde žil a působil jako duchovní rádce a zpovědník. 
Přes svůj pohnutý život byl ThDr. Antonín Šuránek neobvykle literárně činný. Zůstaly po něm čtyři svazky, obsahující 1200 vydaných stran textů a k dalšímu zpracování padesát archivních svazků, dosud nevydaných, které se nacházejí v archivu Arcibiskupství olomouckého.
Proces blahořečení P. Antonína Šuránka byl veden u Arcibiskupství olomouckého od 3. 5. 1996 do 21. 9. 1999; shromážděný písemný materiál byl pak 21. 9. 2000 odeslán do Říma vatikánské Kongregaci pro případy blahořečení a svatořečení.

Z poslední vůle P. Antonína Šuránka
Děkuji milosrdnému Bohu za dar života,
za to, že jsem se narodil v křesťanské 
rodině, 
že jsem byl pokřtěn, křesťansky vychován
a povolán ke svatému kněžství.
I za to děkuji, že jsem byl jako kněz
sedm roků poctivým dělníkem 
ve Štramberku.
Děkuji všem spolužákům, všem věřícím,
mezi nimiž jsem jako kněz působil,
bohoslovcům a akademikům
za jejich trpělivost a důvěru.
Ani vlast, ani církev jsem, díky Bohu,
v dobách těžkých zkoušek nezradil.
Umírám těžce jsa si vědom veliké 
odpovědnosti
za pomoc při výchově kněžstva.
Dá-li mi Pán Bůh milost spásy,
budu na své dobrodince pamatovat.

Nové CD s texty P. Antonína Šuránka
Na konci prázdnin vyšlo nové CD s namluvenými texty P. Antonína Šuránka, který v nich vzpomíná na své působení na blatnické hoře.
Nové CD “Posvětit kopec sv. Antonína. Ze vzpomínek P. Antonína Šuránka a dobových svědků“ je dílem spolupráce Arcibiskupství olomouckého s P. Aloisem Kotkem, který pečuje o odkaz P. Antonína Šuránka a věnuje se také vydávání jeho textů. Právě P. Kotek sestavil obsah asi 70minutové nahrávky, kterou namluvili Martina Pavlíková a Jan Horák. Hudební doprovod na motivy písně ke sv. Antonínu od Josepha Haydna vytvořil Marián Pavlík, text složil olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.

Vzpomínková bohoslužba na P. Antonína Šuránka
Termín: 6. listopadu 2012
Místo: Ostrožská Lhota
Při příležitosti 30. výročí úmrtí spirituála kněžského semináře v Olomouci P. Antonína Šuránka zveme kněze, jáhny i Boží lid ke vzpomínkové bohoslužbě obětované za svatost kněží a nová povolání. Celý kněžský život P. Šuránka byl zasvěcen formaci kněží.
V úterý 6. listopadu od 16 hod. ve farním kostele v Ostrožské Lhotě se kněží modlí u oltáře Korunku Božího milosrdenství, následuje mše svatá. Hlavní celebrantem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Následuje adorace za kněze s modlitbou litanií ke Kristu Knězi a Oběti. Slavnost zakončí průvod k hrobu P. Antonína Šuránka na místní hřbitov.	
Připravil Josef Pala


Kněžský seminář

Na Velehradě měli setkání ministranti z celé naší arcidiecéze
Arcidiecézní setkání ministrantů se uskutečnilo 8. září na poutním místě Velehrad. Bylo provázeno mottem “Zajedno s Kristem“, které nás mělo spojit mezi sebou jako ty, kteří společně sloužíme kolem oltáře. A proto jako hlavní a nejdůležitější část programu byla mše svatá, které předsedal biskupský vikář pro pastoraci v Armádě ČR major P. Jaroslav Knichal. Přede mší svatou jsme vytvořili dlouhý liturgický průvod. Před tím než vyšel průvod, byla registrace, na které jsme se rozdělili do skupinek po zhruba deseti a dostali jsme vojenský průkaz, ceduli s číslem skupinky a vedoucí dostal reflexní vestu kvůli bezpečnosti. 
Po mši svaté následovalo rozeběhnutí po stanovištích. Jedny z nejvíce navštěvovaných stanovišť byla stanoviště Policie ČR, Vojenské policie a Armády ČR. Další stanoviště byla: koloběžky, Centrum pro katechezi, Nezbeda, Maltézská pomoc, lanové lávky, modelové kolejiště s vláčky, vzduchovky, střílení z luku, gumové pistole, závodní trenažer, trampolína, kalčo a další. Nechybělo samozřejmě stanoviště liturgiky, které museli absolvovat všechny skupinky. Jedno ze stanovišť jako by vybočovalo z řady. Ale jen zdánlivě. Bylo to stanoviště, které se jmenovalo Stan setkání, ve kterém po celou dobu poutě probíhala adorace. Na tomto stanovišti byl kněz s připraveným programem. Kluci se mohli zastavit a uvědomit si, komu slouží. Také zde bylo možné přijmout svátost smíření.
Na pouti byl připraven program také pro rodiče. Přednášku mohli rodiče vyslechnout z úst manželů Kvapilíkových s tématem “Výchova dětí – sázka do loterie? aneb jak zvýšit pravděpodobnost výhry“. Po přednášce bylo možno navštívit Stojanovo gymnázium, kde prováděl rodiče sám pan ředitel.
Chtěli bychom vyjádřit poděkování na prvním místě řediteli Stojanova gymnázia Michalovi Hegrovi za vstřícnost, pomoc a poskytnutí prostor Stojanova gymnázia. Také děkujeme faráři Velehradu otci Přátkovi, všem organizátorům, vedoucím stanovišť a všem zúčastněným.
Na naší nové arcidiecézní ministrantské internetové stránce www.ministranti.info je možné shlédnout video z pouti nebo si prohlédnout fotky.
Vilém Pavlíček

Florbalový turnaj o pohár otce rektora
V sobotu 28. září se v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskutečnilo sportovní klání našich olomouckých ministrantů z různých farností. Turnaj začal mší svatou v katedrále na slavnost patrona našich ministrantů svatého Václava. Soutěžilo se o poháry, medaile i hodnotné ceny. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 týmů. Gratulujeme vítěznému týmu z farnosti Renoty, který obhájil loňský titul. Na druhém místě se umístil tým z farnosti Kněždub a na třetím místě tým z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Děkujeme všem, kteří na turnaj přijeli. Fotky naleznete na www.ministranti.info	
Vilém Pavlíček


Centrum pro katechezi

Modlitební skupinky ve farnostech
Svatý otec vyzývá v tomto Roce víry ke studiu Katechismu katolické církve. Náš olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner doporučuje studium IV. dílu katechismu, který se zabývá křesťanskou modlitbou. Vyzývá k vytvoření malých skupin ve farnosti, které se budou scházet ke společné modlitbě a nad tématy vycházejícími z IV. dílu katechismu. Doporučujeme sestavit tyto skupinky z menšího počtu lidí, aby se zde vytvořil prostor pro osobní modlitbu a diskuze. Setkávání mají probíhat s doprovázením kněze, katechety nebo animátora. Účastníkům těchto setkání ve farnosti je doporučeno sledovat probírané téma v katechismu katolické víry pro mladé YOUCAT. Zároveň ale doporučujeme, aby animátor skupinky měl dané téma nastudované z oficiálního Katechismu katolické církve vydaného v roce 2001, aby tak mohl podat patřičný výklad a lépe uvádět do života modlitby. Jestliže animátor skupinky vyhodnotí, že pro svou skupinu potřebuje jinou vhodnou alternativu, je možné pro společné debaty a zamyšlení nad tématem modlitba využít také například knihy: Valerio Albisetti: Jak se modlit srdcem (vydalo Nakladatelství Paulinky), Christoph Schönborn: Cesty modlitby (vydalo Karmelitánské nakladatelství), Sue Mayfieldová: Objevování modlitby (vydalo nakladatelství Orientace). V případě jakýchkoliv obtíží při organizaci modlitebních skupinek, hledání a výběru vhodného materiálu k diskuzím nebo hledáním konkrétních pomůcek k uvádění do života modlitby nebo potřeby jakékoliv jiné konzultace je možné se obrátit na naše centrum na e-mailu: katecheti@arcibol.cz, nebo prostřednictvím osobní návštěvy.
Martina Orlovská

Desková hra o sv. Cyrilu a Metodějovi
Centrum pro katechezi připravuje ve spolupráci s časopisem Nezbeda novou deskovou hru s názvem Po stopách Cyrila a Metoděje. Cílem hry je seznámit žáky s deseti událostmi ze života těchto bratrů. Mezi ně patří jejich studium na školách, nalezení ostatků sv. Klimenta, působení mezi Slovany, schválení slovanské liturgie, smrt Cyrila a Metoděje nebo prohlášení obou bratří za spolupatrony Evropy. Společenská hra bude k dispozici před Vánocemi. Více se dočtete v příštím čísle OLDINu.
Anna Skočovská

Cesty katecheze
Třetí číslo revue Cesty katecheze letošního ročníku na téma “Výchova k poslání” uzavírá cyklus, který je věnován svátosti biřmování a katechezi spojené s přípravou ke slavení této svátosti a k životu z ní. Obsah prvního čísla byl zaměřen na osobu Ducha Svatého; druhé číslo se zabývalo zejména teologií této svátosti a různými aspekty katechetické práce s biřmovanci. Třetí připravované číslo bude zaměřeno na výchovu zejména mladých lidí k aktivní účasti na poslání církve. Jednotlivé články nabídnou tato témata: Josef Egyptský vedený Duchem Božím (P. Chalupa); Globální solidarita v sociálním učení církve (P. Štica); Výchova k diakonii v katechezi (L. Jeřábková); Utváření morálního vědomí a svědomí (podněty z článku R. Romia, časopis Catechesi); Inspirace z hlásání evangelia v misiích (rozhovor s P. Jiřím Šlégrem, národním ředitelem PMD); Politická odpovědnost ve službě evangeliu (medailonek blah. Karla Habsburského). 
Články čísla jsou doplněny praktickou přílohou s různými příklady aktivit, které uplatňují nabídnutá témata v katechezi. Vydání tohoto čísla je naplánováno v polovině listopadu. Můžete se si jej objednat na tel.: 739 344 194, 587 405 241 nebo na e-mailu: redakce@cestykatecheze.cz – společně s prvním a druhým číslem letošního ročníku.
Marie Zimmermannová

Internetová stránka k Roku víry
Na začátku října tohoto roku jsme spustili zvláštní webovou stránku k právě začínajícímu Roku víry. Na této stránce najdete základní dokumenty k Roku víry (apoštolský list PORTA FIDEI, Nóta k roku víry a pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera) a zprávy týkající se aktuálního dění kolem Roku víry (v rámci této rubriky můžete najít také konkrétní podněty ke slavení Roku víry, např. projekt Nikodémova noc). Součástí obsahu stránek jsou také promluvy Svatého otce k Roku víry a texty z generálních audiencí k tématu “Škola modlitby v Písmu svatém a v liturgii“, kterému se papež ve svých středečních promluvách věnuje již od roku 2011. Tyto texty mohou posloužit mj. jako materiál pro modlitební skupinky a společenství ve farnostech. Pro větší přehlednost jsou v textech podtrženy důležité myšlenky a před každou z těchto promluv je uvedena krátká anotace. Svatý otec nás v tomto Roce víry vybízí také k novému objevení a seznamování se s texty Druhého vatikánskému koncilu, proto se předposlední rubrika stránek zabývá tímto koncilem. Do slavení Roku víry nás uvádí biskupský synod zabývající se tématem “Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry“ a té se věnuje poslední rubrika.
Stránka je určena především všem kněžím, katechetům, animátorům a dalším zájemcům, kteří se chtějí aktivně zapojit do prožívání tohoto roku a zároveň také připravují podklady pro různá společenství ve svých farnostech. Internetová stránka je dostupná na adrese: www.rok-viry.webnode.cz	
Martina Orlovská


Bude vás zajímat

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně na konci roku 2012
6. až 10. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého 
	Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
30. listopadu až 2. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
	I. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
4. až 7. prosince – Adventní ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
7. až 9. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
	II. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
11. až 15. prosince – Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
	Téma: Domine, quo vadis? Pane, kam Ty? A kam já?
Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694, e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz
Pozvánka na Den otevřených dveří
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce o studium a příznivce školy na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 1. prosince od 9 do 12 hod. Pro návštěvníky je připravena prohlídka školy, domova mládeže a obou kaplí, k dispozici budou učitelé, vychovatelé i školní kaplan.

Pozvánka na přednášku
Česká křesťanská akademie Zábřeh pozvala na středu 28. listopadu kardinála Miloslava Vlka, který bude v Katolickém domě od 18 hod. přednášet na téma: Koncil padesátiletý a Rok víry – evangelizace dnes.

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od 22. 10. 2012 do 21. 4. 2013) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15 
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
v neděli: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně:
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v pondělí 31. prosince 2012.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.


Centrum pro rodinný život

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. 
Bližší informace najdete na našich stránkách. Senioři, jste zváni! Koordinátorka programu: Bc. Lucie Cmarová (roz.Ševrová), tel.: 733 755 955, e-mail: olsenior@senior.cz

Přirozené plánování rodičovství (PPR) 
Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Skládá se ze čtyř setkání, která vede zkušený lektorský pár. První – úvodní setkání bylo směřované pro širší veřejnost a konalo se 11. října. Další jsou naplánovány na 15. listopadu 29. listopadu (vždy ve čtvrtek od 18 hod.). Místo konání: Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál kurie arcibiskupství, 2. patro). Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz

Jednodenní duchovní obnova pro manžele
Na 15. prosinec zveme všechny manžele, případně i jednotlivce žijící v manželství, na Svatý Kopeček u Olomouce. Obnovu povede P. Petr Glogar, OCD, představený Kláštera Pražského Jezulátka v Praze. Je třeba se přihlásit předem. Více informací a přihlášky najdete na: www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Práce s Biblí pro ty, kdo žijí v manželství
Ve spolupráci s Českým biblickým dílem připravujeme tři setkání, která budou věnována práci s Biblí způsobem, se kterým jste se možná do dnešního dne nesetkali. Společné téma všech tří setkání bude – “Manželství”. První se uskutečnilo 29. října, další pak 5. a 12. listopadu, vždy od 19 do 21 hod. v sále arcibiskupské kurie na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Tato biblická práce není suchou či nezáživnou teologií, ale interaktivní prací, která je určena lidem žijícím v manželství. Pracuje se v menší skupině, proto kapacita účastníků je omezena. Je potřeba se přihlásit předem. Přijměte tedy pozvání, “okuste a vizte“ (vstup zdarma). Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, tel.: 587 405 250, e-mail: korenkova@arcibol.cz

Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 6. listopadu od 16 hod. s Mgr. Alžbětou Drexlerovou na téma: Biblický pohled na ženu. Další setkání se uskuteční 4. prosince. Alena Večeřová má připravenou předvánoční dílnu s korálky. Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickm@arcibol.cz

Duchovní víkend pro vdovy 
Zažíváte ve svém životě bolest nad smrtí manžela? Chcete své vdovství smysluplně prožít, nejen přežít? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Pak přijměte pozvání na Svatý Kopeček u Olomouce. Víkend je určen pro ovdovělé ženy, které chtějí nechat ozářit všechna břemena vdovství Božím milosrdenstvím a láskou. Program povedou MUDr. Jitka Krausová, OV (zasvěcená panna) a Mons. Josef Šich. Uskuteční se od soboty 17. do neděle 18. listopadu v Norbertinu, víceúčelovém centru sester premonstrátek na Sadovém nám. 39. Setkání začíná v sobotu registrací přihlášených a ubytováním od 9.30 do 10 hod. a končí v neděli po obědě. Cena je stanovena na 600 Kč (zahrnuje 1x ubytování, stravu So +Ne a pronájem přednáškových prostor).
O přihlášku na setkání a bližší informace si napište co nejdříve, nejpozději však do pondělí 5. listopadu na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo ji naleznete na našich stránkách: www.rodinnyzivot.cz

Vzdělávací program pro lektory přípravy snoubenců na manželství 
Program je určen pro manželské páry, které připravují nebo by měly zájem připravovat snoubence na manželství. Tvoří jej čtyři jednodenní semináře, které obohatí účastníky teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi. Uskuteční se v termínech: 17. listopadu, 1. prosince, 12. ledna 2013 a 26. ledna 2013, a to vždy od 9 do 16 hod. v sále arcibiskupské kurie na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Přihlášky, které najdete na: www.rodinnyzivot.cz, pošlete, prosíme, e-mailem na: vecerova@arcibol.cz 

Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi 
Nabízíme tátům a jejich ratolestem (víceméně od 10 let) možnost vypravit se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů, veřejnosti nepřístupné části Javoříčských jeskyň. Akce je naplánována od 23. do 25. listopadu. Součástí víkendu budou i různé další aktivity, např. hry, soutěže pro ty mladší a pro táty diskuse o podstatných věcech v jejich životě. Bližší informace a přihlášky najdete na: www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Peter Markovic, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz

Příprava snoubenců na manželství
Je určena párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Zimní příprava bude zahájena od 18. do 20. ledna 2013 společně stráveným víkendem. Místo bude upřesněno, účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání se uskuteční 1. února, 15. února, 1. března a 15. března od 17 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve 2. patrě).
Jarní příprava začne víkendem 12. až 14. dubna, letní 21. až 23.června a podzimní 20. až 22. září 2013.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, tel.: 587 405 250, e-mail: korenkova@arcibol.cz 

Časopis Rodinný život
Technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Nové číslo časopisu Rodinný život se snaží vystihnout přínosné i stinné a nebezpečné stránky technického pokroku a hledá zdravé hranice při využívání možností, které technika nabízí. Představíme Vám novinky ve světě techniky a komunikace. Kamil Fadrný v rozhovoru vysvětluje, jak je možné chránit děti před nebezpečím na síti. Vzhledem k narůstajícím případům kyberšikany je důležité poučit děti o etickém chování a způsobech obrany.
Víte, že stačí chuť objevovat neznámé, připojení k internetu a GPS navigace a vaše rodinné procházky a výlety se stanou přitažlivé také pro dospívající potomky, kteří jinak odmítají opustit území svého pokoje?
V anketě jsme se ptali dětí, jak a proč tráví čas před obrazovkami počítačů a televizí.
Příběh Jakuba a Katky připomene, jak krásná a voňavá je, na rozdíl od virtuálního světa, realita skutečná. Kateřina Lachmanová uvede aktivity Karmelitánského nakladatelství.
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 poprázdninové 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 

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

Nabídka vzdělávání pro práci se seniory v programu KLAS – klub aktivních seniorů 
Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale vsedě? Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat s příběhy, vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie aj.
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: olsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na Centrum pro rodinný život v Olomouci. 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.

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


Charita

Charita Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na pozici: vedoucí střediska Khamoro
Popis práce: 
Řízení střediska Charity Olomouc – Středisko Khamoro, zaměřeného na sociální služby pro romskou etnickou menšinu. Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Pozice vyžaduje znalost cílové skupiny Romů a nejlépe i zkušenost s prací s nimi. Tedy odbornou znalost specifik, umění vcítit se do jejich potřeb a zvládat komunikaci, dovednost hledat účinná řešení i dlouhodobějšího charakteru, která by těmto našim spoluobčanům pomohla snáze se včlenit do majoritní populace se zachováním jejich identity.
Vedení týmu, odborné a kvalitativní, v souladu s posláním neziskové církevní organizace, na základě křesťanských zásad a hodnot. Podíl na plnění strategických cílů organizace. Projektové řízení. Optimalizace nastavení a řízení komunikačních toků, pracovních procesů. Zabezpečení sociálních služeb dle standardů kvality. Péče o zaměstnance – odborná podpora, motivace a hodnocení.
Požadujeme:
–	vzdělání – VŠ (Bc., Mgr.) v sociální oblasti dle § 110 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách
–	praxi v oboru sociálních služeb minimálně 5 let
–	zkušenosti s řízením týmu minimálně 3 roky
–	odbornou znalost romského etnika (kurzy, doložení studia, praxe, diplomová práce)
–	výborné komunikační a organizační dovednosti
–	odolnost vůči stresu a psychické zátěži; otevřenost, upřímnost, lidskost
–	schopnost práce v týmu
–	řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); výbornou znalost práce s PC
–	trestní bezúhonnost
Nabízíme:
–	zázemí stabilní neziskové organizace 
–	práci v příjemném, dynamickém kolektivu
–	podporu dalšího vzdělávání a rozvoje, osobnostní růst
–	zaměstnanecké výhody
–	pracovní poměr na dobu určitou 18 měsíců s možností prodloužení
–	hrubou základní mzdu 18 000 Kč
–	nástup od 1. 12. 2012 nebo dle domluvy
Žádosti se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na e-mail: personalni@olomouc.charita.cz,
nebo poštou na adresu: Charita Olomouc, Wurmova 5, 771 11 Olomouc. 
Do předmětu e-mailu nebo na obálku je nutné napsat “výběrové řízení” a název pracovní pozice.


Hlasy a ohlasy

Misijní víkend ve Zlíně 
Pokud chceme svou víru brát vážně, nestačí se jen modlit. Jak se říká v listu Jakubově: “Co je platné, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?“ A dále: “Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.“ Tak i každý z nás má možnost svou víru uskutečňovat. Jestliže někdo nabídne svůj čas, své nadání, peníze, nebo cokoliv jiného pro dobrou věc, nikdy to nemůže být na škodu, i když překážek je mnoho. Každý, kdo se rozhodne udělat něco pro druhého, obohacuje nejen sám sebe, ale i celé společenství. A tak i my jsme měli třetí říjnový víkend možnost se zapojit do projektu Misijní snídaně, a tak alespoň trochu pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami.
V sobotu 20. října jsme se v klubu Pod kánoí fary ve Zlíně připravovali na nedělní Misijní snídani, kde jsme zdobili perníčky, balili připravené dobroty a chystali vše potřebné. Večer proběhl Modlitební misijní most. V modlitbě růžence jsme společně vyprošovali milosti pro jednotlivé kontinenty.
Následujícího dne, v neděli 21. října, pod záštitou RR49, o. s., a farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně proběhla Misijní snídaně na podporu celosvětových misií, zejména dětí ze zemí Třetího světa. Výtěžek z prodeje nápojů a různých dobrot činil 21 290 Kč. Celá částka byla odeslána do kanceláře Papežských misijních děl, kde bude rozdělena do jednotlivých programů pomoci těm nejpotřebnějším. Všem, kteří se podíleli na tomto díle, ať už pečením, zakoupením nějaké drobnosti, nebo jakýmkoliv jiným způsobem velmi děkujeme, protože bez vás by se toto dílo neuskutečnilo.
Bc. Andrea Sopůšková
Zlín

Zahájena oprava fasády farního kostela v Uherském Hradišti
Jednou z významných dominant nejenom Masarykova náměstí, ale celého Uherského Hradiště, je farní kostel sv. Františka Xaverského. Po náročné rekonstrukci obou jeho sousedů – Reduty a právě dokončené jezuitské koleje, je zjevné, že k dokonalému vzhledu jižní strany náměstí schází oprava jeho průčelí. Pro římskokatolickou farnost je to vzhledem k velkému plošnému a výškovému rozsahu fasády s množstvím uměleckých artefaktů nelehký úkol vyžadující finanční prostředky v řádu několika milionů korun. Bez cizí finanční pomoci prakticky nezvládnutelný. Značnou část nákladů představuje restaurování uměleckých prvků fasády – soch, portálů, hodin, oken. Ty musí být restaurovány před vlastním provedením fasády.
Prvním krokem v realizaci tak náročného úkolu bylo restaurování dvou soch v průčelí kostela – sv. Aloise z Gonzagy a sv. Ignáce z Loyoly. Celý záměr byl finančně zajištěn formou neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012. Odborné restaurátorské práce provedl akademický sochař Jindřich Martinák v červenci a srpnu letošního roku.
Lze jen doufat, že tento skromný začátek bude mít v dalších letech úspěšné pokračování a významná dominanta města dostane podobu odpovídající jejímu významu.
Ing. Jaroslav Tarcala
Uherské Hradiště

Modlitba živého růžence v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Modlitba živého růžence má v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži již dlouholetou tradici. V roce 1999 tuto modlitební aktivitu zavedl tehdejší školní kaplan P. Antonín Hráček. Od té doby se do modlitby živého růžence zapojilo více než 1500 studentů a zaměstnanců školy. Každý rok vždy v měsíci říjnu začíná další běh této mariánské modlitby. Zapojit se může každý ze studentů či zaměstnanců školy s jedinou podmínkou: 
zaváže se pomodlit každý den desátek růžence. Tímto způsobem se 20 zapojených členů pomodlí v jeden den celou “růži“ zahrnující radostný, bolestný, slavný růženec a růženec světla. 
Desátek se modlí každý člen živého růžence v kteroukoliv denní dobu na libovolném místě. Přesto hodně studentů k modlitbě desátku využívá každodenní setkání v kapli sv. Stanislava o hlavní přestávce během dopoledního vyučování. Hlavním úmyslem této společné modlitby živého růžence je jednota společenství v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mezi studenty, učiteli a vychovateli. Snahou všech zapojených je duchovně podpořit vztahy, které se vytvářejí během vyučování, v rámci různých kroužků a mimoškolních aktivit a také ve volném čase studentů na domově mládeže. Za všechny členy živého růžence je v gymnáziu každý druhý čtvrtek v měsíci sloužena mše svatá v kapli svatého Stanislava Kostky. 
Od října se do živého růžence v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži zapojilo 100 studentů, učitelů a zaměstnanců školy.
Ing. Marie Kvapiliková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

V Kroměříži se uskutečnil sportovní den děkanátu
V sobotu 20. října se již potřetí uskutečnil sportovní den, pořádaný animátory děkanátu Kroměříž. Letošní ročník se konal v Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži. Mladí lidé mohli soutěžit ve volejbale, kterého se účastnily tři týmy, a ve fotbale, který si přijelo zahrát pět týmů. Volejbalové zápasy se konaly na nově otevřeném hřišti sv. Terezie Benedikty od Kříže na dvoře AG, fotbalová utkání v tělocvičně AG. Ráno museli volejbalisté a volejbalistky překonat zimu a mlhu, ale postupně začalo krásně svítit slunce a oteplilo se.
Účastnily se týmy z celého děkanátu Kroměříž i z děkanátu Holešov. Po těžkém boji fotbalové utkání nakonec vyhrál tým z Kvasic a ve volejbalovém klání zvítězil tým ze Zborovic.
Mgr. Anna Bekárková
Kroměříž


Centrum laických aktivit

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
• Místo a čas konání: Farní kostel Kyjov, 16. listopadu, 16 hod. – Benefiční setkání “pocta Václavu Havlovi“ - za účasti Sm. Angeliky Pintířové, SCB, Sm. Veritas Holíkové, SCB, Josefa Somra, Alberta Černého, Jiřího Pavlici, Josefa Fojty a Břetislava Rychlíka.
Výtěžek benefice bude na podporu projektu “Obvazy pro malomocné v Africe a Indii.“
• Místo a čas konání: Městská knihovna v Kyjově, 22. listopadu, 17 hod. 
Mgr. Ing. Štefan Šrobár – Etika jako tvorba
Pořádá městská knihovna a MSKA Kyjov
• Místo a čas konání: Farní dvůr Římskokatolické farnosti Kyjov, 1. prosince, od 8 hod. 
2. benefiční vepřové hody na podporu “Nadace pro transplantace kostní dřeně“, jejímiž patrony jsou Livie Klausová a kardinál Miloslav Vlk. 
Pořádá MSKA a farnost.
Region Olomouc
• Místo a čas konání: Aula Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 21. listopadu, 17 hod.
Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. – Křesťanství po náboženství – přednáška spojená s autogramiádou nové knihy “Chci, abys byl. Křesťanství po náboženství.“ Host bude po přednášce celebrovat studentskou mši svatou v 19 hod. v kostele Panny Marie Sněžné. 
Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UP a Vysokoškolským katolickým hnutím 
• Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 27. listopadu, 17 hod.
Mgr. Radek Rejšek (Český rozhlas 3 – Vltava / Konzervatoř České Budějovice) – Historické varhany v Českých zemích – přednáška s hudebními ukázkami 
Region Prostějov
• Místo a čas konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 15. listopadu, 17.45 hod.
Doc. ThDr. Petr Chalupa, Th.D. – Víra ve Starém a Novém zákoně
Region Zábřeh
• Místo a čas konání: Kulturní dům Václavov, 10. listopadu, 17.30 hod.
Ing. František Valdštýn – Svatá Hedvika 

Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Svatost všedního dne
Termín: 3. listopadu od 14.30 do 17 hod. (možno setrvat na společné modlitby + agape až do 21 hod.)
Tradiční sobotní odpoledne s přednáškou
“Přátelství se svatými v nás podněcuje touhu po svatosti“ – přednáší sr. Veronika Barátová
Toto setkání je zároveň oblastním setkáním charismatické obnovy, program setkání může být upraven.
Duchovni obnova pro muže
Téma: Slyš, Izraeli…“ (Dt 6,4)
Termín: 8. až 11. listopadu
Duchovní cvičení pro muže 
Přednáší P. Vojtěch Koukal 
Pozvání naslouchat Hospodinu a obnovit své rozhodnutí milovat ho celým srdcem, celou duší a ze vší síly.
Součástí setkání jsou přednášky, sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební večery. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek, nebo na 
e-mailu: akce@blahoslavenstvi.cz (je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt, věk, datum a název cvičení).
Víkend pro mladé s Komunitou Blahoslavenství 
Věk: od 17 do 35 let
Termín konání: 23. až 25. listopadu
– možnost poznání života bratří a sester z komunity
– seznámení se spiritualitou komunity
– čas pro společnou i osobní modlitbu
– společné sdílení
Příjezd: v pátek 23. listopadu (15 až 17 hod.)
Závěr: v neděli 25. listopadu (kolem 14. hod.)
Doporučený příspěvek na ubytování a stravu: 400 Kč
Přihlášky: e-mail: dolancamp@seznam.cz, tel.: 737 957 450
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: “Každý život je mše a každá duše hostií”
Termín: 1. prosince – od 14.30 do 17 hod. (možno setrvat na společné modlitby + agape až do 21 hod.)
Tradiční sobotní odpoledne s přednáškou 
Představení života a poselství Marty Robinové” (přednáší P. Vojtěch Koukal) 
Programy probíhají v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz
Připravil Pavel Mléčka


Z diáře arcibiskupství

LISTOPAD 2011
1. 11. čtvrtek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých • arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 11. pátek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – vzpomínka Všech věrných zemřelých • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 11. sobota
	10.00 hod. • Moravská Třebová – biřmování • biskup Josef
4. 11. neděle
	10.30 hod. • Hošťálková – biřmování • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
6. 11. úterý
	16.00 hod. • Ostrožská Lhota – mše svatá k výročí úmrtí P. Antonína Šuránka • arcibiskup Jan
8. 11. čtvrtek
	9.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá za zemřelé kněze děkanátů Zlín a Vizovice a kněžská konference • arcibiskup Jan
10. 11. sobota
	10.00 hod. • Újezd u Valašských Klobouk – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Hradčovice – biřmování • biskup Josef
11. 11. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na poděkování u příležitosti 20. výročí vedení olomoucké arcidiecéze • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Kněždub – biřmování • biskup Josef
11. 11. neděle až 13. 11. úterý
	Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan a biskup Josef
15. 11. čtvrtek
	9.00 hod. • Vsetín – kněžská konference děkanátu Vsetín • arcibiskup Jan
16. 11. pátek
	9.00 hod. • Velehrad – účast na konferenci Kultura a umění v životě církve • biskup Josef
17. 11. sobota
	10.30 hod. • Pitín – biřmování • arcibiskup Jan
18. 11. neděle
	 9.30 hod. • Vizovice –biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Hustopeče nad Bečvou – biřmování • biskup Josef
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
21. 11. středa
	10.00 hod. • Olomouc – kněžská konference děkanátu Olomouc • arcibiskup Jan
23. 11. pátek
	17.00 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – přednáška pro lektory • biskup Josef
24. 11. sobota
	10.00 hod. • Kokory – biřmování • biskup Josef
	10.00 hod. • Zlín-Malenovice – biřmování • arcibiskup Jan
27. 11. úterý
	9.30 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České biskupské konference • arcibiskup Jan
30. 11. pátek až 2. 12. neděle
	Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan


