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Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
ve Svaté noci dnes všechno ztichlo, protože promluvil Bůh, poslal své Slovo, kterým se vyslovil do dějin, Slovo, v němž přebývá veškerá moudrost, protože v něm řekl všechno. Dnes se Slovo stalo tělem. Posvátná radost naplnila naše srdce, které jásá a žasne před Boží velikostí. Zároveň se nám ale tají dech, protože nejsme schopni pochopit to nesmírné tajemství úžasné Boží lásky, která nás zahrnuje, ale i přesahuje. 
V duchu hledíme na naše betlémy a máme před očima figurky řezbářů či lidových umělců. Vidíme známou scénu a z hrdel se derou známé koledy. Vzpomínáme na nejkrásnější chvíle dětství. Ale neměli bychom s city a myšlenkami příliš spěchat, zůstat jen na povrchu. Vždyť ta scéna se podstatně týká každého z nás. On přišel kvůli mně a čeká, že ho přijmu. Přišel tak pokorně jak bezbranné dítě, skrývá své božství a neprojevuje svoji moc, abych se nebál, ale on nepřestal být velkým Bohem. Dnes mi Bůh dává novou příležitost být jeho přítelem.
Přátelství chce ovšem čas. Abych s někým vstoupil do společenství, musím ho poznat, setrvat mlčky vedle něj, naslouchat mu, dívat se na něj s láskou. Pravá láska a pravé přátelství žijí vždy ze vzájemných pohledů, ze silného výmluvného mlčení plného uznání a úcty. Jen tak se prožívá setkání hluboce a osobně. (Benedikt XVI.; 7. 6. 2012)
K takové chvíli bude dobré se ještě jednou k betlému vrátit. Či kdykoliv přijít ke svatostánku, kde pod způsobou chleba skutečně přebývá tentýž Ježíš Kristus. Po celý rok tam na mě čeká každý den. Na mně záleží, jestli si vzpomenu a udělám si čas, jestli přijdu upevňovat vztah přátelství a nechám v sobě vyrůst obdiv k němu, který přeroste v klanění. 
Tentýž Kristus ke mně přichází ve svatém přijímání. V té chvíli jsou vždycky Vánoce. V té chvíli se mé srdce mění v betlém, ba v kousek ráje. Vždyť kde je Bůh, tam je i ráj. Mé srdce se v té chvíli mění v živý svatostánek. Před svatostánkem v kostele klekáme z úcty ke Kristu, který v něm přebývá. Jak bych měl po svatém přijímání vidět své tělo, v němž přebývá Bůh? Jak bych měl vidět všechny kolem sebe, kteří taky přijali Krista a jsou jeho svatostánky? Kdybych se tak uměl dívat kolem sebe, jak by se svět změnil. Kéž by bylo v mém pohledu více světla víry! 
Kdo je ten narozený v Betlémě, který ke mně přichází ve svatém přijímání? Pán nebe i země, ten, jemuž slouží andělé a klanějí se všichni svatí. Je dobře, když v něm vidím přítele a bratra, ale můj pohled by nebyl pravdivý, kdybych v něm neviděl zároveň i velikého Boha, Stvořitele, Vykupitele i Soudce. Tento Bůh přichází ke mně. Velikost okamžiku mi bere dech. Nejsem schopen mu vzdát takovou poctu a čest, jaká mu náleží. Kéž by se mnou v této chvíli bylo celé nebe a vítalo ho v mém srdci spolu se mnou! Pozvu anděly, kteří zpívali při jeho narození v Betlémě. Pozvu prosté pastýře, aby mě učili připravit mu vhodné dary. Pozvu mudrce, aby mě učili pokorně užívat svou inteligenci a sklonit své vědění před cílem lidského hledání. Při každém svatém přijímání prožívám Vánoce.
Jak pozorný jsi, Pane, a ohleduplný. Kvůli mé slabosti skrýváš svou božskou slávu a moc. Tiše nasloucháš mým slovům a žehnáš všem, které nosím v srdci. Podívej se, prosím, na každého z nich tím pohledem, který uzdravuje a vlévá nový život, provázej je svou přízní. Každého z nich ti nyní představuji.
Je u mě Bůh, který je Láska. Je u mě Boží Syn, který je projevem lásky Otce, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. (Jan 3,16) 
Je u mě Ježíš, který za mě dal život, ten, o němž říkám, že ho miluji, že ho dokonce miluji nade všecko. Jak vypadá setkání milovaných a milujících bytostí? I když nám nejde o hledání pocitů, neměli bychom se stydět za důvěrnost pravdivého ušlechtilého citu a za jeho projevy vůči Ježíši.
Ne každý a ne vždy máme možnost přijímat Eucharistii. Ale pokaždé máme možnost pozvat Ježíše aspoň v duchu, aby přišel do srdce, které je pro něj otevřené. Je škoda nevyužít každé příležitosti k důvěrnému setkání s Pánem. 
Bratři a sestry,
když s vámi rozjímám o vánočním tajemství a pokouším se spolu s vámi otevřít srdce Pánu, toužím po tom, abychom byli naplněni Boží radostí a velkou posvátností, která vychází z ocenění a úcty. Zároveň vás zvu nejen k častému svatému přijímání a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou taky chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž ocenění a úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím ukazujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.
Bratři a sestry,
požehnané Vánoce a hluboké setkání s Bohem, který nám vychází vstříc, posvátnou úctu i zářivou radost z Boha přeje každému z vás a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan


List z kalendáře
 	
PROSINEC 2012 – LEDEN 2013
3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen OSN v roce 1993
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
12. 12. 1921 se narodil v Litovli P. Květoslav Kulavík, emeritní farář v Náklu (91. narozeniny)
2. 1. 1917 se narodil v Boršicích u Blatnice P. Josef Cukr, jezuitský kněz, žijící jako důchodce na Velehradě (96. narozeniny)
24. 1. 1917 se narodil ve Štramberku P. Alois Dominik Marek, dominikánský kněz žijící v Olomouci (96. narozeniny)
(jpa)

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


Úmysly apoštolátu modlitby

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. 

LEDEN 2013
Úmysl všeobecný 
Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
Úmysl misijní 
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
Úmysl národní 
Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.


Aktuality

Kdo byl Antonín Marek Machourek?
Několik životopisných údajů k autoru kresby na titulní straně
Narodil se 30. 10. 1913 v Nítkovicích na Kroměřížsku. Vyučil se malířem písma. Dvacet let žil v Hranicích na Moravě. V letech 1933 až 1936 studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Jaroslava Bendy, v letech 1937 až 1939 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Maxe Švabinského. Ilustroval a navrhoval knižní obálky na náboženské motivy. V roce 1945 odjel jako stipendista do Paříže. Po únoru 1948 se už do vlasti nevrátil. Postupně získal v zahraničí jméno a proslul zvláště jako malíř a člen pařížského Salonu Nezávislých. Stal se zakladatelem mozaikářské školy v klášteře řádu Panny Marie Milosrdné ve španělském Poio. Od roku 1988 je zde otevřena stálá expozice jeho tvorby. 
Za svého života vytvořil několik rozměrných mozaik v sakrálních objektech ve Španělsku a USA. Vystavoval v mnoha zemích světa, např. ve Francii, Španělsku, USA, Japonsku. Do jeho staré vlasti se však umělcovo dílo mohlo vrátit až po jeho smrti; v roce 1997 byla v Přerově otevřena výstava jeho rozsáhlého díla.
Světově uznávaný malíř, který se po 45 let hrdě hlásil ke svému českému původu, však byl u nás téměř neznámý. Zemřel v Paříži 15. listopadu 1991. Do rodné vlasti se přesto vrátil, ale až po své smrti, kdy byl pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech. V roce 2000 pak byly jeho ostatky (podle původního přání) uloženy v hrobě na hřbitově v Kroměříži.
Josef Pala

Modlitební setkání na Svatém Antonínku 
K pravidelným modlitbám na slováckém poutním místě Svatý Antonínek zvou všechny zájemce františkáni z Uherského Hradiště. Setkání v poutní kapli nad Blatnicí nedaleko Veselí nad Moravou se koná vždy první sobotu v měsíci a jeho náplní je růženec, mše svatá a adorace. 
“Rádi bychom v Roce víry – a doufáme, že i posléze – lidem nabídli možnost k modlitebnímu setkání na Svatém Antonínku. Třikrát do roka navíc chceme uspořádat kajícnou pouť z Velehradu ke Svatému Antonínku – okolo svátků sv. Františka v říjnu a sv. Antonína v červnu a pak někdy v postní době,” vysvětluje jedna z pořadatelek, Hana Brigita Reichsfeldová ze Sekulárního františkánského řádu. Setkání o prvních sobotách začíná v 17.15 hod. modlitbou rozjímavého růžence, po něm následuje mše svatá a program zakončí adorace, zároveň je možné přistoupit ke svátosti smíření.
“Během večera počítáme s cyklem promluv františkánského kněze P. Bernardina Antona Šmida. Součástí adorace jsou zase spontánní chvály a možnost osobní přímluvné modlitby,” doplňuje Reichsfeldová. Pořadatelé podle ní navazují také na odkaz rodáka z tohoto kraje a současného kandidáta na blahořečení P. Antonína Šuránka. 
“P. Antonín Šuránek si přál, aby se kraj kolem Svatého Antonínka stal duchovními lázněmi pro široké okolí. Přicházíme tedy jako františkánští terciáři ve snaze přinést společenství živé modlitby tam, kde je převážně tradiční víra,” uzavírá Reichsfeldová.
V letošním roce se na Svatém Antonínku uskuteční setkání 1. prosince. V roce 2013 připadají první soboty v měsíci na tato data: 5. ledna, 2. února, 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června, 6. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu a 7. prosince. Kající poutě jsou prozatím naplánovány na dny 2. března a 30. června 2013.
Jiří Gračka

Návrh zákona o majetkovém narovnání byl přijat
Zákon o částečném majetkovém narovnání s církvemi bude platit. Prezident republiky Václav Klaus jej nevetoval.
“Vážíme si úsilí všech, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k definitivnímu přijetí zákona, o kterém jsme hluboce přesvědčeni, že je ziskem pro všechny občany České republiky. Katolická církev napne veškeré síly, aby o tom nyní nikoliv slovy, ale praktickými kroky a otevřeným způsobem přesvědčila i ty, kteří mají v současnosti pochybnosti,” řekl Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK.
(čbk)

Poslanci přijali návrh zákona o majetkovém narovnání
V noci na 8. listopadu 2012 schválila sněmovna i napodruhé zákon o částečném majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Celkem 102 poslanců přehlasovalo senátní veto. 
“Je to dobrá zpráva pro všechny. Pro lidi, kteří už dál nebudou muset platit církve ze svých daní. Pro obce, kterým dosud bránil v rozvoji blokační paragraf, a nyní se budou moci dále rozvíjet. Pro ty, kdo využívají církevních sociálních služeb a školských zařízení, které bude možno dál plně využívat. Pro církve, které budou moci z vlastních prostředků konat to, co je jejich posláním ve společnosti: hlásat radostnou zvěst o smyslu a hodnotě života každého jednotlivého člověka a pomáhat potřebným. Věříme, že konkrétní jednání jednotlivých farností, řádů i biskupství bude toto dokazovat mnohem jasněji než pouhá dnešní prohlášení,” říká k přijetí zákona generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub.
(čbk)

Vyjádření arcibiskupa olomouckého k šíření tzv. “Velkého varování Ježíše Krista“ a různým poselstvím o konci světa
Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané “Velké varování Ježíše Krista“, které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelech ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner následujícím sdělením.
Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení žádné církevní autority. Přestože obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení “pečetí” knězem, obsahují řadu bludů a nejsou v souladu s naukou katolické církve. Biblické úryvky jsou vykládány svévolně a v rozporu s církevní naukou. Sama Bible při tom říká: Buďte si vědomi toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu soukromému výkladu (2 Petr 1,20).
Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili “pečeť živého Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí spolupracovat, že by šlo o hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu vznikající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto bludařských poselství. Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6–8.10).
Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde (Mt 24,36.42). Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité je, abychom byli připraveni na Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15).
Protože: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu (1 Kor 15,22), je třeba budovat pevné a důvěrné přátelství s Kristem.
Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24), a jinde: Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky (Jan 11,26), je třeba přijímat Boží slovo s opravdovou vírou a žít podle něho.
Protože Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání Krista v eucharistii, ale být k tomu i náležitě připraven, protože: Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně (1 Kor 11,27).
S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve společenství církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve. Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým požehnáním
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Generální představený jezuitského řádu v Olomouci
Ve dnech 27. až 29. listopadu 2012 navštívil Českou republiku generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo Nicolás. Jeho návštěva se konala v rámci vizitace provincií střední Evropy. Před příjezdem do České republiky zavítal na Slovensko. Během svého pobytu se seznámil s aktivitami českých jezuitů a jejich spolupracovníků. 
Návštěvu české provincie Tovaryšstva Ježíšova zahájil mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kde přijal závěrečné řeholní sliby dvou českých jezuitů - P. Pavla Bača a P. Jiřího Kováře. 
V podvečer prvního dne své návštěvy se setkal v Centru Aletti v Olomouci s jezuitskými spolupracovníky, přáteli a dobrodinci. Přišlo jich okolo 130 a byly mezi nimi i dvě desítky jezuitských kněží, a to z Olomouce, Velehradu, Svatého Hostýna a Českého Těšína. 
“Myslím, že katolická církev v České republice má velice solidní historii lidí, kteří navzdory silným těžkostem zachovali víru a jsou stálí vůči evangeliu a k naději. Doufám, že to pokračuje, protože to pomáhá celé církvi,” poznamenal na adresu hostitelské země nejvyšší představil jezuitského řádu, kterého 28. listopadu přijal v arcibiskupském paláci v Olomouci arcibiskup Mons. Jan Graubner.
P. Adolfo Nicolás jako generální představený zavítal do Česka poprvé od svého zvolení do úřadu v únoru 2008; navázal tak na návštěvu svého předchůdce P. Hanse-Petera Kolvenbacha v říjnu 2002. Ve svých sedmdesáti šesti letech je třicátým generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Pochází ze Španělska, ale většinu svého života prožil v Asii. Mimo jiné zde vyučoval systematickou teologii na Sophia University v Tokiu, vedl Japonskou provincii Tovaryšstva Ježíšova či moderoval Jezuitskou konferenci Východní Asie a Oceánie.
Josef Pala

Návštěva členů výboru Matice svatohostýnské u olomouckého arcibiskupa
Členové Matice svatohostýnské (MSH) se sešli 1. listopadu v arcibiskupském paláci v Olomouci s arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Při pracovním setkání byl zhodnocen Jubilejní rok 2012, kdy jsme si připomínali 100. výročí korunování milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské. Členové výboru MSH informovali otce arcibiskupa o záměru vydat o jubileu publikaci doplněnou filmy a reportážními zkratkami na DVD. Publikaci vydá Televize Noe. Otec arcibiskup se pochvalně zmínil i o podmínkách, které jsou na Svatém Hostýně pro pořádání děkanátních poutí za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Tyto poutě se v letošním roce konaly o sobotách k večeru a vystřídaly se na nich všechny děkanáty arcidiecéze. 
Členové výboru MSH informovali otce arcibiskupa také o připravovaných záměrech na další kulturně náboženské akce, které budou připraveny v příštím roce s využitím zkušeností z oslavy letošního jubilea. Otec arcibiskup byl seznámen s připravovanými záměry MSH na zvelebování vrcholu Svatého Hostýna i s návrhy budoucího řešení dopravní dostupnosti nejnavštěvovanějšího moravského poutního místa, a to nejenom motorovými dopravními prostředky. Rovněž byla projednávána i problematika spojená s využíváním poutních domů na Svatém Hostýně různými skupinami občanů.
Ivo Buráň

Maltézská pomoc otevřela nové prostory a rozšířila služby pro pěstouny
Nové prostory obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc na Wurmově ulici v Olomouci požehnal 22. listopadu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Organizace v Olomouci působí více než osm let a specializuje se na poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi, zdravotně postižené a seniory se zaměřením na dobrovolnictví.
Mezi čestnými hosty byli také zástupci města Olomouce a Olomouckého kraje, s nimiž Maltézská pomoc spolupracuje v rámci komunitních skupin sociální práce. 
“Poptávka po našich službách je veliká a v návaznosti na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí tak vycházíme vstříc pěstounským rodinám, které mají zájem přijít k nám do služby,” podotkl vedoucí centra Michal Umlauf.
Markéta Krejčová

Refugium připravilo nová vydání Špidlíkových knih
Olomoucké nakladatelství Refugium Velehrad-Roma uvedlo na trh novinku v podobě prvního vydání vatikánských promluv kardinála Tomáše Špidlíka z let 2006 a 2007.
Kniha Vatikánské promluvy (C) s podtitulem: Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2012–2013) nabízí inspirativní odpovědi předního znalce křesťanského Východu na mnohé otázky související mj. s bezradností a problémy všedních dní.
Kniha je zařazena do ediční řady Souborné dílo Tomáše Špidlíka, má 250 stran; doporučená cena: 250 Kč.
Již pátého vydání se také dočkala Špidlíkova kniha Prameny světla, ve které autor rozvíjí tezi o tom, že “duchovní život je přítomností Boží osoby v osobě lidské”. Právě uvedená pravda je základním motivem této “příručky křesťanské dokonalosti“.
Ve třetím vydání se potom na pulty tuzemských knihkupců dostává titul Umíme se modlit? Kardinál Špidlík se v něm věnuje tématu modlitby jako rozhovoru duše s Bohem a “rozhovoru“, který vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tato drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do tajemství modlitby.
Více informací: www.refugium.cz
František Jemelka

Modlitební služba rodinného centra pomáhá už rok
Více než dva tisíce proseb a úmyslů zaslali už lidé na olomoucké Centrum pro rodinný život, kde byla loni v říjnu spuštěna služba modliteb na úmysly žadatelů. Lidé, které trápí například nemoc, rodinné problémy nebo nezaměstnanost, se mohou formou SMS nebo e-mailu obrátit na pracovníky centra, aby se za jejich prosbu modlili spolu s nimi.
O tom, že modlitební služba lidem skutečně pomáhá, svědčí také řada poděkování. “Ráda bych Vám poděkovala za modlitbu za svou matku (jméno bylo při redakční úpravě vynecháno), která byla na operaci ve Zlíně… V pátek ve 12 ji dovezla sanitka domů, maminka říkala, že se cítí o 1000 procent lépe – Bohu díky! Je to moc dobře, že jste tuto službu zařídili,” napsala například jedna z žadatelek poté, co její prosby byly vyslyšeny. O modlitbu za zdraví blízké osoby žádala také jiná žena: “Za uzdraveni pětiletého Filípka, leží v Olomouci v umělém spánku po třech operacích…“ prosila letos na jaře. Po krátké době pak pracovníkům Centra pro rodinný život mohla už děkovat: “Filípek je už doma a bez postižení. Hlavní lékař se přitom vyjádřil ve smyslu, že šlo ‚doslova o Boží vedení‘.”
“První SMS zprávu jsme na mobil obdrželi 19. října 2011,” říká pracovník rodinného centra Peter Markovič, který má evidenci proseb zaslaných do modlitební služby na starosti. Během uplynulého roku podle něj do centra dorazilo kolem tisíce SMS a asi 160 e-mailů, polovina zpráv ovšem obsahovala i více úmyslů. “Souhrnně jsme zatím obdrželi a do modliteb zahrnuli asi 2600 úmyslů,” uvádí Markovič a dodává: “Všichni jsme jedna rodina a touto formou nabízíme lidem pomoc, aby se necítili ve svým problémech tak osamoceni. Věřím, že když vědí, že se někdo modlí za jejich úmysly spolu s nimi, modlí se k Bohu s větší důvěrou. Pak mohou ve svém životě často i konkrétně zakusit projev jeho milosrdenství.”
Nejčastěji podle něj lidé žádají o modlitbu kvůli nemoci, hledání nové práce, zadlužení, rozpadu rodiny, psychickým problémům a závislostem, prosí také za dar víry pro rodinné příslušníky a partnery, za nalezení partnera a v různých konkrétních situacích. “Každému je přitom zaručena plná anonymita,” dodává Markovič, který pečuje o sbírání došlých proseb a předává je všem, kdo se za ně modlí – svým kolegům i řeholním sestrám z komunity Milosrdných sester svatého Kříže na Arcibiskupství olomouckém. Za všechny úmysly a za každého, kdo se na centrum obrací, slouží pak každý čtvrtek ráno mši svatou biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.
Prosby lze posílat SMS zprávou na telefonní číslo 731 731 800 (na toto číslo nelze volat, je určeno pouze pro přijímání SMS). Další možností je zaslat prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz
Jiří Gračka

Dvacet let Charity Olomouc
“Křesťanské hodnoty v sociální práci Charity“. To byl název konference, která se 22. listopadu stala součástí oslav 20 let fungování Charity Olomouc po roce 1989 a již 90 let od počátků poskytování charitativních a charitních služeb ve městě Olomouci. V olomouckém arcibiskupském paláci se při této příležitosti sešly více než dvě stovky účastníků.
V dopoledním bloku celodenního programu vystoupil Mons. Josef Šich, emeritní prezident Arcidiecézní charity Olomouc, Jakub Doležel z Cyrilometodějské teologické fakulty olomoucké univerzity či Katarína Rašlová z Bratislavské arcidiecézné charity. Svůj příspěvek na téma: “Jaká by Charita měla v budoucnu být?” přednesl i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který nad akcí rovněž převzal záštitu.
Na konferenci zazněly příspěvky směřující k rekapitulaci minulosti, věnující se charakteristice současného stavu a bylo i dost příležitostí pojmenovat vize rozvoje služeb potřebným v budoucnu. Zaměření na křesťanské hodnoty vhodně posloužilo k revidování základů, na nichž charita stojí a má stát. Mnohými příspěvky se prolínala témata konfrontace podmínek pro práci charit v minulosti a současnosti či úlohy charity v místě jejího působení, v obcích či ve farnostech.
Vystupující také mj. zdůrazňovali příklad charity jako projevu křesťanské pomoci bližnímu, který oceňuje i dnešní společnost, která není mnohdy církvi příliš nakloněna. “Charita má dobré jméno i mezi nevěřícími,” poznamenal k tomu doslova arcibiskup Graubner. Ocenění se dočkala také práce dobrovolníků v charitách; přítomní se zároveň shodli na tom, že jejich role se v rámci charitních struktur bude zvětšovat.
Důležitým bodem setkání se stala také odpolední panelová diskuze nad aktuálními výzvami i problémy charity a otázkou míry přítomnosti křesťanských hodnot v její činnosti. 
Součástí celodenního programu konference se stalo i představení nové publikace “Charita v Olomouci 1922–2012“, která je dalším příspěvkem k oslavám dvaceti let existence Charity Olomouc a devadesátiletého výročí prvních zmínek o charitní činnosti na území olomoucké arcidiecéze i samotné Olomouce. Nejspíše úplně poprvé se komplexněji souhrnně věnuje rekapitulaci činnosti Charity v podstatě na celém území olomoucké arcidiecéze; se zvláštním zřetelem k situaci ve městě Olomouci.
František Jemelka

V Brně byl spuštěn web projektu Křesťanské Vánoce
Na adrese www.krestanskeVanoce.cz byly 19. listopadu 2012 spuštěny zbrusu nové webové stránky nedávno představeného projektu Křesťanské Vánoce. Jeho cílem je umožnit zájemcům bezplatnou návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.
Do projektu Křesťanské Vánoce je zapojena katolická církev a mohou se připojit křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví. Farnosti mohou nově prezentovat své adventní a vánoční programy na společných stránkách www.krestanskeVanoce.cz. Projekt zaštítil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 
K vyhledávaným adventním a vánočním programům patří zejména žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnosti pro svátost smíření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živé betlémy, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jesličkové pobožnosti, žehnání vína apod.
Název kostela a kontaktní osobu farnosti je možné nahlásit nejbližšímu koordinátorovi nebo na adrese: Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6, 602 00 Brno, e-mail: souckova@biskupstvi.cz, tel.: 533 033 298
Martina Jandlová

Nové nádvoří před velehradskou bazilikou
Na Velehradě se 16. listopadu uskutečnilo slavnostní ukončení stavby “Rekonstrukce ploch Stojanova nádvoří”, která probíhala od jara roku 2011. Během této doby byla vystavěna nová ohradní zeď s nikami, vydlážděna plocha před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a na celé ploše mezi zdí a bazilikou byla vysazena nová zeleň. Symbolickou pásku v opraveném areálu přestříhli farář velehradské farnosti P. Petr Přádka, SJ, generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík a Ing. Michal Štefl, předseda představenstva firmy OHL ŽS, a. s., která stavbu prováděla.
František Ingr

Zasedala cyrilometodějská komise
V Praze se konalo 20. listopadu zasedání komise, která se zabývá přípravou oslav výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Kromě rekapitulace akcí, které se na příští rok na různých úrovních připravují, zazněla i slova vladyky pravoslavné církve Kryštofa o tom, že církev by se v oslavách měla vrátit do doby, kdy bylo jen jedno křesťanství. Komise rovněž shodně odsoudila novou slovenskou minci, na níž jsou soluňští bratři kvůli zachování náboženské neutrality vyobrazeni bez svatozáře.
Jednou z aktivit, která reaguje na nadcházející jubileum, je dlouhodobější projekt Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Přes naše území již nyní vede jedna taková stezka, která se týká židovství. Plánovaná stezka má téma misie a působení sv. Cyrila a Metoděje na různých místech Evropy a do projektu se postupně zapojují partneři z jednotlivých evropských zemí. Projekt se netýká jen turismu, ale plánují se výměny studentů, či badatelská činnost. “Je to něco, co by mělo žít i po skončení Jubilejního roku,” řekl Pavel Macura, tajemník komise.
Plánují se rovněž dvě velké konference: jedna ve Stojanově gymnáziu Velehrad, a to od 13. do 17. května 2013 na téma Cyrilometodějská misie a Evropa. Hlavním organizátorem je Archeologický ústav AV v Brně ve spolupráci s dalšími pracovišti. Na termín mezi 3. a 7. červnem je plánována pražská konference na Univerzitě Karlově s výjezdní návštěvou Velehradu. Tématem je reflexe cyrilometodějské tradice od 19. století po současnost. Jedná se o konferenci, kde jsou zastoupeny různé obory, včetně teologie.
“Cyrilometodějské oslavy chceme pojmout jako návrat do doby, kdy byla jen jedna církev,” zdůraznil vladyka pravoslavné církve Kryštof a dodal: “Jubileum toto nabízí.” Připomněl filmový dokument o soluňských bratřích, který v této době vzniká. “Praha by měla vědět, že také byla cyrilometodějská a v té době byli jen jedni křesťané,” řekl dále vladyka a doplnil: “Je dobré ukázat hodnoty, které zastáváme všichni křesťané společně a každý má prostor je vyjádřit svým způsobem. Pravoslavná církev například plánuje výstavu ikon.”
Oslavy cyrilometodějského výročí budou probíhat i na Slovensku, vyvrcholí Národní cyrilometodějskou poutí v Nitře 5. července 2013 a pokračovat budou oslavami na Devíně. V té souvislosti se členové komise na podnět prof. Piťhy vyjádřili k aktuální situaci na Slovensku, kde byla Národní bankou vydána oficiální dvoueurová mince, na níž jsou na žádost EU sv. Cyril a Metoděj vyobrazeni bez svatozáře, aby “nebyla porušena náboženská neutralita.” “Jedná se o zásadní porušení práv menšin – v tomto případě křesťanů v Evropě. Porušení svobody projevu a svobody náboženského vyznání,” řekl prof. Petr Piťha. K otázce se vyjádřil i předseda ČBK kardinál Dominik Duka, který se na základě informací, jež během zasedání komise obdržel, k tomuto stanovisku připojil a dodal, že se jedná o “pošlapávání křesťanské identity v Evropě.”
Zuzana Burdová

Nový Řeckokatolický kalendář 2013
Na konci listopadu vyšel Řeckokatolický kalendář 2013, který je z velké části věnován 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Ve druhé části nového kalendáře je velký rozhovor s biskupem Ladislavem Hučkem, exarchou Řeckokatolické církve v České republice, u příležitosti 10. výročí jeho biskupského svěcení. Dále je zde zamyšlení k Roku víry, kalendárium na rok 2013 spolu s přehledem bohoslužeb sloužených ve farních a filiálních chrámech Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR a několik knižních titulů, které apoštolský exarchát vydal v minulých letech.
Řeckokatolický kalendář 2013 lze objednat na adrese: Apoštolský exarchát, Haštalské nám. 4, 110 00 Praha 1, nebo na e-mailové adrese: exarchat@exarchat.cz 
Josef Pala

Kdo byl ThDr. Rudolf Nejezchleba?
Na tuto otázku odpovídá nová publikace prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jana Larische, Th.D., s názvem P. RUDOLF NEJEZCHLEBA, zakladatel charitního díla na Ostravsku v první polovině 20. století, která přichází na knižní trh v těchto dnech. 
Čtenáři se dostává do rukou příběh člověka – katolického kněze a středoškolského profesora – muže církve, který v prostředí šachet a hutí průmyslového Ostravska viděl nejen budoucí inteligenci tohoto města, ale i materiální a mravní bídu. Aniž k tomu měl nějaký pokyn či příkaz shora, začal pracovat pro dobro nejpotřebnějších a nejopuštěnějších. Z ničeho vytvořil velké charitativně sociální dílo. Věnoval se dětem a mládeži, staral se o staré, hladové a nemocné, dovedl si získat spolupracovníky v řadách kněží, řeholních sester i laiků, do svého díla zapojil jak světské organizace, tak církevní řeholní řády. Spolupracoval se státní správou i obecními zastupitelstvy. Jeho dílo odolalo protikatolickým náladám doby vzniku Republiky československé a přežilo také nacistickou totalitu. V padesátých letech minulého století po svém nástupu k moci dílo zlikvidovali komunisté: domy zabrali, řádové sestry internovali, majetek rozkradli a cíleně vymazávali z paměti lidí vzpomínku na toto mimořádné charitativní dílo a jeho zakladatele. 
(jl)

Baroknímu gobelínu ze sbírek arcibiskupství vrací původní krásu
S finanční podporou několika veřejných institucí byla ukončena třetí etapa restaurování gobelínu “Útěk do Egypta“ ze sbírek Arcibiskupství olomouckého. Po jejím dokončení bude toto cenné dílo společně s dalšími vystaveno veřejnosti v prostorách Arcidiecézního muzea Olomouc.
Restaurování gobelínu bylo zahájeno v roce 2010 a v současné době je opravena více než polovina plochy vzácného díla ze 17. století. “Jedná se o velmi cennou práci blíže neurčené dílny ze 17. století. Novozákonní křesťanský námět na gobelínu je v České republice značně ojedinělý a na Moravě unikátní,” uvedla pracovnice památkového oddělení olomouckého arcibiskupství Alena Jemelková.
Gobelín je součástí souboru dvou kusů. Celý soubor je veřejnosti dosud neznámý, protože nebyl nikdy vystaven. “Počítáme s tím, že po dokončeném restaurování budou oba gobelíny prezentovány na výstavě textilií v arcidiecézním muzeu a poté bude příležitostně vystavován ve veřejnosti přístupných historických sálech arcibiskupského paláce,” nastínila Jemelková další osud gobelínů.
Druhé dílo ze zmíněného souboru, gobelín “Odpočinek na útěku do Egypta“, podstoupil restaurování už dříve, v letech 2008 až 2009. Práce na obou textiliích se ujala Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí. “Nebylo by to možné bez finančního přispění veřejných institucí. Olomoucký kraj nabídl podporu z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, podílelo se také Ministerstvo kultury ČR a Muzeum umění,” uzavírá Jemelková.
Jiří Gračka

O službě lektorské v radosti
Poslední říjnovou sobotu se v prostorách olomoucké arcibiskupské kurie uskutečnilo výroční setkání lektorů z různých míst olomoucké arcidiecéze. Tyto desáté narozeniny společenství lektorů z farností blízkých i vzdálenějších Olomouci proběhly ve znamení radosti: radosti z opětovných i nových setkání, radosti ze vzájemného sdílení se a také radosti ze společně prožívaného programu.
První část setkání nabídla ohlédnutí Martiny Pavlíkové za osmi lety s kulturou řeči coby službou Božímu slovu. Půlhodinového vystoupení pastorační asistentky pro kulturu mluveného projevu bylo kompozicí krátkých textů z knihy E. Velly, myšlenek Matky Terezy, knihy prof. Petra Piťhy “Slyšte slovo a zpívejte píseň“, ale samozřejmě také z textů Písma. Vybrané úryvky byly doplněny svědectvím přednášející a jejími zkušenostmi s četbou Písma v tomto životním úseku. Společným jmenovatelem všech předkládaných myšlenek byla právě radost z četby Božího slova. Tuto radost dokáže přinášet a umocňovat zvládnutí technické stránky mluveného projevu spolu s přesným uvědomováním si obsahu jednotlivých slov a jejich logickým členěním, které nám pomáhá hlouběji pronikat do Božího slova. To pak může účinněji formovat samotného čtenáře a následovně posluchače. Svatý Jakub ve svém listu píše: “Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit?” (Jak 2,14). Živá víra nemůže jinak než vést ke skutkům. Stejně tak touha naslouchat Božímu slovu a stále více do něho pronikat zákonitě musí vést ke skutku, kterým je schopnost předávat jasně a srozumitelně Boží slovo. To nás potom může lépe prostupovat, formovat a vést k dalším skutkům z víry, která může neustále růst a být posilována právě na základě četby Písma.
Druhou částí programu byla prohlídka katedrály sv. Václava. Průvodce Daniel Zouhar se pokusil lektorům přiblížit historii této významné dominanty Olomouce, pomohl jim lépe se zorientovat v množství umělecky zpracovaných výjevů a symbolů a představil také osobnosti biskupů, kteří se na výstavbě a dalších opravách či úpravách katedrály významně podíleli. Součástí prohlídky byla i návštěva krypty a prohlídka její současné expozice a sestoupení do vlastní hrobky olomouckých biskupů. I zde můžeme říci, že odhalování a poznávání hodnot zanechaných našimi předky nás vede k oživování a prohlubování naší víry.
Třetí část programu se přesunula opět do sálu kurie. Během občerstvení se lektoři Božího slova věnovali hovorům o své službě a o svých zkušenostech. Ke slovu se opět dostalo téma radosti, ale ovšem z opačného pólu, jako pozastavení se nad otázkou: Čím to, že naše srdce nepřekypují radostí z víry a naděje ve zmrtvýchvstalého Krista natolik, aby tak tato radost vyzařovala i navenek? Odpověď je samozřejmě nasnadě: každý musí začít sám u sebe, setkáváním se s Kristem v tichu a modlitbě, při mši svaté a v přijímání eucharistie, ve společenství a četbě Písma, ve svátosti smíření a ve vzájemné modlitbě a také s prosbou o otevření pramene věčné radosti v našem srdci. To vše nabídlo také desáté setkání lektorů v Olomouci a všem sedmnácti účastníkům z osmi farností a sedmi děkanátů tak poskytlo větší chuť, radost a posilu do jejich další služby. Celé setkání totiž jako vždy vyvrcholilo závěrečnou mší svatou, která byla jak poděkováním, tak prosbou za všechny ve službě lektora Božího slova a jejich blízké.
Na příští setkání lektorů v Olomouci, které se opět uskuteční poslední říjnovou sobotu – 26. října 2013, se můžeme těšit provázeni slovy Knihy moudrosti: “Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic.” (Mdr 7,7–8)
Martina Pavlíková

Zemřel P. Jaroslav Kašpar
Ve věku 94 let zemřel 8. listopadu 2012 v Kroměříži P. Jaroslav Kašpar, politický vězeň a jeden z nejstarších kněží olomoucké arcidiecéze. 
P. Jaroslav Kašpar se narodil 28. května 1918 v Ústí u Vsetína, na kněze byl vysvěcen 4. července 1943 v Olomouci. Působil jako kaplan ve Vlachovicích (1943–1945), Opavě-Kateřinkách (1945–1948) a v Opavě u Panny Marie (1948–1951).
Dne 16. října 1951 byl odsouzen jako politický vězeň na 12 let vězení, v letech 1951 až 1960 pobýval ve věznicích Pankrác, Kartouzy, Mírov, Valdice, Opava a Ostrava.
Po návratu z vězení bydlel ve Valašském Meziříčí a pracoval jako stavební dělník, účetní a administrativní pracovník. V roce 1969 odešel do invalidního důchodu. Od roku 1990 pomáhal v pastoraci ve farnosti Valašské Meziříčí a v okolních farnostech.
Od 9. června 2010 prožíval svoje dny v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde také zemřel. Pohřben byl 15. listopadu 2012 na hřbitově ve Valašském Meziříčí.
Josef Pala 


Mons. Augustin Štancl

Před padesáti lety zemřel Mons. ThDr. Augustin Štancl
Ohlednutí za životními osudy předního propagátora katolické školy na Moravě
Jméno tohoto kněze a katechety, od jehož smrti uplyne 21. prosince letošního roku 50 let, je dnes už nejspíš neznámé. A to přesto, že Dr. Štancl byl všestranně angažovanou osobností a jeho články po celou první polovinu dvacátého století plnily katolický tisk vycházející nejen v naší arcidiecézi, ale i v jiných českých a moravských diecézích a dokonce i v zámoří. Tento kněz je nerozlučně spjat s propagací katolické školy, tj. výchovy a vzdělávání mládeže v křesťanském duchu. Jaké byly životní cesty tohoto dnes již zapomenutého “školského pracovníka“?
Augustin Štancl pocházel z poměrně dobře finančně situované rodiny vlastnící velkoobchod s látkami ve Vysokém Mýtě. Augustinův otec Antonín vystudoval zeměměřičství a poté dostal místo v Mostě nad Murou v rakouském Štýrsku, kde se také oženil s Marií Mauthnerovou, služebnou, pocházející z Waidhofenu nad Dyjí. Dne 5. října 1871 se manželům narodil prvorozený syn Augustin. Rodina se však brzy přestěhovala ze Štýrska do Černovic v Bukovině (dnes na Ukrajině). Augustinova matka ale zemřela velmi záhy – již po osmi letech manželství. Po její smrti poslal otec šestiletého Augustina do Čech, kde si jej vzali do opatrovnictví jeho příbuzní z Čáslavi. Zde Augustin vychodil obecnou školu a nižší gymnázium a poté se přestěhoval k babičce do Vysokého Mýta, kde absolvoval vyšší gymnázium. Po maturitě (1889) se rozhodl pro studia bohosloví v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen olomouckým arcibiskupem ThDr. Theodorem Kohnem 25. listopadu 1894 v Kroměříži. Nejprve působil jako kaplan v německé farnosti Liebental (Liptáň) u Osoblahy, odkud byl však již v roce 1897 odvolán zpět do Olomouce, kde čtyři roky vyučoval na bohoslovecké fakultě a v kněžském semináři. Do tohoto období spadají také počátky Štanclova celoživotního díla – šíření ideje katolické školy. V roce 1900 totiž založil s dalšími kněžími školský spolek, jemuž dali název Matice cyrilometodějská (MCM). Tento spolek, do jehož čela byl zvolen olomoucký právník a předseda Katolické strany národní JUDr. Mořic Hruban, si stanovil za cíl vybudovat v Olomouci česko-jazyčné katolické měšťanské školy a přivést sem z Bubenče u Prahy kongregaci Školských bratrů. Štancl se v Matici, která svou činnost během let rozšířila na celou Moravu, aktivně angažoval až do jejího násilného zrušení v roce 1950. 
 Z Olomouce byl Štancl v roce 1901 přeložen do farnosti Lubojaty (dnes okr. Nový Jičín), kde působil jen do jara 1902. Z Lubojat přešel na kaplanské místo při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži, kde zůstal do roku 1907. Zde spolu s dalšími dvěma kněžími založil regionální katolický list (týdeník) Pozorovatel. Štanclovými dalšími působišti byl Prostějov (1907–1914), znovu Kroměříž (1914–1920) a Moravská Ostrava (1920–1922). Na všech těchto místech působil vedle kaplanských funkcí především jako katecheta – učitel náboženství na tamních gymnáziích. Od roku 1922 až do odchodu do penze na začátku roku 1931 vyučoval náboženství na Státním reálném gymnáziu v Hranicích na Moravě. 
 Z období před první světovou válkou stojí za zmínku především Štanclova činnost v Prostějově, kde byl v té době farářem Karel Dostál-Lutinov, známý představitel katolické moderny. Právě v této farnosti se výrazně projevila Štanclova typicky energická a rázná povaha, která byla i v pozdějších letech příčinou řady menších či větších konfliktů a sporů v nejrůznějších záležitostech. Počáteční dobrá spolupráce Štancla a Dostála se totiž postupně změnila v nekončící rozbroje. Tyto spory měla údajně zapříčinit také Štanclova návštěva někdejšího olomouckého arcibiskupa Kohna v rakouském Ehrenhausenu, který prostějovského katechetu nadchl svou myšlenkou založit v Olomouci katolickou univerzitu, zatímco Dostál zaujímal vůči Kohnovi kritický postoj. Další konflikty měl Štancl i v rámci samotného spolku Matice cyrilometodějská, kde se zase dostával do sporů např. kvůli svému záměru zbudovat ústav pro výchovu katolických učitelů v Olomouci.
 Ani po první světové válce Štancl neochabnul ve své práci pro katolickou školu. V letech 1923-1935 vedl jako šéfredaktor tiskový orgán MCM Rodina a škola. V roce 1938 byl zvolen předsedou MCM a do činnosti spolku se aktivně zapojoval i po válce. Tehdy také přizval ke spolupráci současného předsedu MCM Josefa Vlčka, který se stal generálním tajemníkem spolku. Počátkem 20. let se Štancl seznámil s řeholní společností salesiánů založenou ve druhé polovině 19. století italským knězem Janem Boskem, která se věnovala především výchově chlapecké mládeže. Salesiáni Štancla natolik nadchli, že je začal všestranně podporovat – ať už články v tisku a přednáškami, tak i sháněním peněz a hledáním vhodných kandidátů pro studia v české salesiánské komunitě, která od roku 1924 sídlila v italské Perose. Salesiánskému dílu byl příznivě nakloněn i arcibiskup ThDr. Leopold Prečan a Štanclovi se postupně dařilo získat řadu dobrodinců, kteří salesiány podporovali. Mezi ně patřil také významný představitel českých přistěhovalců v USA JUDr. Hynek Dostál, jehož prostřednictvím mohl Štancl agitovat pro salesiánské dílo i v zámoří. V roce 1927 se Štanclovi podařilo pro salesiány zakoupit jejich první dům v českých zemích – ve Fryštáku u Zlína. Salesiáni se zde pod vedením P. Ignáce Stuchlého usadili v září téhož roku.
 Po odchodu do penze se Štancl v roce 1933 přestěhoval do Olomouce, kde až do druhé poloviny padesátých let žil nedaleko nově vybudovaného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. V roce 1958 odešel do kněžského domova v Senohrabech u Prahy, kde 21. prosince 1962 ve věku 91 let zemřel. Pohřben byl podle svého přání na hřbitově ve Fryštáku do společného hrobu s prvním českým salesiánem P. Ignácem Stuchlým. Význam životního díla a odkazu Mons. Augustina Štancla přetrvává bezesporu až do dneška; i z toho důvodu vzniká v současné době publikace, jejímž cílem bude přiblížit tuto kněžskou osobnost nejen těm, kteří se odborně zabývají českými církevními dějinami první poloviny 20. století, ale i všem dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.
Vít Němec


Centrum pro mládež

Mladí lidé zvednou vlnu víry
Letošní absolventi kurzu Animátor nebudou na rozdíl od svých předchůdců psát závěrečnou práci. Aby osvědčili své schopnosti a znalosti nabyté během dvou let kurzu, budou animátoři vytvářet vlastní živé projekty. Cílem projektu nazvaného Vlna víry je naplnit myšlenky Svatého otce Benedikta XVI., jež nám předkládá v listu Porta fidei, i přání otce arcibiskupa, který vyzývá ke studiu katechismu, modlitbě ve společenství a osobnímu svědectví víry.
Animátoři by měli být těmi, kdo oživují. Neměli by si tedy nechávat víru jen pro sebe, ale pomáhat v jejím prožívání i svému okolí. V rámci projektu je jejich úkolem uspořádat farní či děkanátní akci pro mládež nebo děti, a zvednout tak v olomoucké arcidiecézi “vlnu víry.”
Poslední dva roky je o kurz velký zájem. Projekt tak bude probíhat na téměř padesáti místech, odkud animátoři pocházejí. Náplní projektu může být například uspořádání adoračního večera, dětského dne, pomoc s děkanátní poutí nebo založení společenství pro mládež.
To plánuje třeba Jana Uhříková z Rajnochovic. “Náplní setkávání bude společná debata například na témata víra, Druhý vatikánský koncil, modlitba, evangelizace. V rámci setkání se bude mládež zapojovat do aktivit prospěšných pro farnost,” píše mladá animátorka ve svém projektu.

Dobrodružství ve stopách sv. Cyrila a Metoděje
Centrum pro mládež ve spolupráci s děkanátními zástupci a animátory připravuje k cyrilometodějskému výročí neobvyklou akci nazvanou CM caching. Jedná se o hru na principu oblíbeného geocachingu, kde hráči pomocí GPS souřadnic hledají ukryté poklady. Cache [keš] totiž znamená v angličtině “skrýš“.
V současné době se po celé olomoucké arcidiecézi připravuje asi padesátka míst spjatých s Cyrilem a Metodějem a zároveň internetová stránka cm-caching.cz, kde budou souřadnice všech skrýší ke stažení. GPS navigace pak hráče díky satelitnímu signálu dovede několik metrů od ukryté krabičky. Tu musí hráč nejprve najít mezi kořeny stromu, za okapovou rourou nebo přichycenou pod lavičkou. Uvnitř krabičky bude na nálezce čekat citát z Písma a další poklady.
Celá hra je určena nejen pro mládež, ale i pro rodiny s dětmi a kohokoliv, kdo se rád nechá zavést ke kostelům a kapličkám zasvěceným soluňským bratřím. K projektu se chystá připojit i ostravsko-opavská a brněnská diecéze, takže cyrilometodějské cache bude možné hledat po celé Moravě.
Rozjezd nových animátorů
Na začátku listopadu se konal na ADCŽM Přístav první víkend nového animátorského ročníku. Do Rajnochovic na něj přijelo šedesát tři mladých lidí, kteří chtějí naučit vést společenství a věnovat svůj čas Pánu a mládeži.
Tento rok potvrdil, že kurz je stále žádanější. Přihlásil se do něj opět dvojnásobný počet animátorů, než je předpokládaná kapacita. Nejvíce jich je tradičně z Valašska, ale letošním vítězem je děkanát 
Zábřeh, odkud se přihlásilo devět animátorů.
“Myslím, že mě kurz bude formovat blíže k Bohu a k lepšímu pochopení mladých,” říká Veronika Zbožínková z děkanátu Konice. A jaké byly první dojmy účastníků? “Z vyprávění kamarádů jsem toho hodně slyšela, přesto jsem zažila nevídané dobrodružství. Byly tu chvíle ztišení i bezmezné legrace. Cítila jsem se tu jako doma,” vypráví nadšeně Žaneta z děkanátu Svitavy.
Připravil Jan Pilař


Centrum laických aktivit

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum – Mozarteum, 13. prosince, 17 hod.
PhDr. Marie Rút Křížková (Praha) – Setkání s totalitou – vzpomínky známé literární historičky a signatářky Charty 77 na období nacistické a komunistické totality 
Region Uherský Brod
Místo a čas konání: Farní sál Masarykovo nám. 68, 12. prosince, 18.15 hod.
Mgr. Aleš Kapsa – Obraz Královny posvátného růžence – k letošnímu 15. výročí korunovace milostného obrazu v Uherském Brodě papežem bl. Janem Pavlem II. 

Komunita Blahoslavenství
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.)
Představení života a poselství Marty Robinové. (přednáší P. Vojtěch Koukal) 
Duchovní cvičení
Téma: Síla křesťanské naděje
Termín: 13. až 16. prosince
Adventní duchovní cvičení pro všechny (přednáší sestra Veronika Barátová)
Naděje, kterou přináší Ježíš je světlem uprostřed každé temnoty. 
Součástí setkání jsou přednášky, čas osobní modlitby a adorace, společná liturgie, možnost duchovních rozhovorů. 
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz, e-mail: dolanykom@seznam.cz, tel.: 731 626 132


Centrum pro katechezi

Jak slovo na Velkou Moravu přišlo
Na pultech knihkupectví s křesťanskou literaturou se v nedávné době objevila nová barevně ilustrovaná knížka pro děti s názvem “Jak slovo na Velkou Moravu přišlo“, jejíž autorkou a zároveň ilustrátorkou je sestra Česlava Talafantová, OP. Kniha vychází k 1150. cyrilometodějskému výročí a už to samo napovídá, že její obsah se snaží přiblížit dětským čtenářům poselství a odkaz díla svatých bratří Cyrila a Metoděje nejen na Moravě, ale i v dalších zemích, kde během svého života zavítali a působili.
Při prvním prolistování bychom mohli nabýt dojmu, že je tato publikace určena především dětem mladšího školního věku. Pokud si ale pročteme texty, zjistíme, že jejím nejlepším adresátem budou především žáci druhého stupně ZŠ nebo i starší (také v tiráži je kniha doporučená dětem až od 12 let). Obsah knížky je totiž především souvislým dějepisným vyprávěním o celoživotních osudech a činnosti obou soluňských bratří, přičemž nechybí zasazení tohoto děje do politických a náboženských souvislostí dané doby. Díky tomu může čtenář pochopit význam a smysl řady událostí z života sv. Cyrila a Metoděje, které by jinak pro něho byly často nesrozumitelné. To ale neubírá textu, který je psán formou příběhu s použitím přímých řečí, na čtivosti a zajímavosti.
Přínosné je zde zařazení nejrůznějších málo známých historických faktů a hlavně mnoha zeměpisných údajů a několika mapek, díky nimž si žák může lépe udělat obrázek o tom, jak dlouhé a daleké byly všechny cesty, které museli bratři za svého života vykonat. Ze zajímavostí můžeme uvést např. způsob, jakým bratři objevili ostatky sv. Klimenta – zatímco legenda hovoří o zázraku, zde se můžeme dočíst, že šlo vlastně o archeologický průzkum, při němž bylo potřeba spolu s opravdovou modlitbou zapojit i vlastní rozum a důvtip. Drobnou slabinou knihy je, že se ve způsobu podání přece jen trochu stírá rozdíl mezi obsahem legendy a historickou skutečností, takže čtenář může získat dojem, že se všechno určitě stalo přesně tak, jak je zde napsáno. Na druhou stranu ale nemůžeme po faktografické stránce upřít knížce věrohodnost, protože autorka vycházela z prací předních odborníků věnujících se dějinám Velké Moravy (František Dvorník, Lubomír Emil Havlík aj.).
Z katechetického pohledu je velkým přínosem publikace především její úvod. Příběh totiž nezačíná narozením soluňských bratří, ale líčením velikonočních událostí, na něž navázaly Letnice, po nichž se křesťanství začalo šířit po celém tehdejším světě. Misionáři a tedy i oba soluňští bratři jsou tak díky tomuto úvodu představeni jako nositelé Kristovy radostné zvěsti a nástupci apoštolů. Závěr knihy pak končí citátem z Druhého listu Korinťanům (4,7-10). 
Knížku doporučujeme nejen všem starším dětem, ale také všem učitelům náboženství i dějepisu a také kněžím a katechetům, kteří by chtěli v hodinách nebo při setkáních probrat cyrilometodějské téma a rádi by o něm získali základní povědomí. I k tomu může tato knížka velmi dobře posloužit. Seženete ji za 149 Kč např. v prodejnách Matice cyrilometodějské nebo na internetových stránkách: www.ikarmel.cz	
Anna Skočovská 

Vánoční příběh očima oslíka
Nakladatelství Paulínky vydalo jako svůj příspěvek pro děti na letošní dobu vánoční DVD s novým animovaným filmem “Vánoční příběh očima oslíka“. Hlavním hrdinou filmu je starý oslík, který se stane svědkem události narození dítěte ve chlévě. Oslík si malé nevinné dítě zamiluje. Zjišťuje však, že dítěti hrozí nebezpečí, a chce je proto chránit. Z betlémského chléva doprovází Svatou rodinu do Egypta. Ke konci filmu se děti dozvídají, že děťátko je tak důležité, protože je Synem Božím. Film končí dobrou zprávou anděla o tom, že zlý král Herodes, který chtěl dítě zabít, je mrtev, a Josef s Marií a Ježíšem se v pokoji mohou vrátit domů. Na této cestě je však oslík už nedoprovází, protože je starý a umírá. Svůj úkol však svěřuje mladšímu oslíkovi, kterého se v předcházejícím ději ujal.
Film trvá 46 minut a je určen dětem předškolního věku. Film je více pohádkou než katechetickou pomůckou. Ve spojení s pohádkovým dobrodružstvím však dětem nabízí seznámení se základními událostmi kolem narození Božího Syna, současně představuje hodnoty obětavosti, péče, aktivní lásky, poukazuje na existenci dobra i zla (pronásledování Svaté rodiny) ve světě, života a smrti (smrt oslíka). Sledování filmu může přinést dítěti o to větší užitek, jestliže se na něj bude moci podívat společně se svou rodinou a po jeho závěru si s někým popovídat o tomto příběhu, jeho jednotlivých událostech a postavách. DVD stojí 199 Kč a můžete si je objednat na této adrese: www.paulinky.cz
Martina Orlovská 

Námět na vánoční dárek – desková hra Po stopách svatých Cyrila a Metoděje
Centrum pro katechezi vytvořilo ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda novou společenskou deskovou hru pro dva až šest hráčů od devíti let. Hra vznikla jako jeden z materiálů vydaných k blížícímu se 1150. cyrilometodějskému výročí v roce 2013. Smyslem této aktivity je seznámit se s významnými událostmi ze života sv. Cyrila Metoděje a získat v těchto světcích své vzory. Hráči začínají na herní ploše na startovním poli “Soluň“ (rodiště bratrů) a jejich cílem je dostat se na cílové pole Boží království. Po cestě musí absolvovat deset stanovišť s událostmi ze života sv. Cyrila a Metoděje a získat všech deset kartiček symbolizující tyto události. Hra se hraje s figurkami a kostkou a její délka je 60 až 90 minut. Ocení ji jak rodiče dětí školou povinných, tak i učitelé náboženství a animátoři skupin dětí. Hra bude k dispozici v katechetickém centru v první polovině prosince. 
Anna Skočovská

Arcidiecézní setkání katechetů
Drazí katecheté a kněží, rádi bychom vás pozvali na VII. arcidiecézní setkání katechetů, které se bude konat v dnech 25. až 27. ledna 2013 v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě. V Roce víry a Eucharistie bylo pro naše setkání vybráno příznačné téma “Eucharistie a víra v životě katechety“. Mezi pozvanými hosty budou kromě vás i následující přednášející: otec biskup Josef Hrdlička, P. Josef Šelinga, P. Pavel Ambros, sestra Luisa Karczubová, P. Michal Altrichter, P. Ludvík Dřímal. Společně slavené mše svaté, adorace, a přednášky – např. “Typy spiritualit v církvi a životní styl katechety“, “Modlitba vyučujícího“ aj. nás mají povzbudit do radostného života z víry. Na setkání se můžete přihlašovat prostřednictvím registračního formuláře, který najdete, včetně dalších informací, na našich webových stránkách nebo vám byl zaslán e-mailem.
Anna Skočovská


Centrum pro rodinný život

Vzdělávací program pro lektory přípravy snoubenců na manželství 
“Můžete nám pomoci utvářet pevné základy pro budoucí naplněná manželství.”
Olomouc je málo zastoupena – oslovte kněze a přihlaste se… 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: 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, e-mailem na: vecerova@arcibol.cz 

Malá pouť za velké věci 
Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.
Cesta je dlouhá 8 km a trvá zhruba dvě hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: buď na srazu od 12.45 do 13 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo od 14.20 do 14.25 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možno sednout na autobus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. 
Plánované termíny do prázdnin jsou neděle: 24. února, 28. dubna, 12. května a 23. června; podle zájmu rodin je možno změnit čas na dopoledne (v 8.30 hod. před katedrálou, 9.55 hod. v Samotiškách pod kopcem a v 10.30 hod. mše svatá v bazilice). 
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 251 

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 se uskuteční 4. prosince. Paní Alena Večeřová má připravenou předvánoční dílnu s korálky. Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, e-mail: reznickm@arcibol.cz

Časopis Rodinný život
Tradice a rituály vyživují naše kořeny, pojí nás s předky, vytvářejí pocit sounáležitosti a bezpečí. Umožňují nám být plněji lidmi, objevovat posvátno nejen ve svátečních, mimořádných chvílích, ale také ve všedních dnech a našich osobních zvycích. V novém čísle časopisu Rodinný život vás zveme k objevování potěšení, které rituály a tradice do našeho života přinášejí.
V rozhovorech nám sestra Vojtěcha přiblíží slavení v rodinách Estonců. Paní Helena Polcrová povypráví o tom, proč děti rituály potřebují. Tři ženy z různých evropských zemí představí své oblíbené národní svátky. Nechejte se paní Hanou Pinknerovou inspirovat k inovacím svých způsobů slavení.
P. Martin Sklenář se zamýšlí nad tématem oběti v rodinném životě jako cestě k vzájemnému posvěcení. V rubrice křesťanští Guttenbergové nahlédneme do nakladatelství Refugium.
Pro děti je připravena pohádka o Ježíškovi i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé zimní akce a rybí recept pana Nágla. S přáním požehnaného vánočního času je přiloženo malé překvapení.
Lámete si hlavu nad vánočním dárkem pro vaše příbuzné, přátele, či známé? Předplaťte jim časopis Rodinný život. Nabízíme zaslání speciálního vánočního dárkového certifikátu. Pro bližší informace o předplatném navštivte nový web časopisu: www.rodinnyzivot.eu

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.

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

Pro děti, které odešly příliš brzy
Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 2. neděli adventní, tj. 9. prosince, na setkání v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15 hod.; setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti a jejich rodiny a doprovodný program. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku), a pokud chtějí, i fotografii dítěte.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250–3

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 

Jednodenní duchovní obnova pro manžele
Druhou adventní sobotu 15. prosince zveme manžele, případně i jednotlivce žijící v manželství, na Svatý Kopeček u Olomouce. Obnovu povede P. Petr Glogar, OCD, představený Kláštera Pražského Jezulátka v Praze, na téma: “Jsem darem pro druhého aneb jak v manželství prožívat adventní očekávání a vánoční obdarování”. Součástí programu bude mše svatá, přednášky, práce v manželském páru. K dispozici bude občerstvení a na oběd pizza. Registrace začíná v 9 hod., předpokládaný závěr bude kolem 17. hod. Je třeba se přihlásit předem. Více informací a přihlašovací formulář najdete na: www.rodinnyzivot.cz; kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

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

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


Bude vás zajímat

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.

Muzeum na Svatém Hostýně uzavřeno
Svatohostýnské muzeum bude až do poloviny dubna 2013 uzavřeno. Návštěvu případné větší skupiny zájemců o prohlídku je nutno v dostatečném předstihu projednat předem s vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské (tel.: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz

Výstava betlémů
Matice svatokopecká pořádá ve svém muzeu na Svatém Kopečku u Olomouce od 1. prosince 2012 do 6. ledna 2013 výstavu betlémů. Otevřeno od 22. prosince 2012 do 2. ledna 2013 denně od 10 do 16 hod., v ostatní době jen v sobotu od 12 do 16 hod. a v neděli od 10 do 16 hod. Vstup do muzea dřevěnými vraty severní rezidence svatokopecké baziliky je označen. 

Vánoční koncert
Vánoční varhanní koncert Ludvíka Šuranského se koná ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí v pátek 28. prosince v 18.30 hod.

Vyšla nová sbírka anekdot
Přemýšlíte o dárku, třeba na Vánoce?
V minulých letech vydala redakce dětského časopisu Nezbeda tři sbírky anekdot 
– Nezbedův humor, Nezbedův humor s Otíkem a Nezbedův humor 3. Nyní vyšla další sbírku anekdot i s kreslenými vtipy – Nezbedův humor 4.
NEZBEDŮV HUMOR 4 
104 stran, cena 60 Kč + poštovné
Při odběru nad 10 kusů je sleva 10 %.
Objednávejte na adrese:
Nezbeda, Divadelní 6, 760 01 Zlín, www.casopisnezbeda.cz, tel.: 739 344 031, e-mail: info@casopisnezbeda.cz


Hlasy a ohlasy

Ve Zlíně se konal seminář poraden pro ženy a dívky
Poradna pro ženy a dívky Zlín organizovala ve dnech 23. až 25. října celorepublikový seminář pro pracovnice poraden pro ženy a dívky v rámci oslav 20. výročí své existence. Účastnice se zúčastnily odborného vzdělávání, doprovodného programu a vzájemně si předaly své zkušenosti s prací v jednotlivých poradnách. 
Celorepublikový seminář k výročí založení zlínské poradny slavnostně zahájila vedoucí zlínské poradny Naděžda Fraisová, která pak seznámila všechny přítomné s činností zlínské poradny, jež svou působností pomohla již mnoha ženám v jejich tíživé situaci. Program semináře pokračoval odborným vzděláváním, které zahrnovalo přednášku pracovnice z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně z fakulty multimediálních komunikací. Ve večerních hodinách pracovnice poraden využily doprovodného programu, jako například účast na mši svaté, korálkování, prohlídku města Zlína nebo vyhlídku ze zlínského mrakodrapu. 
V současné době je v provozu v České republice šest poraden pro ženy a dívky, a to v Praze, v Plzni, Olomouci, ve Zlíně, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Frýdku-Místku, s detašovaným pracovištěm v Šumperku. Do poraden nejčastěji najdou cestu ženy, které se potýkají s partnerskými či manželskými potížemi, s domácím násilím, zadlužeností, ztrátou zaměstnání, alkoholismem nebo s různými typy závislostí. Jednou z nich je také paní Monika, která při ztrátě zaměstnání a neshodách s manželem vyhledala pomoc právě ve zlínské poradně. “Prožívala jsem opravdu těžké období. Přišla jsem o práci, mezi mnou a manželem vznikaly časté hádky a nedařilo se mi otěhotnět, ačkoliv jsme si děťátko tolik přáli. Avšak díky velmi milému a laskavému přístupu a pomoci pracovnic zlínské poradny jsem ve své situaci našla řešení. Našla jsem práci, s manželem jsme k sobě opět našli cestu a kromě toho jsem dnes šťastnou maminkou.” 
Bc. Naděžda Fraisová
Zlín

Svátost biřmování v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Vyvrcholením roční přípravy 36 biřmovanců z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži bylo přijetí svátosti biřmování z rukou arcibiskupa Jana Graubnera 19. října v kostele sv. Mořice. Slavnostní bohoslužby se účastnili kněží z farností biřmovanců, studenti a zaměstnanci gymnázia a také rodiče, příbuzní a přátelé biřmovanců. Po evangeliu školní kaplan P. Pavel Stuška představil otci arcibiskupovi všechny biřmovance a zdůraznil, že pocházejí z různých koutů Čech, Moravy i Slezska. Přípravy na přijetí svátosti biřmování se kromě studentů gymnázia účastnili i mladí lidé z ostatních středních škol v Kroměříži a také tři dospělí z řad učitelů a přátel gymnázia. V promluvě otce arcibiskupa zaznělo hluboké dojetí nad dopisy biřmovanců určenými právě do rukou olomouckého metropolity. Arcibiskup Jan všem zúčastněným připomněl, že nemají od okamžiku přijetí svátosti křesťanské dospělosti očekávat nějakou podstatnou a ohromnou změnu ve svém životě, ale uvědomit si, že Duch Svatý v nich působí a vede je již od přijetí svátosti křtu. Zdůraznil také myšlenku, že Duch Svatý nepřichází k biřmovancům kvůli nim samotným, ale je skrze ně také darem pro ostatní, se kterými se setkávají ve svém běžném životě. V závěru bohoslužby biřmovanci srdečně poděkovali otci arcibiskupovi za zprostředkování svátosti, která je uvádí do křesťanské dospělosti, a odměnili sladkou lucerničkou nejen jeho, ale také všechny vedoucí skupinek, kteří se na přípravě studentů podíleli.
Ing. Marie Kvapiliková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se sportu daří
Již řadu let funguje spolupráce mezi Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži (AG) a Střední zemědělskou školou v Piekarech Slasikich v Polsku. Piekary jsou mimo jiné partnerským městem Kroměříže. 
V průběhu měsíce září jsme dostali pozvánku na tradiční fotbalový turnaj, konaný vždy na podzim, a tak jsme neváhali a toto milé pozvání přijali. Právě tým AG loni v Polsku nečekaně vyhrál, proto se letos vydali mladí fotbalisté spolu se zkušeným trenérem Františkem Cibulkou obhajovat titul. Měli jsme s sebou i duchovní podporu v osobě kněze P. Pavla Stušky. 
Ihned po příjezdu do Polska se nás ujali naši přátelé ze střední zemědělské školy a připravili nám výtečnou večeři. Stejně pohostinně se k nám chovali po celou dobu naší dvoudenní návštěvy. Vlastní turnaj začal druhý den v dopoledních hodinách. Do soutěže se přihlásily čtyři týmy, hrálo se tedy systémem “každý s každým“. Potvrdilo se pravidlo, že nejtěžší zápas je ten první, tak jsme se s úvodním soupeřem z polských Siemanowic rozešli po těžkém boji s remízou 4:4. Další týmy jsme už s přehledem přehráli – 5:1 (Katowice) a 7:0 (Piekary). Především díky kvalifikovanému tréninku Františka Cibulky a za velkého povzbuzování P. Pavla Stušky získali naši fotbalisté zlato. 
Velké díky patří našim hostitelům – celému vedení Střední zemědělské školy v Piekarech a také Římskokatolické farnosti v Piekarech za mimořádnou pohostinnost a vstřícnost. Již teď se těšíme na další sportovní akci v tomto partnerském městě – volejbalový turnaj dívek, který se uskuteční v květnu 2013. Na oplátku zveme polské přátele k nám do AG, kde se v prosinci uskuteční soutěž v aerobiku dívek a v červnu pak Mistrovství církevních škol v malé kopané.
Mgr. Josef Pořízek
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Třicet let dívčí scholy v Březolupech
Letos uplynulo přesně třicet let od doby, kdy byla při březolupském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie založena dívčí schola. Aby si její minulé i stávající členky a s nimi celá farnost uvědomily, jak je jejich služba církví oceňována, byla nedělní mše svatá 18. listopadu obětována za třicetileté působení scholy ve farnosti Březolupy a za Boží požehnání pro scholistky.
Třináct zpěvaček krásnou hrou a zpěvem přispělo ke sváteční liturgii, v níž jsme navíc slavili Den Bible. Na závěr mše svaté předal P. Josef Říha obětavým ženám a dívkám knihu biskupa Josefa Hrdličky “Probuď se, citero a harfo“. 
Ve svém osobním dopisu každé ze zúčastněných zpěvaček pan farář mimo jiné uvedl: “Třicetileté výročí působení scholy v našem kostele si připomínáme při mši svaté slavené v Roce víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI., aby nás vedl k prohloubení víry a k obnově církve. Svatý otec připomíná, že dosáhnout těchto cílů můžeme také skrze svědectví. Vaše služba církvi, ať už minulá, současná nebo budoucí, byla, je a bude takovým svědectvím.”
Ivana Hubáčková
Svárov

Škola má “nový kabát”
Máme za sebou čtvrtletí nového školního roku. Máme radost ze všeho, co se nám podařilo na poli vzdělávacím, protože mnohé vidět není, ale upřímně se radujeme i z toho, co vidět je. Příjemné prostředí je nyní podtrženo novou vnější fasádou školní budovy. Za dva měsíce se podařilo zrealizovat dílo, které je součástí památkově chráněné zóny města. Celá oprava kulturní památky, ve které poskytujeme naše vzdělávací služby, dospěla k úspěšnému cíli díky poskytnuté dotaci Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012, jejíž součástí je i finanční příspěvek města Kroměříž. Na novém barevném nátěru, očištění kamenných pilířů a opravené klenbě podloubí se církevní škola podílela částkou 194 000 Kč, což byla pouze část nákladů. Poděkování patří nejen Zlínskému kraji a městu za finanční dotaci, ale i firmě RAPOS, která opravu prováděla. Celá akce probíhala pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu a stavebního úřadu města. Na jejich doporučení byly na obloucích podloubí rekonstruovány tzv. “klenáky“, kvádrování, které se objevilo po odstranění starých nátěrů. 
Budova září čistotou a my se těšíme na jaro, až okna dozdobí truhlíky s květinami. Zatím se budeme všichni snažit o to, aby stejně tak krásné a čisté byly duše dětí, které se v naší škole vzdělávají. 
RNDr. Olga Loučková
ředitelka CZŠ v Kroměříži 


Centrum pro školy

Děti pomáhají dětem
Pod tímto názvem připravila Papežská misijní díla (PMD) ve spolupráci s Centrem pro školy Arcibiskupství olomouckého program pro děti na základních školách. Tento program, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, má za úkol představit dětem možnosti, jak se mohou zapojit do pomoci dětem v různých částech světa.
Program představuje dětem druhy pomoci a také potřeby a nedostatky lidí, resp. dětí v chudých částech světa. Děti mají možnost pomocí fotografií srovnat, jak vypadá bydlení, jídlo, hry a vzdělávání např. v Zambii, Bangladéši a dalších místech, kde působí PMD. Po tomto srovnání je nabídnuto dětem, jak se mohou i ony prostřednictvím PMD zapojit do této formy pomoci. 
Tento program není náborem do Misijních klubek (součást PMD), ani agitací do římskokatolické církve, ale především příležitostí pro děti poznat život svých vrstevníků, jejich radosti i bolesti. Nabízí dětem možnost, jak mohou pomoci i na opačném konci světa, a to prostřednictvím organizace, která má s tímto druhem pomoci velké zkušenosti a jejíž pomoc je tedy účinná a adresná. Děti se také seznámí s tím, že věřícím lidem podle odkazu Ježíše Krista nemá být lhostejný osud žádného člověka na světě.
Program “Děti pomáhají dětem“ je prostřednictvím lektorů na seminářích předáván ve všech našich diecézích zájemcům z řad učitelů, pastoračních pomocníků, katechetů, kněží a spolupracovníků PMD, kteří jej pak následně realizují na základních školách. Zveme a těšíme se na zájemce z naší arcidiecéze. 
sestra Luisa Stanislava Ščotková, ředitelka PMD v olomoucké arcidiecézi
Olga Loučková a Helena Polcrová, lektorky programu “Děti pomáhají dětem“

POZVÁNKA
Na seminář “Děti pomáhají dětem“ vás zveme v následujících termínech a místech: 
Olomouc – v budově kurie, Biskupské nám. 2, v úterý 22. ledna 2013 od 15.30 
do 18.30 hod.; opakovat se bude v sobotu 26. ledna 2013 od 9 do 12 hod.
Kroměříž – v církevní základní škole, Velké náměstí 49, ve čtvrtek 28. února 2013 od 14 do 17 hod.
Přihlášky zasílejte nejpozději dva dny před konáním semináře, a to na adresy:
pro olomoucký seminář: Mgr. Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 255, e-mail: polcrova@arcibol.cz
pro kroměřížský seminář: RNDr. Olga Loučková, Velké nám. 49, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 335 855, e-mail: info@czs-km.cz


Z diáře arcibiskupství

PROSINEC 2012 – LEDEN 2013
2. 12. neděle
	15.00 hod. • Valašské Meziříčí – neokatechumenát • arcibiskup Jan
	16.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – adventní setkání s členy Matice svatokopecké • biskup Josef
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • generální vikář Josef Nuzík
3. 12. pondělí
	19.00 hod. • Olomouc – Amadeus – setkání u studny – představení své nové knihy • biskup Josef
5. 12. středa
	10.00 hod. • Uherské Hradiště – generální vizitace • arcibiskup Jan
7. 12. pátek až 8. 12. sobota
	18.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – rekolekce pro bohoslovce • biskup Josef
7. 12. pátek až 9. 12. neděle
	Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
9. 12. neděle
	10.00 hod. • Bílovice – otevření pastoračního centra • generální vikář Josef Nuzík
14. 12. pátek
	11.30 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium– přednáška pro maturanty a bohoslužba slova pro zaměstnance Arcibiskupupského gymnázia • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Kyjov – přednáška pro lektory • biskup Josef
16. 12. neděle
	17.00 hod. • Olomouc – dóm	slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef 
19. 12. středa
	14.00 hod. • Olomouc – věznice – mše svatá a setkání s vězni • biskup Josef
22. 12. sobota
	10.00 hod. • Köln (Německo) – děkovná mše svatá u příležitosti kněžského jubilea kardinála Joachima Meisnera • arcibiskup Jan
23. 12. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předávání betlémského světla • arcibiskup Jan
24. 12. pondělí
	15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal	– vánoční mše svatá pro děti • arcibiskup Jan
	21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá • arcibiskup Jan
	24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše svatá • biskup Josef
25. 12. úterý
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
29. 12. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a žehnání koledníkům • biskup Josef
	15.00 hod. • Valašské Klobouky – mše svatá a žehnání koledníkům • arcibiskup Jan
31. 12. pondělí
	23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na začátku Nového roku • arcibiskup Jan

1. 1. úterý
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 1. neděle
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
11. 1. pátek
	17.00 hod. • Holešov – přednáška pro lektory • biskup Josef
15. 1. úterý
	Praha – zasedání Stálé rady České biskupské konference • arcibiskup Jan
17. 1. čtvrtek
	9.30 hod. • Uherský Brod – mše svatá a konference kněží děkanátu Uherský Brod • arcibiskup Jan
20. 1. neděle
	10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů • biskup Josef
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
21. 1. pondělí až 23. 1. středa
	Praha – plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
25. 1. pátek
	17.15 hod. • Velehrad – mše svatá a promluva pro arcidiecézní setkání katechetů • biskup Josef


