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Postní pastýřský list olomouckého arcibiskupa (čtený na první postní neděli)

Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něho spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili. 
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří jsou pro svou víru v Krista pronásledováni. 
Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 tisíc lidí. Některým by při tom stačilo jen nejít na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili. My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a ochránce, spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným výmluvám. Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají se strhávat příkladem nemravného života, který dnes společnost považuje za normální. Připomeňme však, že užívání drog je těžký hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní. Odkládání svatby i přesto, že už mají děti, jen kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží požehnání a že peníze jsou pro ně víc, než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda bezbranných je pak spojen i s církevním trestem.
Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět. Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám všechny věřící, abychom se po celou postní dobu modlili za sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsledků jejich obrácení. 
V evangeliu první neděle postní ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme reagovat na pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuze, ale kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo chytračení. Žádné částečné odmítání, po kousku či příště, ale jasně a hned. Jako Ježíš.
Kde ovšem brát sílu? Podle výzvy prvního čtení se zamysleme nad tím, co pro nás už Bůh v životě vykonal, kolikrát nás vyslyšel, když jsme prosili, čeho nás uchránil a čím obdaroval. A to nejen nás, ale i celou naši rodinu. Na to se nesmí zapomínat. O tom je třeba mluvit, to je dobré mít před očima. Pak snadněji najdeme odvahu na Boha znovu spolehnout.
Jestli v srdci věříš, že Ježíš je Pán, jak psal svatý Pavel v druhém čtení, to znamená, že má moc nad životem a smrtí, že vstal z mrtvých vlastní silou, pak mu svěř i svůj problém a vyznej to ústy. Řekni i svým blízkým, že teď svěřuješ svůj problém Ježíši a budeš jednat podle toho, co chce on.
Se stejnou pozorností k Božímu slovu přicházej na mši po celou postní dobu. Naslouchej mu a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říci Bohu, že mu věříš víc než sobě. On ti ukáže cestu. Jestli se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak daleko ses zatoulal, nebo čím sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat, chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Jestli se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol, požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu, opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší velkorysostí zahanbit. 
K těmto krokům víry každému z vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan 


List z kalendáře
 	
ÚNOR 2013
4. 2. 1920 se narodil P. Václav Divíšek, kněz – důchodce v Lukově u Zlína 
(93. narozeniny)
2. 2. 1923 se narodil P. Josef Vít Husek, OFM – kněz důchodce v Moravské Třebové (90. 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

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.

únor 2013
Úmysl všeobecný 
Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení.
Úmysl misijní 
Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
Úmysl národní 
Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání. 

Březen 2013
Úmysl všeobecný 
Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
Úmysl misijní 
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
Úmysl národní 
Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.


Aktuality

Připravuje se národní pouť do Izraele
Česká biskupská konference ustanovila poutní výbor pro národní pouť do Svaté země na zakončení Roku víry.
Hlavní program národní poutě, kterou kardinál Dominik Duka povede s ostatními biskupy ČR, je rozložen do 3 dnů v Izraeli a v Betlémě (palestinská autonomie) ve dnech 8. až 10. listopadu 2013. Společný program národní pouti je naplánován na pátek 8. listopadu 2013 do Galileje, sobotu 9. listopadu 2013 do Betléma a v neděli 10. listopadu 2013 se potom poutníci společně setkají v Jeruzalémě.
Zájemci se mohou již nyní předběžně hlásit prostřednictvím římskokatolických farností v celé ČR. Pro tuto akci budou zřízeny vlastní internetové stránky, kde budou postupně zveřejňovány podrobnosti k organizaci i konkrétní nabídky jednotlivých spolupracujících cestovních kanceláří (ty budou poutní cestu organizovat v jednotlivých diecézích ČR). Každá cestovní kancelář připraví vlastní program pro poutníky – své klienty s tím, že všechny zajistí jejich účast na zmíněných třech hlavních poutních národních bohoslužbách, a to v Galileji na Hoře blahoslavenství (odpolední modlitba v Nazaretě), pak v sobotu v Betlémě a v neděli v Jeruzalémě. 
Poutnímu výboru předsedá Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK, který řízením výboru pověřil P. Pavla Dokládala z Poutního centra Biskupství královéhradeckého (tel.: 731 598 751, 731 598 752, e-mail: poutnik@bihk.cz	
Národní pouť do Izraele pro poutníky z olomoucké arcidiecéze organizují dvě cestovní kanceláře: 
AWER TOUR Zábřeh
Farní 1, 789 01 Zábřeh
tel./fax: 583 418 297
e-mail: info@awertour.cz
MIKLAS TOUR Prostějov
Pešinova 21, 796 01 Prostějov
tel.: 733 420 420
tel./fax: 582 338 411
e-mail: miklastour@miklastour.cz
(ado)

Kniha, kterou sestavil biskup Hrdlička, bude pomocí pro rodinnou katechezi
V nakladatelství Refugium vyšla loni před Vánocemi kniha “Mezi setbou a sklizní” – výběr povídek, příběhů a pohádek ze světové literatury i z naší české národní tvorby, který sestavil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.
Kniha chce být pozdravem a dárkem do rodin, kde rodiče hledají, jak vychovávat své děti a jaké formy rodinné katecheze volit v náboženském vzdělávání. Papežové poslední doby upozorňují na to, že cesta krásy je zvlášť účinná a působivá, aby Boží pravdy a vztah k Bohu pronikly k lidským a dětským srdcím. Odtud přijímají podněty pro růst charakteru, formaci svědomí, schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, objevovat krásu i v obyčejných věcech, rozvíjet tvořivou představivost a vstupovat do dialogu 
s Bohem. Vždyť on nás jako první oslovil, nazval svými dětmi a vyznal nám lásku. I slovesné umění a krásná literatura dovedou v lidské duši probouzet ozvěny tohoto Božího volání.
Knihu “Mezi setbou a sklizní” vydává nakladatelství Refugium s výtvarným doprovodem Jana Jemelky. Autoři výběru: G. K. Chesterton, V. Hugo, M. Twain, I. S. Turgeněv, E. de Amicis, O. Wilde, z českých J. Neruda, J. Wolker, T. Špidlík, D. Mrázková, A. Vorlíčková, E. Mikolajek, Z. Nováková, Č. Talafantová, K. Říha. Výběr sestavil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička, doslov M. Altrichter.
Jan Kupka

Ostatky Dona Boska poputují Českou republikou
Ve dnech 1. až 13. února 2013 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříletých příprav na 200. výročí jeho narození putuje po různých zemích světa. Don Bosko tímto způsobem zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách a na Moravě.
Svou cestu začne 1. února v Plzni, dále socha pojede do Prahy a každý další den navštíví jiné město: Teplice, Litomyšl, Hradec Králové, Fryšták, Havířov, Brno-Líšeň, Brno-Žabovřesky, Zlín či Ostravu. Svou pouť potom ukončí v Českých Budějovicích. 
U příležitosti pouti ostatků sv. Jana Boska bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner sloužit mši svatou ve farním kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku ve středu 6. února v 18.15 hod.
V rámci přípravy na výročí Dona Boska, které se bude slavit v srpnu 2015, pořádali Salesiáni Dona Boska u nás celou řadu akcí a soutěží. Na podzim 2012 proběhla výtvarná a literární soutěž. Ta bude brzy znát své vítěze, jejichž díla poputují po ČR spolu se zmíněnými ostatky. Výherce hudební soutěže, která rovněž probíhala na podzim, se zase stane autorem hymny akce “Don Bosko u nás“. Salesiáni rovněž vyhlásili pátrání po stopách úcty Dona Boska v České republice.
Další informace najdete na webu Salesiánů Dona Boska.
Zuzana Burdová

Postní almužna 
Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu a k ní neodmyslitelně patří almužna a péče o potřebné. Významná je zejména pro rodiny, ve kterých při společných modlitbách papírová schránka znázorňuje a provokuje naši snahu pomoci potřebným lidem. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela a tak se postní almužna stane kostelní sbírkou. Postní almužna se po odevzdání schránek spočítá stejně jako kostelní sbírka (je vhodné, aby s počítáním pomohl i pracovník nebo dobrovolník Charity). Vybraný finanční obnos projde farním účetnictvím.
Farnost vystaví písemný doklad a předá obnos místní Charitě, která se postará, po dohodě s knězem a podle podnětů z farnosti, o rozdělení výnosu na charitativní účely; vede k tomu potřebná šetření, doklady a informuje farnost, jak s finančními prostředky naložila. Věřící pak mohou, pokud chtějí, rovnou do schránky dát lísteček s konkrétním námětem, či konkrétní osobou na pomoc realizovanou z výnosu Postní almužny.
P. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

Národní pouť kněží na Velehrad 
V době od 15. do 17. dubna se v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje chystá pouť biskupů, kněží a jáhnů na Velehrad. Chtějí zde prosit za obnovení víry a své posvěcení. Kněžské povolání bude ústředním tématem programu, jehož hlavním bodem je poutní mše svatá, kterou slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 16. dubna od 10 hod., kázat bude kardinál Dominik Duka.
Kromě bohatého duchovního programu, do něhož budou zapojeni biskupové Čech a Moravy, i doprovodného kulturního programu, zazní na pouti kněží také celá řada zajímavých přednášek na témata, s nimiž se kněží ve své praxi setkávají. O hledání identity kněze promluví opat M. Samuel z trapistického kláštera v Nových Dvorech, Mons. Aleš Opatrný, Th.D., bude mít přednášku s tématem Pastorace rozvedených a prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., pohovoří na téma Dorůstání ke zralosti v kněžské profesi. Na hlavní část programu se na Velehradě očekává účast až 600 kněží. 
Jedna z nejvýznamnějších společných kněžských poutí se na Velehradě odehrála ve středu 10. dubna 1985 jako připomenutí 1100. výročí smrti sv. Metoděje. Přestože se konala ve všední den, účastnilo se jí přes deset tisíc lidí. Kardinál Tomášek během ní přečetl poselství papeže Jana Pavla II. vyzývající kněze k tomu, aby podle Metodějova vzoru nepodléhali strachu a beznaději a vyzval zároveň přítomné duchovní, aby odmítali angažovanost v prorežimních aktivitách. Tato pouť byla jakousi duchovní předzvěstí masové pouti v létě téhož roku.
Zuzana Burdová

Zřízení odboru církevních restitucí
S účinností od 10. 12. 2012 byl zřízen v rámci ekonomicko-správního úseku Arcibiskupství olomouckého samostatný organizační útvar pod názvem Odbor církevních restitucí. Do funkce vedoucího uvedeného odboru byl ustanoven Ing. Václav Tichý. 
Pracovní náplň odboru tvoří zejména: organizace a koordinace postupu při restituci církevního majetku arcibiskupství a farností, jednání s oprávněnými úřady a povinnými osobami, zajišťování potřebných dokumentů k podání příslušných žádostí na povinné osoby, zpracování, kompletace a odeslání žádostí o navrácení majetku, organizace a koordinace postupu při přebírání restituovaného církevního majetku arcibiskupství a farností, zajištění evidence restituovaného majetku.
Mons. Josef Nuzík
generální vikář 

Nabídka Moravskoslezské křesťanské akademie při organizování programů v Roce víry
Moravskoslezská křesťanská akademie nabízí farnostem, v rámci probíhajícího Roku víry, pomoc při organizování vzdělávacích programů pro laiky. 
Svatý otec Benedikt XVI. ve své promluvě k zahájení Roku víry mluví o nové evangelizaci a obnově víry církve. Ve farnostech k tomu mohou přispět setkání a osobní svědectví významných odborníků z akademického prostředí, kteří na tato témata již hovořili a jejichž seznam jsme připravili. V případě zájmu je možné obrátit se telefonicky (537 021 342) nebo elektronicky (e-mail: mska@mska.biz) na naši kancelář, MSKA, Smetanova 14, 602 00 Brno. Do uvedeného seznamu je možno nahlédnout na: www.mska.biz, případně na webových stránkách moravských diecézí.
P. Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D. 
předseda MSKA

Rozhodl se ztvárnit Bibli na varhany, každý den nahraje kapitolu
Kniha knih – Bible – se za dobu své existence stala námětem nesčetných uměleckých ztvárnění. Série hudebních improvizací inspirovaných vždy jednou kapitolou biblického textu vzniká nyní v Olomouci. S unikátním projektem přišel v prosinci loňského roku varhaník zdejšího kostela sv. Mořice Karel Martínek a všech 1189 kapitol Bible má v plánu ztvárnit během tří let.
S myšlenkou na hudební zpracování biblického textu se podle svých slov varhaník zabýval už delší dobu. Do realizace “Varhanní Bible“ se nakonec pustil počátkem loňského adventu a 3. prosince 2012 nahrál na své webové stránky první část – “Prolog“. S krátkou vánoční přestávkou, vyvolanou technickými potížemi, nahrává od té doby na internet každý den jednu improvizovanou skladbu na motivy příslušné biblické kapitoly a s půlkou ledna se dostal už za polovinu první biblické knihy Genesis.
Velkou pomocí jsou pro něho varhany v olomouckém kostele sv. Mořice, kde svá díla nahrává. Nástroj z dílny Michaela Englera (1688–1760) bývá totiž označován za “královnu moravských varhan“. 
“Ten nástroj má obrovské množství možností, zvuků a barev, které při improvizaci mohu využít,” pochvaluje si Martínek. Všechny dosud nahrané díly “Varhanní Bible“ jsou k dispozici na osobních stránkách Karla Martínka nebo na jeho facebookovém profilu.
Jiří Gračka

List otce arcibiskupa k přihláškám do kněžského semináře
Drazí bratři a sestry,
znovu nastává doba přihlášek do kněžského semináře. Proto si dovoluji oznámit, že v něm máme dost místa pro nové kandidáty kněžství, kteří by se zde připravovali na své poslání. 	
Děkuji všem, kteří seminář podporují, všem, kteří se za nová povolání modlí, ale i těm, kteří rádi přijímají do své rodiny děti a dobře je vychovávají, všem, kteří pomáhají kněžím a zapojují se do služby ve farnosti.
Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, kteří jste si někdy s myšlenkou na kněžství zahrávali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něho získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Dosažené tituly
Dne 23. 11. 2012 byli slavnostně promováni doktory teologie v oboru Systematická teologie a křesťanská filozofie na Univerzitě Palackého v Olomouci P. ThLic. František Urban a P. ThLic. Tomáš Káňa.
Blahopřejeme!
(aco)

Sněženky – jarní prázdninové pobyty v Rajnochovicích 
I letos připravujeme v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech jarních prázdnin Sněženky – pětidenní křesťanské tábory pro děti od 8 do 15 let.
Součástí jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Velký díl času věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k aktivní účasti na mši svaté a na společné modlitbě. Ze zkušenosti víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení jiných rodičů nebo kněží ve farnosti. Nabízíme Sněženky rodičům, kteří hledají náplň času pro své děti na dobu jarních prázdnin. Bližší informace podá P. Lukáš Jambor, kaplan v Rajnochovicích (e-mail: luk.jambor@gmail.com). 
P. Jiří Pospíšil
ředitel Centra pro mládež 
v Rajnochovicích

Seminář na téma Nová evangelizace
Ve dnech 24. února až 2. března se bude v klášteře premonstrátů v Želivě konat seminář na téma Nová evangelizace. Povede jej irský kněz P. Pat Collins, CM, spoluzakladatel evangelizačního společenství Nové jaro a člen biskupské komise pro evangelizaci, kazatel a univerzitní profesor.
Cílem týdenního kurzu je poskytnout přípravu a vzdělání těm, kdo touží evangelizovat, pomoci pochopit povahu nové evangelizace a probrat některé praktické způsoby jejího konkrétního uskutečňování. 
Bližší informace: www.zeliv.eu, e-mail: recepce@zeliv.eu, tel.: 731 598 985
(aco)

Vyšla Studia theologica 50
Pomoc lidem trpícím posedlostí má v církvi svá přísná pravidla a exorcismus smí vykonávat jen kněz s pověřením od biskupa. Samotný fenomén posedlosti a vyhánění zlého ducha je ale mnohem širší a zasahuje různé obory teologie i dalších společenských věd. Proto o exorcismech uspořádala v září 2012 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci sympozium, jehož obsah nyní přinášejí nová Studia theologica č. 50.
Z obsahu snad nejvíc zaujmou religionistické příspěvky k exorcismu v islámu a v koptské církvi (Kropáček, Franc), ale nechybí ani pohled biblistiky (Brož, Opatrný) a systematické teologie (Pospíšil, Krumpolc, Vogel).
Další články mapují vznik české bohoslovecké koleje v Římě (Jonová) a naopak postoje českých katolíků k italskému fašismu (Šmíd). Studie z biblistiky si všímají patristického výkladu blahoslavenství (Černušková), známého podobenství o velbloudu a uchu jehly (Plátová), nebo také povolání Petra za apoštola (Mareček). Vše uzavírá pojednání o přirozenosti v dějinách filozofie (Svoboda) a komentovaná bibliografie české mariologie za období 1900–1910 (Filip).
“Studia theologica“ je odborný teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vychází v Olomouci čtyřikrát do roka a jeho obsahem jsou studie a články ze všech hlavních teologických disciplín, mnohé z nich se navíc dotýkají i náboženských, filozofických, psychologických, sociologických a kulturních věd. Další informace lze získat na adrese: 
www.studiatheologica.eu, kde je možné si časopis také objednat.
(ado)

Zemřel vladyka Ivan Ljavinec
Ve věku 89 let zemřel 9. prosince 2012 v Domově sv. Alžběty v Žernůvce vladyka Ivan Ljavinec, biskup, emeritní apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v České republice.
Biskup Ivan Ljavinec pocházel z Podkarpatské Rusi, kde se narodil 18. dubna 1923 ve Volovci. Teologii studoval v Užhorodě a ve Vídni. Kněžské svěcení přijal 28. července 1946 z rukou prešovského řeckokatolického biskupa Petra Pavla Gojdiče. Po ruské okupaci Podkarpatské Rusi se nemohl vrátit do své mateřské diecéze, a proto zůstal v Prešově, kde se stal biskupovým sekretářem. V září 1949 byl jmenován spirituálem tamního kněžského semináře.
Po násilné likvidaci řeckokatolické církve v bývalém Československu komunistickým režimem v roce 1950 a po uvěznění biskupa Gojdiče jmenoval internovaný světící biskup prešovský Vasil Hopko generálním vikářem s mimořádnými pravomocemi právě otce Ivana Ljavince, který působil tajně. V roce 1955 byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími šestnácti obžalovanými odsouzen na čtyři roky do vězení. Po propuštění, kvůli zákazu pobytu v košickém a prešovském kraji, začal pracovat v Praze v dělnických profesích, mj. i jako popelář, topič, průvodčí, ale navíc stále pokračoval k oživení činnosti zakázané řeckokatolické církve. V době Pražského jara 1968 spolu s biskupem Františkem Tomáškem, tehdejším apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze, organizoval petiční akci na obnovu činnosti řeckokatolické církve. Na základě této akce byla její činnost obnovena. V této době (24. března 1968) přijal sám také biskupské svěcení, ale od biskupa skryté (tajné) církve v bývalém Československu Felixe Davídka. V dubnu 1969 pak byl oficiálně jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993 po rozdělení Československa se stal biskupským vikářem Řeckokatolické církve v České republice.
Na území České republiky papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. března 1996 ustanovil Apoštolský exarchát pro katolíky byzantského obřadu a Mons. Ivana Ljavince jmenoval prvním apoštolským exarchou (ordinářem) a současně titulárním biskupem acalisským. I když nově jmenovaný exarcha byl již konsekrován na biskupa, přesto přijal podmínku biskupské reordinace, když sám označil Davídkovu konsekraci jako sice nepochybnou, ale také nedoložitelnou. Oficiální biskupské svěcení přijal 30. března 1996 v Římě v bazilice sv. Klimenta. Ve funkci apoštolského exarchy působil do 24. dubna 2003, kdy byl emeritován. Poslední léta svého života strávil v Domově sv. Alžběty v Žernůvce u Brna.
Rozloučení se zesnulým vladykou se konalo 12. prosince 2012 v katedrálním chrámě sv. Klimenta v Praze, pak byly jeho tělesné ostatky převezeny do rodného města Volovec na Ukrajině, kde byl pohřben.
Josef Pala

Nový Katalog
Koncem loňského roku byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který zaznamenává údaje k 1. 11. 2012. 
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří celkem 418 farností, z nichž je 221 neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem 353 kněží, z nichž je 105 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 33 trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři se připravují na kněžství 18 bohoslovců z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku Teologického konviktu v Olomouci studují čtyři studenti z olomoucké arcidiecéze.
(jpa)

Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři
O víkendu 22. až 24. února se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul, spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: www.knezskyseminar.cz/vir 	
Ondřej Dědič
bohoslovec

Zemřel biskup “podzemní” církve Jan Blaha
Ve věku 74 let zemřel v Hospici sv. Alžběty v Brně 13. prosince 2012 biskup tzv. skryté církve Jan Blaha.
Zesnulý biskup pocházel z Brna, kde se narodil 12. března 1938. Původní profesí byl inženýr chemie. Kněžské svěcení přijal tajně 12. července 1967 v bavorském Augsburgu z rukou tamního biskupa Josefa Stipfleho. Krátce nato, 28. října 1967 přijal tajně biskupské svěcení, a to od slovenského jezuitského biskupa Petera Dubovského. Zároveň mu byly delegovány mimořádné fakulty (výjimky z kanonického práva) od papeže Pavla VI. pro působení církve izolované od Svatého stolce. O den později (29. října 1967) již sám biskup Blaha vysvětil na biskupa Felixe Maria Davídka a subdelegoval na něho příslušné fakulty. Tímto aktem fakticky jeho biskupská činnost fakticky skončila. V tzv. skryté (podzemní) církvi působil již jen jako učitel morální teologie. 
Po listopadu 1989 usiloval o začlenění skrytých církevních struktur katolické církve do jejího veřejného života. Jeho vlastní biskupský titul byl všeobecně uznáván, a to nejen ve Vatikánu. Po pádu totality se s ním počítalo jako s pomocným litoměřickým biskupem. On však začal pracovat jako obyčejný kněz nejprve v Hradci Králové a později v duchovní správě v brněnské diecézi. Od roku 1999 do konce života působil ve farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie Brno-Křenová jako farní vikář. Ve farnosti byl všeobecně oslovován i označován jako biskup, ač v ní neužíval žádných insignií. Při oficiálních událostech však nosil biskupské fialové solideo. O své službě a roli v podzemní církvi nikdy nemluvil. S jeho osobou končí velké období života podzemní církve na Moravě – Koinótes. Poslední rozloučení s biskupem Blahou se konalo 20. prosince 2012 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Pohřben byl na ústředním hřbitově v Brně.
Josef Pala

Zemřel Mons. Miloslav Klisz
Ve věku 95 let zemřel v Českém Těšíně 22. prosince 2012 Mons. Miloslav Klisz, papežský prelát a čestný kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci. 
Mons. Miloslav Klisz se narodil 18. února 1916 v Orlové-Lutyni v Těšínském Slezsku, které v té době spadalo pod wratislavskou arcidiecézi, kde také přijal 31. března 1940 kněžské svěcení. Po celý dlouhý kněžský život působil na území dnešní ostravsko-opavské diecéze. Byl dlouholetým redaktorem Homiletických směrnic. Závěr svého života prožil v Charitním domě v Českém Těšíně. Se zesnulým knězem se 29. prosince 2012 ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně rozloučily několik desítek kněží spolu s ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem. Ostatky zemřelého kněze byly pak převezeny na hřbitov v Bohumíně-Skřečoni.
(ps) 

Sbírka Haléř sv. Petra
Letos se koná sbírka “Haléř sv. Petra“ 24. února. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za olomouckou arcidiecézi 3 103 210 Kč.
(aco)

P. Josef Koláček laureátem Ceny města Brna 
Dlouholetý vedoucí českého vysílání Vatikánského rozhlasu P. Josef Koláček, SJ, se stal laureátem Ceny města Brna za rok 2012 v oblasti “žurnalistika a publicistika“. 
O udělení ceny rozhodlo městské zastupitelstvo na svém zasedání 11. prosince 2012. Cena města Brna se uděluje celkem ve čtrnácti oborech za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.
P. Josef Koláček (1929) pracuje ve Vatikánském rozhlasu od roku 1970, třicet let (1971–2001) vedl jeho českou sekci. Napsal přes dvacet knih týkajících se především historie jezuitů a je autorem řady překladů náboženských textů z němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny.
(ps) 

Zemřel dominikánský kněz P. Dominik Alois Marek 
Takřka v předvečer svých 96. narozenin zemřel 6. ledna 2013 v Olomouci známý dominikánský kněz P. Dominik Alois Marek.
Zesnulý kněz pocházel ze Štramberku, kde se narodil 24. ledna 1917. Absolvoval gymnázium v Příboru a řeholní formaci prožil v Olomouci. Zde vstoupil 28. září 1936 do noviciátu a také zde složil i slavné sliby (29. září 1941) a také přijal kněžské svěcení (5. července 1942). Po skončení studií v roce 1944 žil jeden rok v pražském konventu, v letech 1945 až 1950 působil jako ekonom v olomouckém konventu.
Před zatčením v olomouckém klášteře v březnu 1950 a následném vykonstruovaném monstrprocesu s řeholníky ho zachránil útěk. Neuvěřitelných deset let se skrýval před komunistickou Státní bezpečností, a to až do amnestie v květnu 1960. Do roku 1968 pak pracoval jako soustružník v Tatře Kopřivnice. V roce 1961 byl odsouzen na čtyři roky vězení; vězněn byl ve Valdicích do amnestie v květnu 1962.
V době Pražského jara v roce 1968 přišel opět do Olomouce, kde působil šest let na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě jako ekonom. V době husákovské normalizace se z něho stal opět kněz působící “ve výrobě“. Až do odchodu do důchodu v roce 1977 byl vrátným v Dopravních stavbách. Jako důchodce obdržel od komunistických úřadů v roce 1979 tzv. státní souhlas pro výpomoc na Svatém Kopečku u Olomouce, kde působil až do roku 1990. Od 1. října 1994 do 31. prosince 2008 působil jako kaplan, nejdříve v kostele sv. Michala a později v kostele sv. Kateřiny v Olomouci. V roce 1996 se vrátil do rekonstruovaného kláštera v Olomouci, kde v péči řeholních bratří dominikánů strávil závěr svého dlouhého, požehnaného života.
Pohřební obřady za zemřelého P. Dominika Aloise Marka se konaly 11. ledna 2013 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci za přítomnosti kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Poté bylo tělo zesnulého kněze uloženo do řádového hrobu.
Josef Pala


Tříkrálová sbírka

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013
Při Tříkrálové sbírce 2013 v olomoucké arcidiecézi bylo zaevidováno téměř 4800 kolednických skupinek.
V době uzávěrky Oldinu probíhalo úřední rozpečeťování sbírkových kasiček. Přinášíme přehled aktuálních výsledků k 18. lednu 2013. Více informací najdete na webu www.trikralovasbirka.cz


Svatí Ciryl a Metoděj

Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje se blíží
V letošním roce si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o významnou mezinárodní událost. Při této příležitosti se již nyní připravují nejrůznější projekty. Na národní úrovni budou uspořádány dvě mezinárodní konference v Praze a na Velehradě. “První z nich se zaměří na státně-politický význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století, druhá na význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století,” uvedl Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR.
Konference jsou naplánovány na jaro 2013 a doplní je blok výstav konaných v Brně, Praze, Olomouci, Zlíně a na Velehradě. Probíhají také soutěže v literatuře, historii a výtvarném umění pro děti a mládež s mezinárodním rozsahem. Na regionálních úrovních se připravují poutě, další projekty, menší semináře a konference, výstavy a společenská a kulturní setkání.
Na základě dohody Pravoslavné církve a Římskokatolické církve jsou celostátní oslavy pojímány také ekumenicky. Oslavy vyvrcholí v Mikulčicích v Jihomoravském kraji dne 25. května v rámci "Setkání kultur", které pořádá Pravoslavná církev, a na Velehradě ve Zlínském kraji dne 5. července v rámci "Dnů lidí dobré vůle", které jsou tradičně pořádány Církví římskokatolickou.
Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie. Slovanský areál v Mikulčicích i Velehrad jsou obě tradiční místa spojená s Cyrilometodějskou misií v naší zemi. Bohoslužbu v Mikulčicích povede přímý nástupce konstantinopolského patriarchy Fotia, který věrozvěsty na Velkou Moravu vyslal, patriarcha konstantinopolský, Nového Říma a ekumenický patriarcha Bartoloměj. O účasti papeže Benedikta XVI. na Velehradě v roce 2013 se v současné době vedou jednání.
Jedinečným projektem je také příprava celovečerního filmu “Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra bude na podzim roku 2013.
Cílem projektu je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. "Oslavy nemohou být chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Oslavy nemohou být ani pouze české nebo moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny slovanských národů," dodal k projektu prof. Petr Piťha.
(www.velehrad.eu)

Z kalendáře arcidiecéze na rok 2013
Arcidiecézní setkání katechetů: 25. – 27. ledna, Velehrad
Pouť matek Šternberk: sobota 2. února 
Přijetí mezi čekatele křtu, všech, kteří budou letos o Velikonocích pokřtěni ve farnostech: sobota 16. února, v 10 hod. v katedrále 
Kněžský den: úterý 12. března, Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Arcidiecézní setkání mládeže: sobota 23. března, Velehrad
Konference o rodině: sobota 23. března, 9.30 hod., Olomouc 
Národní pouť kněží: 15. – 17. dubna, Velehrad 
Ustavující setkání kněžské rady: čtvrtek 18. dubna, 9.30 hod., Olomouc
Pastorační rada arcidiecéze: 25. dubna, 9.30 hod., Olomouc
Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi: sobota 4. května, 10 hod., Olomouc, katedrála 
Městská pouť k sv. Janu Sarkandrovi: pondělí 6. května, 18 hod., Olomouc, katedrála
Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci: sobota 11. května 
Porada děkanů: 12. – 14. května, Svatý Hostýn 
Svátost biřmování – Letnice: 19. května, 10 hod. v katedrále v Olomouci 
Noc kostelů – ve farnostech zapojených do projektu: pátek 24. května 
Pouť za vlastní posvěcení kněží: úterý 4. června, Svatý Hostýn 
Setkání kněží jubilantů: čtvrtek 13. června, 9.30 hod., Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
Kněžské svěcení: sobota 22. června, 9.30 hod., katedrála v Olomouci
Slavnost Výročí posvěcení katedrály: mše svatá v neděli 30. června v katedrále v Olomouci v 10 hod.
Národní pouť sv. Cyrila a Metoděje: pátek 5. července, Velehrad 
Jáhenské svěcení: sobota 13. července, 9.30 hod. v katedrále v Olomouci
Porada děkanů: čtvrtek 12. září, Olomouc 
Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu arcidiecéze: sobota 28. září, 10 hod. v katedrále v Olomouci
Kněžský den: úterý 22. října, 9.30 hod., Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci 
Národní setkání katechetů: 25. – 27. října, Velehrad 
Porada děkanů: Svatý Hostýn, 10. – 12. listopadu


Centrum pro katechezi

Katechetické obrázky: Velikonoční události
Jako výkladovou a katechetickou pomůcku pro uvádění dětí do velikonočních událostí připravujeme soubor 14 obrázků, které vycházejí z velikonočních událostí. První obraz znázorňuje, jak se slavily Velikonoce u židů, další pak zobrazují evangelijní události: Ježíš myje apoštolům nohy, ustanovení eucharistie, ukřižování, zapečetěný hrob a vzkříšení. Ke každé biblické události je namalován další obrázek, který představuje, kde se s těmito událostmi setkáváme v dnešní době – především je zde představena liturgie. Tyto obrázky budou vytvořeny ve dvou provedeních: barevné budou moci být použity jako výkladové plakátky a černobílé mohou sloužit jako pracovní listy. Obrázky jsou vhodné pro výuku náboženství a katechezi s dětmi mladšího školního věku. Bude možné si je stáhnout z internetových stránek našeho katechetického centra: www.ado.cz/katechete 
Martina Orlovská

Nová 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.
Anna Skočovská

Materiály pro společenství dospělých
Z olomouckého katechetického centra jsme pro podporu výzev k plnějšímu prožití Roku víry a obnovení naší osobní víry připravili materiál pro katecheze dospělých. Tento materiál reaguje také na výzvu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, aby ve farnostech vznikaly modlitební skupinky, v nichž se budou věřící různými způsoby učit poznávat Boha a setkávat se s ním v modlitbě. Tématem katechezí je tedy modlitba v životě křesťana. Zpracované materiály vychází z Katechismu katolické církve, YOUCATu a textů z generálních audiencí Svatého otce k tématu Modlitba.
Materiály budeme od začátku února postupně zveřejňovat na webových stránkách katechetického centra, vždy jeden díl na týden. Doporučujeme, aby se skupinky dospělých takto scházely od začátku doby postní a dále pokračovaly v době velikonoční a v období mezidobí až do velkých prázdnin. Materiál je však zpracován univerzálně bez ohledu na liturgická období, a je tedy možné jej využít v kterékoliv době.
Pro každou katechezi jsme připravili soubor materiálů, který se skládá z podpůrného textu pro animátora skupinky, powerpointu, příloh a kartičky, která obsahuje některé z myšlenek probíraného tématu a kterou má dostat každý účastník na začátku katecheze. 
Vám, kteří budete tento materiál používat, přejeme, ať vám katecheze pomohou při znovuobjevování Boha a prohlubování vztahu s ním, a takto naplní vaše rodiny i farnosti křesťanskou láskou, radostí a pokojem.
Martina Orlovská

Filmy o lidských a křesťanských hodnotách
V dnešním čísle OLDINu bychom vám rádi krátce představili dva filmy, které je vhodné využít k promítání i pro letošní postní dobu. Věnují se totiž důležitým hodnotám v životě člověka. 
Prvním je snímek Invictus: Neporažený. Děj tohoto filmu se odehrává v Jihoafrické republice v době, kdy dochází ke zrovnoprávnění černošského obyvatelstva s bělochy. Hlavním hrdinou je první černošský prezident této země Nelson Mandela, který vede politiku národního usmíření. Velkým tématem tohoto filmu je odpuštění. Prezident Mandela, který byl 27 let vězněn, odpouští svým věznitelům a chce spolu s nimi (černoši spolu s bílými) začít budovat novou zemi, nový jednotný národ. K tomuto odpuštění vybízí také ostatní černošské obyvatelstvo, které po letech útlaku v sobě nese určitou hořkost vůči pronásledovatelům. Idea jednotné země nezůstává v případě Mandely pouze ve sloganech, ale dosvědčuje ji svými činy. Jednou z jeho vizí je také usmíření lidí prostřednictvím sportu. Proto podporuje národní ragbyový tým na mistrovství světa, které pořádá právě Jihoafrická republika. Celá země (černoši i běloši) pak fandí svému týmu, který byl na počátku mistrovství vnímán jako outsider, avšak nakonec získává mistrovský pohár. 
Film takto dává podněty k zamyšlení, diskuzím nebo i katechetickému rozvedení hodnoty odpuštění, ukazuje také na aktivní odpuštění, kdy ten, který je poškozený, dělá první krok lásky ke svému protivníku. Příběh prezidenta Mandely ukazuje, že zlu můžeme čelit dobrem a zlo lze zastavit a přetavit pouze v odpuštění. Film byl natočený v roce 2009 režisérem Clintem Eastwoodem, v hlavních rolích hrají Morgan Freeman a Matt Damon. 
Dalším zajímavý snímek Gran Torino je rovněž dílem režiséra C. Eastwooda. Tento film na pozadí příběhu nevrlého a nepřístupného válečného veterána, který dožívá svůj život sám ve svém domě, rozvíjí téma přátelství. Podobně jako ve výše uvedeném filmu Invictus, ten, který je utlačovaný – mladá hmongská dívka ze sousedství (hmongové je asijské etnikum) – svou laskavostí obměkčí zatvrzelé srdce tohoto starého zatrpklého muže. On se pak stává přítelem její přistěhovalecké rodiny, která bydlí v jeho ulici a jíž dříve sám pohrdal. Učí bratra této dívky, který se má stát hlavou rodiny, jak žít čestným životem, snaží se tuto rodinu chránit před místním gangem a současně předejít násilnému konfliktu. Příběh opět ukazuje, že přátelství nespočívá pouze v pěkných řečech, ale je postaveno především na činech. Tento starý a kdysi zatrpklý stařík nakonec položí svůj život za ty, kterými původně pohrdal – za své asijské přátele.
Stejně jako předchozí snímek je možné tento film použít jako výukovou nebo katechetickou pomůcku ke společnému diskuznímu setkání na téma přátelství. Hlavní roli válečného veterána ztvárnil ve filmu sám režisér Eastwood. Snímek trvá 116 minut. Oba představené filmy můžete zakoupit např. v internetovém obchodě Gimel na stránkách: www.gimel.cz, cena je 224 Kč za každý z nich.
Vít Němec


Centrum pro školy

Staroslověnská liturgie a její význam pro současnost
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na arcidiecézní setkání na téma: Staroslověnská liturgie a její význam pro současnost, které se uskuteční v sobotu 16. března.
Přednášet bude doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., z Katedry pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Začátek je v 10 hod., předpokládaný závěr ve 14 hod.
Program setkání:
10.00 – 12.30	Přednáška s diskuzí a nácvikem ordinária pro Velehradskou národní pouť 2013 (v aule Caritas, Vyšší odborné školy sociální Olomouc, Křížkovského 6)
13.00	Mše svatá, kterou celebruje Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (katedrále sv. Václava, tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka “U dómu“)
Na setkání s vámi se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu.
Přiveďte s sebou další zájemce!
Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz

Výstava Papežských misijních děl
V budově kurie Arcibiskupství olomouckého je od 17. ledna instalována výstava Papežských misijních děl (PMD), která přibližuje poslání a práci organizace. Je umístěna na 12 přenosných panelech a je putovní. Proto je možné si ji od měsíce dubna bezplatně zapůjčit. Výstava je vhodná do kostelů, škol a jiných veřejných míst. Kromě této výstavy jsou připraveny ještě další s tématikou zemí, ve kterých se PMD angažují.
O zapůjčení výstavních panelů je možno požádat arcidiecézní ředitelku PMD sestru Luisu Ščotkovou, SCSC (Koperníkova 1446, 767 01 Kroměříž, e-mail: s.m.luisa@seznam.cz, tel.:731 020 661).


Centrum pro rodinný život

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 5. února; Mgr. Zuzana Hrdličková hovoří na téma: Zapojte ruce, zapojíte srdce. Další se uskuteční 5. března; MUDr. Jitka Krausová bude mít připravené téma: Když se ztrácí smysl.Bližší informace: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250–1

Pouť zamilovaných
Láska je dar pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele, mladší či starší, na pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar poděkovali. Uskuteční se 16. února během Národního týdne manželství v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Na programu je zajímavá přednáška rodinné terapeutky PaedDr. Jarmily Pospíšilové (v prostorách fary), svědectví manželů, aktivita v páru a mše svatá v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv. Valentina). Po mši svaté přijměte pozvání na zvěřinový guláš z místní farní kuchyně (kvůli počtu porcí je potřeba se přihlásit předem; počet osob spolu s kontaktem nahlaste na tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.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. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První úvodní setkání je směřované pro širší veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 21. února od 18 hod. na kurii arcibiskupství. Další setkání jsou naplánována na 7. března, 21. března a 4. dubna. Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, 
e-mail: vecerova@arcibol.cz

Časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život provádí čtenáře labyrintem spiritualit, ve kterém bez dobrého průvodce tak snadno bloudíme, pokud se vůbec odvážíme vstoupit. 
Nebojme se vkročit do prostoru konfrontace a otázek, setkejme se, abychom si mohli navzájem více porozumět. Učme se rozeznávat pravdu od bludů, radovat se z toho, co máme společného a mít úctu k jedinečnosti cesty každého z nás.
Životní příběh Hanny Rani v sobě spojuje dvě tradice, které jí předali rodiče – křesťanství a hinduismus. V rozhovoru vypráví, čemu se díky nim naučila. Mons. Aleš Opatrný upozorňuje na nebezpeční a krátkozrakost náboženské nevzdělanosti a radí, jak rozeznat sekty a jak se před jejich vlivem chránit. 
Představíme vám hnutí a komunity, které vznikly ve 20. století v katolické církvi.
Příběh Jakuba a Katky je tentokrát o odvaze umožnit dětem osobní zkušenost s neznámem a na jejich průzkumné cestě je doprovodit.
Na nadcházející rok je připravena nová rubrika o svatosti v manželství. Nechejme se inspirovat tím, jak vypadá svaté manželství v “moderní době“. 
Pro děti je připravena pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé akce a recept pana Nágla. 
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@email.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 byla zahájena na konci ledna společně stráveným víkendem na Svatém Hostýně (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 1. února, 15. února, 1. března a 15. března v podvečerních hodinách od 17 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve 2. patře).
Jarní příprava začne víkendem 12. – 14. dubna, letní 21. – 23. června a podzimní 20.– 22. září 2013.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250

Kurz efektivního rodičovství (KER)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď: “Ne!“? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KERu se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírat témata: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 26. a 27. ledna. Další setkání se uskuteční ve středu 6., 13., 
20. a 27. února vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou: Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodičovského poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka a lektorka projektu KER). Kurzovné je 700 Kč za osobu nebo 900 Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu, a to e-mailem: korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na čísle 587 405 250. Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.cz
Konference pro širokou veřejnost
V sobotu 23. března u příležitosti Roku víry pořádáme konferenci s názvem Víra ve víru rodiny. Uskuteční se v sále arcibiskupského paláce v Olomouci. 
Budeme hovořit o psychologických aspektech víry, představíme pohled na víru očima jednotlivých rodinných členů, nebude chybět ani příspěvek týkající se víry mladých, či předávání víry v rodině. Přednášející: PhDr. Jiřina Prekopová a PhDr. Jaroslav Šturma. Bližší informace sledujte našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.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 ve 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 možné sednout na autobus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je 24. února. Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, nebo na tel.: 587 405 251 či e-mailu: reznickova@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
Stránky připravil Peter Markovič


Centrum laických aktivit

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Prostějov
6. února
S. L. D. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.
Současná sakrální architektura v ČR 
Místo a čas konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, od 17.45 hod.

Komunita Blahoslavenství
• PECKA – víkend ve společenství mladých spolu s Ježíšem, který dává našemu životu tu pravou chuť
Termín: 1. – 3. února, začátek v pátek v 17.30 hod. společnou večeří
Program: chvály, sdílení, přednášky, hry a soutěže, spousta legrace a občas i dobré jídlo
Cena: 500 Kč
Přihlášky: e-mail: dolancamp@seznam.cz, tel.: 737 957 450
• Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Obyčejný život – žitý neobyčejně
Představení života a poselství bl. manželů Quattrocchi (přednáší Pavel Mikšů) 
Termín: 9. února od 14.30 do 17 hod.
(možno setrvat na společné modlitby + agape až do 21 hod.)
• Duchovní cvičení pro muže
Téma: Obrácení – Boží dar a naše rozhodnutí
Termín: 21. – 24. února
Inspirováni životem sv. Petra a Pavla kráčet ve víře v Boží lásku a otevřít se tak moci Ducha Svatého
Součástí setkání jsou přednášky, sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební večery 
Přihlášky: e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz
• Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: S Bohem uprostřed světa
Představení života a poselství Madeleine Delbrêlové (přednáší Kateřina Lachmanová) 
Termín: 2. března od 14.30 do 17 hod. (možno setrvat na společné modlitby + agape až do 21 hod.)
Toto setkání je zároveň oblastním setkáním charismatické obnovy, program setkání může být upraven. 

Noc kostelů bude v pátek 24. května
Motto: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.
V letošním roce se v naší arcidiecézi již po čtvrté uskuteční akce Noc kostelů, tentokrát v pátek 24. května. Tato aktivita si získává stále větší oblibu, v loňském roce se akce zúčastnilo v naší arcidiecézi více než 180 kostelů, kaplí a modliteben. Ohlasy na tuto aktivitu jsou velice pozitivní, a to jak ze strany organizátorů, tak také ze strany účastníků.
V letošním roce bude Noc kostelů obohacena o téma významu sv. Cyrila a Metoděje pro naši církev, pro naši kulturu a pro naši zemi.
Doporučujeme všem farnostem, aby se k akci Noc kostelů připojily. Je to mnohde jediná příležitost, jak se mohou i nevěřící seznámit s naší církví a s naší vírou.
Současně doporučujeme k Noci kostelů přihlásit všechny kostely a kaple, které jsou zasvěceny sv. Cyrilu a Metodějovi. V naší arcidiecézi jich máme celkem 67.
Termín k přihlášení je do 15. 3. 2013.
Bližší informace na: www.nockostelu.cz, nebo na tel.: 587 405 245
Pavel Mléčka
koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi

Bližší informace o všech akcích: www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 737 957 450
Místo konání: Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 783 16 Dolany u Olomouce
Stránku připravil Pavel Mléčka


Centrum pro mládež

Každoroční oslava Světového dne mládeže letos proběhne na Velehradě
Jako každý rok se i letos v sobotu před Květnou nedělí setkají mladí lidé se svým arcibiskupem, aby společně oslavili Světový den mládeže, který vyhlásil už Jan Pavel II. Místem letošního arcidiecézního setkání bude Velehrad.
Celá akce začne poutí od nádraží k bazilice. Na cestě by poutníci měli absolvovat několik zastavení s výjevy ze života sv. Cyrila a Metoděje. V programu je katecheze otce arcibiskupa Jana, spousta přednášek a debat na zajímavá témata, o která se dnešní mládež zajímá. Mezi nimi nebudou chybět partnerské vztahy, svátost smíření, cestování, misie a další. V plánu jsou i výtvarné dílny nebo koncert. Celé setkání završí mše svatá.
Loni se mladí lidé scházeli na děkanátní úrovni a poslední celodiecézní setkání bylo před dvěma lety, kdy se na pouť z Olomouce na Svatý Kopeček vydala více než tisícovka mladých věřících.

Za Cyrilem a Metodějem s GPS v ruce
Ačkoliv se zdá, že slovanští věrozvěstové a moderní GPS navigace nemohou mít nic společného, nový projekt nazvaný CM-caching vás přesvědčí o opaku.
“Rozhodli jsme se pro jinou formu připomenutí výročí příchodu Cyrila a Metoděje, než je obvyklé. Mladí lidé jsou aktivní a rádi zkoušejí nové věci. Věříme, že kombinace turistiky, soutěžení a tradice je zaujme,” vysvětluje Jitka Roubalová z Arcidiecézního centra pro mládež, která má CM-caching na starosti.
Jedná se o turistickou hru na principu geocachingu. Na místech nějakým způsobem spjatých s cyrilometodějskou tradicí jsou ukryty malé plastové schránky. Jejich GPS souřadnice jsou dostupné na stránce www.cm-caching.cz a úkolem hráče je právě s pomocí satelitního signálu schránky najít. Anglicky se skrýš řekne cache (keš), takže název hry znamená cyrilometodějské hledání skrýší.	
Na území olomoucké arcidiecéze je připraveno víc než padesát takových schránek. Většina z nich se nalézá u kostelů nebo kapliček, které jsou Cyrilu a Metoději zasvěceny, u jejich soch nebo i na místech, kde se podle tradice zastavili při svém putování Moravou. Účastníci hry tak půjdou doslova v jejich stopách.	
Celá akce je původně určena pro mládež, ale zapojit se může kdokoliv. “Dovedu si představit, že pěkný výlet spojí s návštěvou kostela a hledáním kešky například rodina s malými dětmi. Mládež je ale přímo zapojena i do přípravy projektu. Velký dík patří všem, kteří schránky ukrývali a starají se o ně,” říká Jitka Roubalová na adresu desítek mladých dobrovolníků.	
Schránky obsahují kartičky s biblickým citátem, kódem a zajímavou otázkou ohledně Cyrila a Metoděje. Její odpověď se nálezce kešky dozví při zadání kódu na webové stránce. Díky těmto kódům si organizátoři mohou ověřit, kdo navštívil nejvíce úkrytů. Je totiž vypsaná i soutěž. 
“Prvních dvacet lidí, kteří zvládnou najít alespoň dvacet keší, čeká knižní odměna. Hlavně jsem ale zvědavá, jestli se někomu podaří najít všechny. To je opravdová výzva,” směje se Jitka Roubalová a dodává, že několik skrýší je i na území brněnské a ostravsko-opavské diecéze.
Stránku připravil Jan Pilař


Hlasy a ohlasy

Ohlédnutí Církevní základní školy v Kroměříži
Začal nám nový rok. Mnozí z nás hodnotí ten uplynulý a dávají si předsevzetí, nebo vyslovují přání do toho nového. Školní rok dělíme trochu jinak. Bilancujeme a hodnotíme po pololetích. První pololetí školního roku 2012/2013 právě končí a bylo bohatě naplněno nejen vzděláváním, ale i aktivním zapojením žáků do života farností a institucí města. Velmi vydařené bylo zapojení do dobrovolnického projektu 72 hodin, kdy bylo možné naše žáky vidět při úklidu kolem kostela Panny Marie, na hřbitově kolem hrobů kněží a řádových sester, kolem cyklistické stezky, ale i rozdávat radost a připravené drobné dárky v domově Strom života a Speciální mateřské a základní škole. Škola, zapsaná jako Misijní klubko, dala svědectví, že ví o potřebných kolem nás, nejen svým misijním vystoupením při mši svaté, ale i ziskem přes pět tisíc korun za namalované pohledy pro misie, které nezachrání svět, ale mohou přes Papežská misijní díla alespoň trochu zmírnit trápení a pomoci tam, kde se nemají děti tak dobře jako my.
Začátkem měsíce ledna pokračovalo putování našich “králů z Betléma“ spolu s Charitou v Tříkrálové sbírce. A letos jim v tom vydatně pomáhalo dalších sedmdesát žáků školy, od těch nejmenších prváčků, až po dva chlapce z deváté třídy. Snad i tady jejich nasazení pomůže dobré věci. 
Vzdělávací program naší církevní základní školy má název “Naše cesta“. Tímto ohlédnutím za posledním obdobím našeho putování sami posuďte, zda jdeme cestou správnou a naplňujeme vizi o člověku, který nemyslí jen na sebe, ale je ochotný pomáhat a dělit se s druhými. A naše přání? Ať se daří nám všem najít cestu jeden k druhému, nabídnout svůj čas, své síly a rozdávat radost. Nezapomenout na to, že máme na všech našich cestách toho nejlepšího “Průvodce“.
RNDr. Olga Loučková
ředitelka CZŠ v Kroměříži

Vánoční putování za soluňskými bratry
Na konci loňského roku proběhl v Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži program pro žáky kroměřížských základních škol s názvem “Vánoční putování za soluňskými bratry“. Pastorační centrum Pod Věží připravilo ve spolupráci s dramatickým kroužkem Domova mládeže při Arcibiskupském gymnáziu vánoční program v rozsahu jedné vyučovací hodiny tematicky zaměřený na křesťanské prožívání Vánoc a na bližší seznámení se soluňskými bratry sv. Cyrilem a Metodějem. Oba bratři byli dětem představeni formou živého vstupu studentů 1. ročníku AG, poslechem písně ve staroslověnštině, výkladem o jejich životě a díle a také plněním různých úkolů. Celkově se programu zúčastnilo přibližně 190 žáků základních škol a byl přijat velmi příznivě nejen žáky, ale také jejich učiteli.
Ing. Marie Kvapiliková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž


Bude vás zajímat

Piaristické oslavy výročí 380 let od příchodu do Strážnice 
Komunita Řádu piaristů ve Strážnici zve na oslavy výročí 380 let do příchodu řádu do města (stalo se tak v roce 1633). Akce proběhne v neděli 3. února. Slavnost začíná mší svatou, kterou bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovat od 10.30 hod. královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Na odpoledne je potom připraven koncert v podání souboru Musice animae a prezentace knihy o dějinách působení piaristů ve Strážnici. Začátek je ve 14.30 hod. Piaristé se stali neodlučitelnou součástí nejen dějin, ale i současnosti města Strážnice a zdejší komunita tohoto řádu je v současnosti jedinou na území České republiky.

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (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.

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

Pouti na Svatém Hostýně v roce 2013
PÁ	15. 3.	– SO 16. 3. Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce 
NE	17. 3.	Svatojosefská pouť mužů 
SO	27. 4.	Dvacátá hasičská pouť
ST	1. 5.	Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu
NE	5. 5.	Valná hromada Matice svatohostýnské
		Šestá pouť bohoslovců za povolání
SO	11. 5.	Osmnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe
SO	18. 5.	Jedenáctá pouť podnikatelů 
PO	20. 5.	Třináctá pouť píšících křesťanů
NE	26. 5.	Jedenáctá pouť včelařů
SO	1. 6.	Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT	4. 6.	Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ	7. 6.	Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO	8. 6.	Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO	15. 6.	Čtvrtá pouť zrakově postižených
SO	22. 6.	Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 
SO	29. 6.	Dětská pouť na začátku prázdnin
PO	5. 7.	– ST 7. 7. Šestá Cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna 
na Velehrad
SO	13. 7.	Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
ČT	15. 8.	Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
NE	18. 8.	Hlavní pouť
SO	24. 8.	Pátá pouť pedagogů
NE	25. 8.	Tradiční orelská pouť
SO	31. 8.	Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO	 7. 9.	Dvacátá první muklovská pouť
NE	8. 9.	Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ	20. 9.	– SO 21. 9. Národní pouť Sekulárního františkánského řádu
NE	6. 10.	Růžencová pouť
SO	12. 10.	První den dušičkové pouti
NE	13. 10.	Druhý den dušičkové pouti
SO	19. 10.	Patnáctá svatohubertská pouť 
ÚT	31. 12.	Děkovná bohoslužba na konci roku


Z diáře arcibiskupství

ÚNOR 2013
2. 2. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan 
	10.00 hod. • Šternberk – mše svatá u příležitosti hromniční poutě matek • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	13.00 hod. • Šternberk – přednáška na hromniční pouti matek • biskup Josef
3. 2. neděle
	10.00 hod. • Lipov – biřmování • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
6. 2. středa
	18.15 hod. • Fryšták – mše svatá u příležitosti pouti ostatků sv. Jana Boska a 200. výročí od jeho narození 
• arcibiskup Jan
7. 2. čtvrtek
	18.00 hod. • Olomouc – arcibiskupská kaple – mše svatá pro lékaře a zdravotníky • arcibiskup Jan
8. 2. pátek
	 8.30 hod. • Olomouc – rekolekce pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci • arcibiskup Jan
9. 2. sobota
	16.00 hod. • Velehrad – Komunita Cenacolo • arcibiskup Jan
10. 2. neděle
	10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť – výročí úmrtí sv. Cyrila • biskup Josef
11. 2. pondělí
	14.30 hod. • Olomouc – vojenská nemocnice – mše svatá a návštěva nemocných • biskup Josef
13. 2. středa
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa • arcibiskup Jan a biskup Josef
14. 2. čtvrtek
	9.30 hod. • Žilina (Slovensko) – mše svatá u příležitosti 5. výročí založení diecéze • arcibiskup Jan
16. 2. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí katechumenů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan
17. 2. neděle
	10.30 hod. • Strážnice – mše svatá a výroční schůze Jednoty Orla • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • generální vikář Mons. Josef Nuzík
17. 2. neděle až 23. 2. sobota
	Vranov u Brna – exercicie pro biskupy • arcibiskup Jan a biskup Josef
24. 2. neděle až 27. 2. středa
	Řím (Itálie) – mezinárodní kongres • arcibiskup Jan



