OLDIN
číslo 10 • ročník 23
Listopad 2013
______________________

OBSAH
Den Bible
Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible v neděli 17. listopadu 2013 
List z kalendáře
Úmysly apoštolátu modlitby
Aktuality
 	Bývalí papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014
 	Premiér Rusnok ocenil arcibiskupa Graubnera medailí Karla Kramáře
 	Papež František svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie
 	Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
 	Nová kaple v Bukovanech
 	Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze 
 	Rok víry – slavnostní zakončení
 	Vánoční příprava
 	Zájezd do Arménie 
 	Arcibiskupským palácem zněly dobové nástroje 18. století
 	Dušičkový koncert RequiemW. A. Mozarta 
 	Zvolen nový rektor Univerzity Palackého 
 	Pozvánka na výstavu
 	Pozvání Moravského divadla v Olomouci
 	Olomouc navštívil salcburský světící biskup Laun
 	Nový místopředseda církevního soudu
 	Vicerektor Nepomucena přichází zpět do olomoucké arcidiecéze
 	Nabídka výukových programů pro školní rok 2013/2014
 	Svatohostýnské muzeum uzavřeno
 	Zemřel P. Stanislav Palásek
 	Nabídka adventních duchovních cvičení
 	Vychází oficiální český překlad encykliky Lumen fidei
 	Nabídka tiskovin z FATYMu Vranov nad Dyjí
 	Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři
Centrum pro katechezi
 	Jak prožít advent?
 	Svatý otec František na mezinárodním katechetickém kongresu v Římě
Centrum laických aktivit
 	Program Moravskoslezské křesťanské akademie
 	Komunita Blahoslavenství
 	Manželská setkání
Centrum pro školy
 	Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – nabídka ke studiu
 	Stojanovo gymnázium Velehrad – nabídka ke studiu
 	Vánoční vstupy do škol – zpět na začátek i nabídka nového programu
Centrum pro rodinný život
 	Přirozené plánování rodičovství (PPR)
 	Malá pouť za velké věci
 	Víkend s duchovním programem pro osamělé matky
 	Časopis Rodinný život
 	Kurz efektivního rodičovství (KER)
 	Příprava snoubenců na manželství
 	Setkání žen v obtížných životních situacích
 	Sourozenci bez soupeření – seminář pro rodiče
Hlasy a ohlasy
 	V olomoucké fakultní nemocnici byla zahájena výstava o nemocničních kaplanech
 	Misijní neděle ukázala, že jsme schopni pomáhat
 	Klopotovice na Prostějovsku ctí své sakrální památky
 	Růžencová aktivita v Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž aneb modlitba za známé i neznámé, mocné i bezmocné
 	Setkání rodičů kněží – rodáků z vsetínského děkanátu
 	Zkušenosti Cyrilometodějského gymnázia slouží i dalším školám
 	Vzpomínka na Velehrad 2013
Z diáře arcibiskupství
______________________

Den Bible

Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible v neděli 17. listopadu 2013 
Vážení přátelé, 
v závěru Roku víry si s vděčností uvědomujeme, že jsme měli více možností zapojit Písmo svaté aktivněji do svého života. Letošní Den Bible může být opět impulsem, jak učinit Boží slovo součástí každého dne. 
V naší zemi existuje několik institucí, které se věnují Bibli. Většina z nich se zaměřuje na tisk a distribuci Písma svatého. České katolické biblické dílo však usiluje o to, aby lidé, kteří už mají Bibli, ji také četli a správně jí rozuměli. Proto pořádáme metodické kurzy vedení biblických skupinek, biblické duchovní obnovy, kurzy výroby biblických postaviček a jiné. Naše praktická práce s Biblí je zaměřena na mládež, rodiny, dospělé i seniory. V minulém roce jsme uspořádali kurzy ve 40 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1500 lidí. 
V minulém roce jsme se přestěhovali z Dolan do Samotišek pod Svatým Kopečkem u Olomouce. Tím jsme mimo jiné snížili režijní náklady na minimum. Náš dům se stal základnou pro výjezdy do diecézí. Režijní náklady v této budově klesly o 90 % ve srovnání s minulými lety. 
Biblické dílo pokračuje v úsilí, které směřuje k správnému porozumění Písmu svatému ze strany všech, kteří mají o četbu Bible zájem. Bez vaší další podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Chtěl bych tedy opět každému z vás poděkovat za finanční i modlitební podporu Biblického díla. Z loňské sbírky jsme obdrželi 640 000 Kč. 
Finanční prostředky jsme využili pro práci s lidmi. 
Impulsy pro slavení Dne Bible a informace o našich aktivitách se nacházejí na stránkách www.biblickedilo.cz 
S vděčností za vaše modlitby i za finanční podporu vám žehná
kardinál Dominik Duka, OP 
arcibiskup pražský 
a předseda správního výboru ČKBD 


List z kalendáře
 	
6. 11. 1938 zemřel v Olomouci Mons. Jan Stavěl, od roku 1927 světící biskup olomoucký (75 let)
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Hauyeho v roce 1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci, žijící na odpočinku v Kroměříži (91. narozeniny)
(jpa) 


Úmysly apoštolátu modlitby

LISTOPAD 2013
Úmysl všeobecný 
Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu. 
Úmysl misijní 
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím. 
Úmysl národní 
Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

PROSINEC 2013
Úmysl všeobecný 
Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
Úmysl misijní 
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
Úmysl národní 
Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.


Aktuality

Bývalí papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014
Blahoslavení Jan XXIII. (1881–1963) a Jan Pavel II. (1920–2005) budou zapsáni do seznamu svatých v neděli 
27. dubna 2014 – o Druhé neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. ustanovil nedělí Božího milosrdenství. Datum kanonizace obou papežů bylo rozhodnuto 30. září 2013 při veřejné řádné konzistoři, které předsedal papež František.
Tiskový mluvčí Svatého stolce P. Federico Lombardi uvedl, že papež František využil svého práva dispenzovat od druhého zázraku nutného ke kanonizaci bl. Jana XXIII. právě tak, jako to v poslední době učinil Jan XXIII. při kanonizaci sv. Řehoře Barbariga roku 1960.
(ps) 

Premiér Rusnok ocenil arcibiskupa Graubnera medailí Karla Kramáře
Předseda vlády České republiky v demisi Jiří Rusnok předal 30. září 2013 u příležitosti své návštěvy Olomouckého kraje medaili Karla Kramáře olomouckému arcibiskupovi a metropolitovi moravskému Mons. Janu Graubnerovi.
Medaile, pojmenovaná po prvním předsedovy vlády ČSR, je udělována českými premiéry jako výraz poděkování za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka.
“Rád bych touto cestou ocenil dlouholetou práci Jana Graubnera, jejíž význam přesahuje hranice církve, a to včetně jeho přínosu k organizaci každoročních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě,“ řekl premiér.
(ado)

Papež František svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie
Papež František v neděli 13. října 2013 svěřil v Římě lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské. Touto slavností vrcholí ve světové církvi Rok víry. Čeští katolíci potom letošní tematický rok zakončí již zanedlouho Národní poutí do Svaté země, která proběhne od 7. do 10. listopadu 2013.
Za účasti více než 100 tisíc věřících vyvrcholil 13. října dopoledne v Římě Den mariánské úcty. Akce se konala na výroční den posledního zjevení Panny Marie, k němuž došlo 13. října 1917 ve Fatimě. Z tohoto důvodu byla na Svatopetrském náměstí také socha Matky Boží z Fatimy.
Během slavení mše svaté se papež František zamýšlel nad třemi tématy: Bůh překvapuje, Bůh žádá věrnost a Bůh je naše síla. 
“Bůh nás překvapuje; v chudobě, ve slabosti, v pokoře se nám zjevuje a dává nám svou lásku, která nás vykupuje, uzdravuje nás a dává nám sílu. Taková je i zkušenost Panny Marie,“ uvedl papež František, podle něhož toto Boží překvapení vyžaduje věrnost ze strany věřících: “Ptám se: Jsem křesťanem jen nárazově, nebo jím jsem stále? Kultura provizorního a relativního vstupuje také do způsobu prožívání naší víry. Bůh nás žádá, abychom mu byli věrni každým dnem, v našich všedních skutcích, a dodává, že i když mu občas nejsme věrni, on je stále věrný a ve svém milosrdenství nám neustále podává ruku, aby nás pozvedl a povzbudil. Abychom tak znovu nastoupili na cestu, vrátili se k němu a řekli mu o své slabosti. On nám dá sílu.“
Po mši svaté svěřil papež František lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské. “Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný a že ti není cizí nic z toho, co je v našich srdcích. Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem a dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu,“ zaznělo v modlitbě.
Socha Panny Marie Fatimské výjimečně opustila na dva dny portugalské poutní místo, aby se stala symbolem jedné z posledních iniciativ Roku víry, Dne mariánské úcty.
František Jemelka

Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
Přinášíme aktuální společné stanovisko České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí k narůstajícímu extremismu ve společnosti.
Vážení spoluobčané,
v letošním roce došlo k řadě veřejných shromáždění a demonstrací, které se pod záminkou upozornění na problémy, vznikající v soužití tzv. většinové společnosti a Romů, zvrhly v násilné potyčky. Na rozdíl od podobných akcí, kterých se dříve účastnili takřka bez výjimky pouze extremisté a jejich sympatizanti, se letos těchto shromáždění účastnil i nemalý počet občanů, kteří jinak přívrženci extremistů nejsou. V této souvislosti je velmi nebezpečné, že se rasistické tendence legitimizují jako součást seriózní politické argumentace. To je vážná věc a podepsaní představitelé církví a náboženských společností považují za svou povinnost se k ní vyjádřit.
Nechceme tvrdit, že problémy ve vzájemném soužití – někdy i velmi vážné – neexistují. Ale rozhodně odmítáme, že by je mohly vyřešit násilí, nacionalismus a rasismus. Romové jsou občané této země jako kdokoli jiný a z náboženského hlediska jsou božími dětmi jako všichni ostatní. 
Člověk má od svého založení sklon generalizovat, ale v tomto i v jiných případech ho musí umět překonávat, nebo se o to alespoň snažit. Může při tom napomoci i vědomí, že ten, kdo přenáší zodpovědnost za chyby a činy jednotlivců na celek a jako řešení vidí perzekuci tohoto celku, uvažuje a jedná v příkrém rozporu se základními principy křesťanství i judaismu. 
Obracíme se na všechny ty, kteří se hlásí k některé z církví a náboženských společností, ale i na širokou veřejnost s prosbou i s apelem: nespojujte se s těmi, kdo za lék a řešení považují opatření, která mají svůj základ v rasismu, v uplatňování principu kolektivní viny a v primitivním nesnášenlivém nacionalismu, jenž nemá nic společného s opravdovým vlastenectvím. Nepodporujte ty, kteří takové jednání nabízejí, ať už otevřeně či skrytě. 
Z historické zkušenosti víme, že populismus, doprovázený nenávistnými projevy rasismu a xenofobie, vede k tragédiím, které dříve či později zasáhnou celou společnost. 
Dominik Duka, předseda České biskupské konference
Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví
Efraim Sidon, vrchní zemský a pražský rabín

Nová kaple v Bukovanech
První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu Pavlu II. v České republice slavnostně posvětil v neděli 20. října olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner v Bukovanech na Hodonínsku. Rodné obci ji postavil podnikatel Josef Kouřil z Kyjova, který tak splnil přání mnoha generací tamních obyvatel.
Bukovanští na vlastní kapli několikrát v minulosti vyhlásili sbírku a začali shromažďovat peníze, ale vždy ji museli ukončit. Jednou byla na vině druhá světová válka a později ji zastavil komunistický režim. Nyní se nová stavba se stala skutečnou dominantou obce. 
Poslední nově posvěcená kaple byla kaple sv. Vojtěcha v Doubravách ve farnosti Velký Ořechov. Světil ji 30. dubna 2011 olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
Josef Pala

Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze 
Jako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení zdejšího biskupství se bude v Olomouci v sobotu 23. listopadu slavit Den arcidiecéze. Celodenní program poskytne věřícím bohatou nabídku duchovních i kulturních akcí a své dveře jim otevře také řada kostelů a dalších budov.
Hlavním bodem programu bude slavnostní mše svatá, kterou bude v olomoucké katedrále sv. Václava sloužit v 10 hod. arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním bude koncelebrovat světící biskup Josef Hrdlička. 
“K této bohoslužbě na závěr Roku víry srdečně zvu všechny věřící, abychom společně vyznali víru a také oslavili 950. výročí obnovení moravského biskupství a děkovali tak Bohu za nesčetné milosti, které lidem na Moravě dal,“ říká arcibiskup Graubner.
Odpoledne mezi 13.00 a 15.30 hod. se pak věřící mohou rozejít do otevřených církevních objektů, kde budou připraveny tři druhy programových nabídek. 
“K prohlídce bude otevřena jak katedrála a ostatní olomoucké kostely, tak také budovy arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem či teologické fakulty,“ vyjmenovává biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.
Souběžně bude probíhat také množství prezentací, zájemcům se představí například Charita, Maltézská pomoc, řada církevních škol všech stupňů či Centra pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi. “Všichni zmiňovaní budou mít pestře připravený program, který bude jakousi ochutnávkou toho, co ve své činnosti dělají,“ vysvětluje P. Bulvas.
Třetí možností je pak podle něho využít příležitosti ke ztišení a modlitbě. “K moderované adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle katedrály, v kostele sv. Mořice zase bude probíhat četba Božího slova doprovázená hudbou,“ říká biskupský delegát.
Celodenní program bude zakončen společnou adorací a svátostným požehnáním od 16 hod. v katedrále. 
“Po celý den bude dále otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s malými dětmi, pro všechny účastníky bude připraveno malé občerstvení a teplý čaj a každý také při příchodu dostane brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám,“ dodává P. Bulvas a uzavírá: “Toto setkání bude všechny příležitostí, jak prožít den ve víře spolu a věřím, že pro mnohé také velkým obohacením o to, co zažijí v připraveném programu.“
Jiří Gračka

Rok víry – slavnostní zakončení
V naší arcidiecézi zakončíme Rok víry při Dnu arcidiecéze v katedrále 23. listopadu společně s oslavou 950. výročí obnovení biskupství v Olomouci. Slavnostně vyznáme víru a při tom budeme v ruce držet kříž, který v závěru biskup posvětí.
Ve farnostech zakončíme Rok víry v neděli o slavnosti Krista Krále slavnostním vyznáním víry, k němuž si přineseme z domu kříž. Letos totiž také slavíme výročí Ediktu milánského, kterým v roce 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila každá rodina, která ho dosud nemá. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže, nebo aspoň ten, který nosíme na krku. Na závěr vyznání kněz naše kříže posvětí.
arcibiskup Jan

Vánoční příprava
Vyzývám farnosti, aby v Adventu připravily kurzy “Zpívání koled“ otevřené pro nejširší veřejnost, aby si o vánočních svátcích mohla zazpívat celá rodina. 
Je vhodné přidat návody či zkušenosti křesťanského prožívání štědrého večera vzhledem ke krajovým zvyklostem. Kurzů se mohou ujmout chrámové sbory a farní schóly. Letos to jako pilotní projekt vyzkoušejí farnosti samy. Na základě sebraných zkušeností můžeme v příštích letech tento program společně propagovat podobně jako Noc kostelů.	
arcibiskup Jan

Zájezd do Arménie 
Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na mimořádný poutní a poznávací zájezd do Arménie, který se uskuteční ve dnech 20. až 26. května 2014. 
Proč právě do Arménie? Arménie je první křesťanská země, kde pramení biblické řeky Eufrat a Tigris a nad kterou se tyčí mýty opředená hora Ararat, na níž se zachytila Noemova archa... Díky misiím apoštolů Bartoloměje a Tadeáše, kteří zde zemřeli mučednickou smrtí, přichází křesťanství do této země již v letech 35 až 60 po Kristu. Jistý čas zde působili i apoštolové Tomáš, Šimon, Matouš a Jan. Působil zde i sv. Řehoř, díky kterému v roce 301 povýšil král Trdat III. křesťanství na státní náboženství. 
V případě zájmu o tuto cestu kontaktujte prosím organizátory co nejdříve, ale nejpozději do 20. 12. 2013 na tel.: 737 215 328 nebo e-mailu: dcs@bihk.cz 
Podrobný program naleznete také na webu www.dcshk.cz
Veronika Čepelková

Arcibiskupským palácem zněly dobové nástroje 18. století
Více než stovka milovníků hudby zavítala v sobotu 19. října na koncert “Hudba na dvoře olomouckých biskupů“, s nímž v prostorách olomouckého arcibiskupského paláce vystoupilo hudební seskupení Musica figuralis. Koncert klasické hudby, předvedené na dobové nástroje z 18. století, se konal u příležitosti oslav 950. výročí obnovení olomouckého biskupství.
Základem koncertního programu se stala díla Josefa Puschmanna (1738–1794), který od roku 1777 až do své smrti působil jako kapelník olomoucké katedrály. “Puschmannovo dílo je rozmanité a po umělecké stránce vysoce atraktivní, melodická inspirace je velmi ušlechtilá a vždy vynikajícím způsobem rozpracovaná,“ shrnuje přínos tohoto skladatele Lucie Kropáčková z turistického centra arcibiskupského paláce.
Čtyři Puschmannova díla pak doprovodily dvě skladby od W. A. Mozarta a Carla Ditterse von Dittersdorf (1739–1799). “Mozartova árie Conservati fedele náleží ke skladatelově rané tvorbě, napsal ji již ve svých osmi letech,“ uvedla Kropáčková. Dílo skladatele Carla Ditterse, který většinu života strávil ve Slezsku, zase zastoupila Symfonie g moll, jež si ve své době získala značnou popularitu.
Vokálně instrumentální těleso Musica figuralis se zaměřuje na stylovou interpretaci hudby z druhé poloviny 18. století a při svých vystoupeních používá dobové nástroje – housle, violu, violoncello, barokní kontrabas a cembalo. Repertoár souboru obsahuje zejména díla veřejnosti dosud neznámých skladatelů, mezi něž patří mimo jiné dómští kapelníci, řádoví skladatelé či kantoři.
Jiří Gračka 

Dušičkový koncert RequiemW. A. Mozarta 
Koná se v chrámu sv. Mořice v Olomouci v neděli 3. listopadu v 18 hod. Jste srdečně zváni; více informací naleznete na: 
www.moric-olomouc.cz/aktualne.htm; http://konzervatorolomouc-kea.cz/ 
(ado)

Zvolen nový rektor Univerzity Palackého 
Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci zvolil 16. října 2013 novým rektorem historika profesora Jaroslava Millera (1971), vedoucího katedry historie Filozofické fakulty UP. Jeho funkční období začne 1. února 2014. 
V novodobé éře obnovené olomoucké univerzity, která letos slaví 440. výročí svého založení, stanulo v jejím čele od roku 1946 jedenáct rektorů a dvě rektorky. Prof. Miller bude čtrnáctým rektorem v řadě.
(jpa) 

Pozvánka na výstavu
V Muzeu Zábřeh je až do poloviny ledna příštího roku k vidění unikátní výstava nazvaná Putování středověkem. Je zaměřena zejména na středověk vrcholný a je rozdělena do čtyř tematických částí: hrnčířství, hrady, zbraně a církev. 
Za povšimnutí stojí například loštické poháry či studie rekonstrukcí severomoravských hradů. Nejcennější exponáty představuje církevní umění. V Zábřehu je tak opět k vidění pozdně gotická Zábřežská madona pocházející ze Šubrtovy kapličky či unikátní socha vzkříšeného Krista zapůjčená z mohelnického farního kostela. Zábřežské muzeum je přístupné v úterý až neděli v době od 9 do 12 hod. a od 12.30 do 17 hod.
František John

Pozvání Moravského divadla v Olomouci
Moravské divadlo Olomouc zve zájemce ze všech děkanátů a farností k účasti na nové opeře Zdeňka Pololáníka podle příběhu Paula Claudela NOC PLNÁ SVĚTLA (režie: M. Tarant, libreto: Mons. J. Hrdlička, dirigent: P. Šumník).
Dílo je dramatem se silnou křesťanskou motivací a obsahem (o lásce, oběti a víře v Boha). Světová premiéra se odehrála letos v červnu pod záštitou kardinála Dominika Duky a Karla Schwarzenberga. 
Další představení se koná ve středu 27. listopadu v 19 hod. Vstupenky je možno si objednat telefonicky na čísle 585 500 500 v pondělí až pátek v době od 9 do 18 hod., popř. osobně v pokladně divadla na Horním náměstí 22, nebo přes webové stránky divadla: www.mdol.cz/program-a-vstupenky/
Účast vřele doporučuje i Katedrální vzdělávací středisko církevní hudby v Olomouci. 
V případě většího zájmu farních společenství, chrámových sborů a schól apod. je možné zajistit další reprízy představení.
Jan Kupka

Olomouc navštívil salcburský světící biskup Laun
Dvoudenní návštěvu Olomouce vykonal 21. a 22. října světící biskup salcburské arcidiecéze Mons. doc. Andreas Laun. 
První den navštívil arcibiskupství a kněžský seminář, kde měl promluvu k bohoslovcům. V arcibiskupském paláci se pak setkal s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.
Druhý den své návštěvy věnoval přednášce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého, ve které se věnoval tématu: “Právní stát v nebezpečí? Přirozené právo v berlínské řeči Benedikta XVI.“
Jiří Gračka

Nový místopředseda církevního soudu
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval k 1. 10. 2013 P. ThLic. Josefa Radima Jančáře,OCarm. (1951), kaplana v Olomouci-Hejčíně, novým viceoficiálem Interdiecézního soudu v Olomouci. 
Zároveň ho jmenoval také biskupským delegátem pro zasvěcený život.
(ps)

Vicerektor Nepomucena přichází zpět do olomoucké arcidiecéze
Dosavadní vicerektor české Papežské koleje Nepomucenum v Římě P. Jiří Sedláček (1960) byl jmenován olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem od 1. 10. 2013 administrátorem v Bohuňovicích a exkurendo administrátorem farnosti Štarnov.
(ps)

Nabídka výukových programů pro školní rok 2013/2014
Turistické centrum arcibiskupského paláce v Olomouci nabízí i v tomto školním roce výukové programy pro všechny typy škol a dětské kolektivy.
Svým zaměřením programy doplňují výuku vlastivědy a prvouky na 1. stupni ZŠ a dějepisu, základů společenských věd, hudební a výtvarné výchovy a estetiky na 2. stupni ZŠ a středních školách. Vhodné jsou také pro doplnění výuky náboženství. Aktuální nabídku programů naleznete na: www.arcibiskupskypalac.ado.cz, v sekci pro školy.
(aco)

Svatohostýnské muzeum uzavřeno
Muzeum na Svatém Hostýně bude až do dubna 2014 uzavřeno pro individuální návštěvníky. Hromadné návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout alespoň týden předem na telefonním kontaktu Matice svatohostýnské. 
(ps)

Zemřel P. Stanislav Palásek
Ve věku 83 let zemřel 6. října 2013 v Olomouci salesiánský kněz P. Stanislav Palásek. Poslední rozloučení s tímto oblíbeným knězem se konalo 10. října 2013 ve farním kostele Povýšení svatého Kříže Prostějově, kde otec Stanislav naposledy působil. O jeho oblibě svědčila hojná účast věřících na zádušní mši svaté, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s dalšími více než šedesáti kněžími. Celá bohoslužba se nesla v radostném duchu díků Bohu za velkého svědka víry. Po obřadu byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do Olomouce, kde byl pohřben Ústředním hřbitově v Neředíně.
P. Stanislav Maria Palásek pocházel z Dědic u Vyškova, kde se narodil 31. července 1930. Měl celkem osm sourozenců, sedm sester a jednoho bratra. Čtvrtý a pátý ročník gymnázia prožil ve Fryštáku, šestý a sedmý v Přestavlkách, poslední ročník (od roku 1950) v Lipníku nad Bečvou, kde také odmaturoval.
V letech 1947 až 1948 absolvoval salesiánský noviciát v Hodoňovicích u Frýdku-Místku. První sliby složil 16. 8. 1948 v Hodoňovicích. Věčné sliby složil 11. 3. 1958 u P. Josefa Lepaříka v Prostějově. V letech 1951až 1954 absolvoval tříletou varhanní školu v Brně. Studoval dále na Pedagogické hudební škole v Brně, kterou musel v roce 1957 pro své zatčení ukončit. Rok a půl strávil ve vězení ve Valdicích. Po svém propuštění z vězení pracoval jako skladník v Drogerii v Olomouci. V roce 1967 byl zaměstnán v Domově důchodců v Července u Litovle.
V letech 1969 až 1971 byl v kněžském semináři v Litoměřicích a bydlel v salesiánské komunitě na Klimentě. Kněžské svěcení přijal 18. 2. 1968 v Görlitzu v tehdejší Německé demokratické republice z rukou biskupa G. Schaffrana.
Své kněžské působení začal v roce 1971 jako kaplan u sv. Mořice v Olomouci, v letech 1972 až 1979 byl kaplanem v Gottwaldově, nynějším Zlíně, dva roky (1979–1980) byl kaplanem v Luhačovicích, v letech 1980 až 1990 administrátorem v Kralicích na Hané. K 1. 2. 1990 dostává na starost farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. O tři roky později přešel do sale-siánské komunity v Prostějově a byl zde ustanoven kaplanem ve farnosti Povýšení svatého Kříže. Na podzim roku 2011 byl postižen mozkovou mrtvicí a po propuštění z nemocnice byl umístěn u Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži. Později si ho rodné sestry v Olomouci vzaly do domácí péče, kde se o něho obětavě s velkým nasazením staraly. Zde také zemřel.
Mnozí kněží a řeholníci P. Stanislavovi vděčí za duchovní doprovázení při hledání svého povolání. Byl neúnavným zpovědníkem a bděl s velkou pečlivostí nad úrovní chrámového zpěvu. Snažil se ze všech svých sil vytvářet atmosféru domova, do které přispíval svým skvělým kuchařským uměním. Byl velice pohostinný a velkorysý. Měl velké pochopení pro lidi v nouzi.
Zemřel vzácný kněz, který i v těch nejtěžších situacích svého života zůstal věrný svému kněžskému povolání a vzorně plnil své pedagogické a duchovní poslání, jak je převzal z odkazu sv. Jana Boska.
Josef Pala

Nabídka adventních duchovních cvičení
Exerciční dům v Českém Těšíně pořád duchovní obnovu od čtvrtku 5. do neděle 8. prosince na téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným. Vede ji jezuitský kněz P. František Lízna.
Bližší informace: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 761 429, 737 930 713, www.exercicie.cz, www.farnost-tesin.cz
Petr Pawelek

Vychází oficiální český překlad encykliky Lumen fidei
Ve čtvrtek 17. října 2013 byl vydán oficiální český překlad nové papežské encykliky “Lumen fidei“ (Světlo víry). V závěru Roku víry ji vydává Karmelitánské nakladatelství.
Jak již dříve prohlásil papež František, tato encyklika je text napsaný “čtyřručně“. Z větší části ji připravil emeritní papež Benedikt XVI., který ji po své abdikaci předal k dokončení svému nástupci. Ten Benediktův koncept přijal, text doplnil a upravil. “Vznik encykliky je obdivuhodným projevem spolupráce a především vzájemné úcty a pokory obou papežů, kteří jsou v mnohém ohledu tak rozdílní,“ říká k tomu šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství Kateřina Lachmanová.
Encyklika o víře je završením řady encyklik Benedikta XVI. věnovaných božským ctnostem, tedy lásce (Deus caritas est, “Bůh je láska“) a naději (Spe salvi, “V naději jsme spaseni“). Zároveň čtenáře uvádí do magisteria papeže Františka, jak dosvědčil během oficiální prezentace encykliky ve Vatikánu arcibiskup Rino Fisichella: “Je třeba bez váhání říci, že ačkoliv Lumen fidei přebírá některé intuice a body obsahu, jež byly vlastní magisteriu Benedikta XVI., jedná se plně o text papeže Františka. Nacházíme zde jeho styl… Bezprostřednost použitých výrazů, bohatství obrazů, o nichž se zmiňuje, a osobitost některých citací dávných i moderních autorů činí z tohoto textu opravdový úvod k Františkovu magisteriu.“
Víra je podle tohoto textu především vztah, proto je nezbytné vnímat její hluboký existenciální rozměr, neodlučně spjatý s láskou, ale i s radostí. “Víra nás otevírá lásce, která pochází od Boha a přetváří tak náš pohled na věci, neboť láska nese s sebou světlo. Láska je autentická tehdy, když nás pojí s pravdou a sama pravda nás k sobě přitahuje silou lásky. Tento objev lásky, která je pramenem poznání, je jedním z nejkrásnějších důrazů této encykliky,“ popsal některá témata prefekt kongregace pro nauku víry Gerhard Müller.
Víra není podle encykliky pouze osobní záležitostí. Má blahodárný vliv i na mezilidské vztahy, rodinou počínajíc, politikou pokračujíc a mezinárodními vztahy konče.
“Encyklika Lumen fidei je nabídkou k upevnění křesťanské víry. Osvětluje její základy a povzbuzuje k radikálnímu životu podle evangelia,“ uzavírá odpovědný redaktor Pavel Mareš.
Knihu vydává Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, má 64 stran a stojí 69 Kč. K dostání je v celé síti knihkupectví KNA (www.kna.cz/prodejny) a e-shopu na www.ikarmel.cz
Ondřej Mléčka

Nabídka tiskovin z FATYMu Vranov nad Dyjí
Tiskový apoštolát FATYMu A.M.I.M.S. M. (ApostolatusMariaeImmaculataeMatrisSpei) vydal další publikaci pro misijní využití s názvem Ze života pro život. Kniha má 96 stran a obsahuje nejlepší svědectví z časopisu Milujte se!; je vhodná jako dárek například při pastoračních návštěvách, pro členy scholy, oslavence, také jako vánoční dárek, atd.. Má barevnou obálku a je šířena za příspěvek 20 Kč na tisk + poštovné.
V tiskovém apoštolátu A.M.I.M.S. M. vyšly již dříve dvě publikace, a to od sv. Alfonse M. de Liguori – Návod na dobrý život, pro ty, kdo chtějí pracovat na svém osobním duchovním růstu, a Útěk sestry Cecílie – napínavý příběh řeholní sestřičky na začátku budování komunismu v naší zemi.
Všechny tři zmíněné publikace, ale i mnoho dalších, které už FATYM vydal, můžete objednávat v jakémkoliv počtu na adrese: Římskokatolická farnost, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, nebo e-mailem: marek@fatym.com nebo telefonicky: 515 296 384. Více o dalších tiskovinách z FATYMu na www.fatym.com/taf/index.htm

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři
O víkendu 29. 11. až 1. 12. 2013 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Karol Matlok, MIC, administrátor v Brumově. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: www.knezskyseminar.cz/vir
P. Mgr. Jiří Kupka
biskupský delegát 
pro péči o kněžská povolání


Centrum pro katechezi

Jak prožít advent?
Toto je otázka, kterou si snad každý, kdo se snaží o pravdivý život s Bohem, klade. Doba adventní není jenom volnočasová aktivita pro děti. Doba adventní se týká každého z nás. Pro dobu adventní je charakteristické radostné očekávání: očekávání velké slavnosti toho, že Bůh se stal člověkem, očekávání velké události, kdy se s ním uvidíme tváří v tvář a také příprava na to, abychom ho do svých srdcí přijali již nyní. 
K tomuto má pomáhat také adventní kalendář, který jsme ve spolupráci s dalšími pastoračními centry připravili a který si v našem centrum můžete objednat. Tento kalendář obsahuje biblický citát s myšlenkami na každý den a je určen starším dětem, mládeži dospělým a seniorům.
Jako další podpora prožívání doby adventní budou spuštěny webové stránky: www.ctyri-tydny.webnode.cz, kde můžete najít inspiraci pro každodenní modlitbu, návrh na setkání a modlitbu rodičů s dětmi, náměty pro společenství mládeže i do výuky náboženství starších dětí. V rámci této stránky bude možné si také stáhnout myšlenky adventního kalendáře jako pozadí plochy počítače. Stránky budou spuštěny 20. listopadu 2013.
Za katechetické centrum vám přejeme radostné prožití doby adventní.
Martina Orlovská

Svatý otec František na mezinárodním katechetickém kongresu v Římě
Na 29. září vyhlásil v loňském roce papež Benedikt XVI. den katechetů. Letos se v tento den konala také pouť katechetů do Říma a setkání se Svatým otcem Františkem. Za Českou republiku se této poutě i mezinárodní katechetické konference, která jí předcházela, zúčastnilo pět zástupců, mezi nimi i jeden z naší arcidiecéze. Při konferenci promluvil také Svatý otec František. Zde ve stručnosti nabízíme hlavní myšlenky z jeho promluvy.
Svatý otec začal svoji promluvu ke katechetům, těmito slovy: “Katecheze je pilířem ve výchově víry – a potřebujeme pro ni dobré katechety!“ Dále poděkoval katechetům (zodpovědným za katechezi) za jejich službu, která je někdy obtížná a často při ní nevidíme výsledky. Dodal však, “že výchova ve víře je krásná! Víra je to nejlepší dědictví, které můžeme předat! Pomáhat dětem, dospívajícím, mladým lidem a dospělým, aby stále více poznávali Pána a milovali ho“. 
Dále Svatý otec upozornil na to, že máme “Být katechety“! Ne jenom “pracovat jako katecheté”. Být katechetou je povolání, nikoliv pouhá práce a toto bytí zahrnuje celý život. “Být“ katechety vyžaduje lásku, stále silnější lásku ke Kristu a jeho svatému lidu. Tuto lásku si nejde koupit. Je to jeho dar! A protože tento dar vychází od Krista, máme my ve své službě také znovu začínat od Krista. 
1. Začínat od Krista za prvé znamená být s Kristem v důvěrném spojení. Ježíš k tomu pobízí své učedníky, když říká: Zůstaňte v mé lásce, zůstaňte se mnou spojeni, jako je spojena ratolest s kmenem. Pokud jsme s Ježíšem spojeni, můžeme přinášet ovoce. To je důvěrný vztah ke Kristu. Zůstávat v Kristu – přilnout k němu, být v jeho nitru, být spolu s ním, mluvit s ním a stále s ním zůstávat. Svatý otec vyzval katechety: “Běžte před svatostánek a dovolte Pánu, aby se na vás díval. Dívá se na nás – a to je způsob modlitby. Jak se to ale dělá? Zkrátka se díváš na svatostánek a dovolíš, aby se Pán na tebe díval. Je to prosté… Namítnete: Ale také trochu nudné, asi u toho usnu. Klidně usni! Jen usni! On na tebe i tak pohlédne! Bude se na tebe stále dívat! Tvá jistota je v tom, že On se na tebe dívá! Toto rozehřívá srdce a udržuje to plamen v ohni přátelství s Pánem.“ 
2. Znovu začít od Krista znamená napodobit ho v tom, jak vychází ze sebe sama a jde vstříc druhým. Čím více se sjednocuješ s Ježíšem a čím více se Kristus stává středem tvého života, tím více tě podněcuje, abys ze sebe vyšel a otevíral se druhým. To je pravá dynamika lásky. Toto je katechetova práce – z lásky neustále vycházet ze sebe sama, aby svědčil o Ježíši, hovořil o něm a hlásal ho. Všechno, co máme, i naše víra, je dar od Krista a my to máme předávat dál. Katecheta si z toho pro sebe nenechává nějaký procentuální podíl. Předává vše, co dostal. Nejde tu o obchod! Je to ryzí dar, který jsme obdrželi a který předáváme. Katecheta stojí právě tam, kde se tyto dary křižují. 
3. Znovu začít od Krista znamená neobávat se a jít s ním na periferie. Zde Svatý otec připomíná příběh Jonáše. Jonáš je zbožný člověk, který vede klidný a spořádaný život. To ho přivádí k tomu, že má svá jasně daná schémata, podle kterých nesmlouvavě všechno a všechny posuzuje. Má ve všem jasno, pravda je dána… Je rigidní! Když ho tedy Pán volá, aby šel kázat do Ninive, velkého pohanského města, Jonáš se na to necítí. Proč by tam měl chodit, když má svou pravdu. Ninive stojí mimo jeho schémata, je to periferie jeho světa. 
Tento příběh nás učí, abychom při následování Boha neměli strach vycházet ze svých schémat, protože Bůh je neustálý přesah. Víte, že Bůh nemá strach? Bůh se nebojí a stojí vždy nad našimi schématy. Bůh nemá strach z periferií – a proto ho tam najdete, vydáte-li se tam. Bůh není rigidní! Přijímá nás, vychází nám vstříc, chápe nás. Je nutné umět se změnit, abychom byli věrní a kreativní. Dokázat se změnit – ale proč? Proto, abychom se přizpůsobili okolnostem, ve kterých máme hlásat evangelium. 
Ovšem pozor! Ježíš neříká – jděte a nějak se zařiďte. Nikoliv, Ježíš říká: Jděte, já jsem s vámi! V tom je naše krása a naše síla. Bůh kráčí s námi a před námi – předchází nás. Když se zamýšlíme vydat daleko, na nejzazší okraj a možná se toho trochu obáváme, ve skutečnosti je tam již Bůh. Ježíš na nás čeká v srdci onoho bratra, v jeho zraněném těle, v jeho utlačovaném životě, v jeho duši bez víry.
Svatý otec zakončil svou promluvu tím, že znovu katechetům a zodpovědným za katechezi poděkoval za jejich službu, znovu vybídl k jednotě s Kristem a k jeho napodobování v lásce.
Martina Orlovská


Centrum laických aktivit

Program Moravskoslezské křesťanské akademie
LISTOPAD
Region Olomouc
Termín: 20. listopadu v 16.30 hod.
Místo: aula Filozofické fakulty Univerzity Palackého
Přednáška: Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Téma: Prezentace nové knihy spojená s autogramiádou
Po přednášce v 19 hod. bude prof. Halík sloužit mši svatou pro studenty v kostele Panny Marie Sněžné.
Region Prostějov
Termín: 20. listopadu v 17.45 hod.
Místo: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17
Přednáška: P. Petr Matula, SDB
Téma: Salesiáni V ČR
Region Kyjov	
Termín: 22. listopadu v 18 hod.
Místo: Farní kostel Kyjov
Téma: Prezentace filmu “Věrni odkazu soluňských bratrov sv. Cyrila a Metoda“
Beseda za účasti Milana Koseca, režiséra a scénáristy, Jána Filipa, spolupracovníka a překladatele, Miroslava Staňka, producenta P. Branislava Dado, spolutvůrce
Region Olomouc
Termín: 26. listopadu v 17 hod.
Přednáška: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Místo: Arcidiecézní muzeum – sál Mozarteum
Téma: Tajemství černých děr
PROSINEC
Region Kyjov
Termín: 15. prosince v 15 hod.
Místo: Městská knihovna v Kyjově, třída Komenského 617/20
Přednáška: Oldřich Selucký
Téma: Vojmírova cesta
Prezentace nové knihy s následnou besedou a autogramiádou
LEDEN
Region Kyjov
Termín: 19. ledna 2014 v 15 hod.
Místo: Městská knihovna v Kyjově, třída Komenského 617/20
Přednáška: Mgr. Dr. Walerián Bugel
Téma: Liturgie jako normativ východní spirituality na příkladu byzantsko-slovanské tradice
Bližší informace: Moravskoslezská křesťanská akademie, Smetanova 756/14, 602 00 Brno, tel.: 537 021 342, 
www.mska.biz, e-mail: mska@mska.biz

Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Kristovo království – kde je?
Sobota 9. listopadu
Boží království není z tohoto světa, ale přece je a má být ve světě. Jak, kde?
Přednáší sestra Veronika Barátová 
Toto setkání je zároveň oblastním setkáním charismatické obnovy, program setkání může být upraven. 
Program setkání:	14.30	chvály
	15.00	přednáška + svědectví
	16.30	občerstvení
	18.00	modlitební večer
Na tuto akci můžete přijet bez přihlášení.
Duchovní cvičení pro muže
David – hříšník a muž víry
21. – 24. listopadu
Duchovní cvičení začínají ve čtvrtek mší svatou v 18 hod. a končí v neděli po obědě kolem 14. hodiny.
Přednáší P. Vojtěch Koukal
Duchovní cvičení pro muže. Spolu s Davidem objevovat cestu důvěry a sestupovat do údolí pokory, odkud vyvěrá stále nový pramen odvahy a síly.
Součástí setkání jsou přednášky, sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební večery. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: akce@blahoslavenstvi.cz (je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt, věk, datum a název cvičení), nebo internetových stránek
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24,tel.: 731 626 132, e-mail: dolanykom@seznam.cz, www.blahoslavenstvi.cz

Manželská setkání
Adventní víkend pro ženy
30. listopadu – 2. prosince 
Český Těšín, Exerciční dům, Masarykovy sady 24
Program: krátké přednášky, sdílení ve skupinkách, osobní ztišení, rozhovory, zpívání, modlitba, mše svatá, svátost smíření, biblické židovské tance, tvoření adventních věnců a ozdob
Témata: O vnitřní svobodě I. a II.; Alžběta – jedna z nás; Večerní pohádka: Pohádka o ropuše
Lektorky: Františka Böhmová, Gita Vyleťalová, Kateřina Kučerková
Ubytování: ve dvou až třílůžkových pěkně zařízených pokojích; postele s lůžkovinami; k dispozici je společná koupelna se sprchou; cena: 900 Kč/víkend 
Přihlášky: e-mail: gita.vyletalova@email.cz nebo poštou na adresu: Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, tel.: 554 613 234, 731 625 616 


Centrum pro školy

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – nabídka ke studiu
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz, tel.: 573 501 111, e-mail: ag@agkm.cz
Nadaným žákům 7. a 9. tříd základních škol, zájemcům o studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve školním roce 2014/2015
Podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia:
–	úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy
–	úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky
Žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích zkoušek.
Další informace získáte v sobotu 7. 12. 2013, kdy proběhne na naší škole od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří
Přihlášky ke studiu: Podávejte na běžných formulářích, které obdržíte v základní škole (na vyžádání přihlášku pošleme). Přihlášky je nutno podat do 15. 3. 2014.
Studentům našeho gymnázia nabízíme:
–	vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z požadavků RVP pro gymnázia
–	velký výběr volitelných předmětů, orientace na humanitní i přírodní vědy
–	výchovné prostředí a setkávání v křesťanském duchu
–	ubytování a stravování přímo v areálu školy
–	slevy a podporu studentům ze sociálně slabých rodin
–	rozvoj talentů pro cizí jazyky, společenské i přírodní vědy
–	výuka anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a latinského jazyka
–	jazykové konverzace vedené lektory z JAR a Ruska
–	průběžná komunikace s rodiči žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky
Mgr. Štěpán Bekárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Stojanovo gymnázium Velehrad – nabídka ke studiu
687 06 Velehrad 1, tel.: 572 571 091, e-mail: gym-velehrad@sgv.cz, www.sgv.cz
Stojanovo gymnázium, Velehrad je čtyřleté církevní gymnázium. Škola se nachází ve zrekonstruovaných prostorách bývalého cisterciáckého kláštera a je vybavena moderní výukovou technikou. V průběhu studia je kladen důraz na výuku jazyků podpořenou zahraničními výjezdy žáků. Výuka je doplněna Projektem osobnostního rozvoje, který chce pomoci mladým lidem v osobním růstu. SGV na mezinárodní úrovni reprezentuje školní pěvecký sbor. Součástí školy je také Domov mládeže a Středisko pro volný čas, které nabízí množství vzdělávacích, sportovních i uměleckých aktivit.
Posláním SGV je:
–	zaměřit se na celistvý rozvoj osobnosti
–	pomoci mladým lidem najít své místo v dnešní společnosti
–	poskytnout kvalitní vzdělávání založené na křesťanských základech
Nejsme jen vzdělávací instituce, ale i výchovné společenství.
Dny otevřených dveří:
Přijďte si prohlédnout školu a setkat se s našimi žáky a pedagogy.
–	pátek 29. listopadu 2013 od 10 do 18 hod.
–	sobota 30. listopadu 2013 od 8 do 12 hod.
–	pátek 24. ledna 2014 od 10 do 18 hod.
–	sobota 25. ledna 2014 od 8 do 12 hod.
Kritéria pro přijetí ke studiu:
–	bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří na konci 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku dosáhli prospěchu s vyznamenáním a průměr jejich známek je do 1,35
–	ostatní uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky (ne SCIO)
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Využijte nabídky zopakovat si látku z českého jazyka a z matematiky.
–	sobota 15. února 2014
–	sobota 15. března 2014

Vánoční vstupy do škol – zpět na začátek i nabídka nového programu
Je to už pět let, co jsme nechali akreditovat první programy z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy. Díky velmi ochotným dobrovolníkům se podařilo na mnoha školách v naší arcidiecézi ukázat dětem, o čem je křesťanství, jaký přínos mělo a má pro naši zemi a jak může každé dítě, i nevěřící, ve svém životě uplatňovat základní poselství lásky, které nám přinesl Ježíš Kristus. 
Největší zájem škol stále vzbuzuje téma Vánoc. Proto jsme se rozhodli uspořádat znovu úvodní seminář k tomuto svátku s názvem Poselství křesťanských Vánoc. Tento program přibližuje dětem nejenom vánoční příběh tak, jak ho představuje Bible, ale také jim ukazuje místa v Izraeli, kde se příběh odehrává. Jeho cílem tak je zdůraznit, že narození Ježíše se odehrálo v určitém čase a na určitém místě a není tedy pohádkou, jak by si to děti často mohly myslet.
Dále jsme pro ty lektory, kteří vánoční téma nabízejí už několik let, připravili další pokračování pod názvem Vánoce ve výtvarném umění. V tomto programu se snažíme dětem ukázat, jak ovlivnilo křesťanství vývoj výtvarného umění u nás i v celé Evropě, a připomeneme i betlemářkou tradici. 
Pokud byste se chtěli nejenom o tomto programu, ale o celé nabídce Vstupů do škol s náboženskými tématy dozvědět více, srdečně vás zveme na Den arcidiecéze do Olomouce, kde vám v Základní církevní škole svaté Voršily předvedeme ukázku ze vstupů a rádi zodpovíme vše, co vás bude k tomuto tématu zajímat.
Pozvánky na semináře Vstupy do škol s náboženskými tématy
Poselství křesťanských Vánoc
Seminář je opakováním úvodního programu s tématem Vánoc a uskuteční se v sobotu 7. prosince v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc, v době od 9.30 do 13 hod. 
Vánoce ve výtvarném umění
Seminář se uskuteční v sobotu 30. listopadu na farním úřadě v Luhačovicích, Pod Kamennou 1000, v době od 10 do 13.30 hod. a v úterý 3. prosince v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc, v době od 15.30 do 19 hod. 
Na setkání s lektory Vstupů do škol – a to i s novými – se těší autorky programů sestra Siarda Trochtová a Helena Polcrová z Centra pro školy


Centrum pro rodinný život

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 setkání směřované pro širší veřejnost se konalo 10. října. Další jsou naplánována na 7. listopadu a 21. Listopadu od 18 hod. na Biskupském nám. 2. v Olomouci (kurie arcibiskupství, sál ve 2. patře). Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: 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 asi 8 km a jde zhruba o dvě hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 až 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na autobus a vyvézt se nahoru), nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je 10. listopad.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz nebo na tel.: 587405251, nebo e-mailu: reznickova@arcibol.cz

Víkend s duchovním programem pro osamělé matky
Ve dnech 8. až 10. listopadu pořádáme v exercičním domě v Českém Těšíně víkend pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Cena víkendu je 650 Kč. Program je určen pouze pro maminky (děti je třeba nechat doma). Víkend povede MUDr. Jitka Krausová. Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s knězem, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami a příležitost ke svátosti smíření. Bližší informace a přihlášky najdete na: www.rodinnyzivot.cz; kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Časopis Rodinný život
Poslední číslo časopisu Rodinný život je tentokrát pozváním na velkou, společnou hostinu, na které dostáváme nejlepší a nejchutnější pokrm na další cestu životem. Potkat se na této hostině, setkat se s Bohem v eucharistii, znamená především prožít, že jsem milován.
Se sestrou Ráchel nahlédneme do Kláštera klarisek-kapucínek ve Šternberku a zamyslíme se nad tím, jak nás eucharistie vybízí k postoji vnitřní pravdivosti, vděčnosti a sebe-darování.
Rodina Kučerova zavzpomíná na rodinné přípravy a oslavy prvních svatých přijímání a podělí se o to, jaké to je, když tatínek pracuje v kostele. 
Otec Gorazd v rozhovoru povzbuzuje ty, kteří nemohou k svátosti oltářní přistupovat a zve k znovuobjevení adorace – občerstvujícího ticha před Boží tváří.
Začtete se do dopisů dětí adresovaných otci arcibiskupovi, které vyprávějí o přátelství s Ježíšem.
V rubrice o svatosti v manželství je připraveno seznámení s manželi Manelli, rodiči jednadvaceti dětí.
Pro děti je zde opět pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé podzimní akce pro všechny generace a voňavý recept pana Nágla.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, e-mail: rodinnyzivot@email.cz; nově najdete časopis RŽ i na Facebooku (www.facebook.com/casopisrodinnyzivot), tel.: 587 405 250 / 253

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 16. a 17. listopadu. Další čtyři setkání jsou naplánována na čtvrtky: 21. listopadu, 28. listopadu, 5. prosince a 12. prosince 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, www.efektivnirodicovstvi.cz

Příprava snoubenců na manželství
Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou zvláště 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 17. – 19. ledna 2014 společně stráveným víkendem v Dubu nad Moravou (www.dubnadmoravou.cz). Účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou: 31. 1., 14. 2., 28. 2. a 14. 3. od 17 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál kurie arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na: www.rodinnyzivot.cz 
Jarní příprava začne víkendem 11.–13. dubna a letní 20. – 22. června 2014. Informace: Bc. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz

Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 12. listopadu od 16 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou, OV (zasvěcená panna), na téma: “Ne-vinné lži“.
Další se uskuteční 3. prosince. Alena Večeřová bude mít připravenou předvánoční dílnu s korálkováním. Bližší informace najdete na: www.rodinnyzivot.cz; kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 251

Sourozenci bez soupeření – seminář pro rodiče
Trápí vás časté šarvátky a neshody mezi vašimi dětmi a to, že si děti mezi sebou nerozumí? Přejete si, aby vaše děti spolu dokázaly vycházet a měly mezi sebou zdravé vztahy? Plánujete nebo čekáte přírůstek do rodiny a přejete si, aby příchod miminka nezasáhl starší sourozence? Pak přijměte pozvání k tomuto celodennímu semináři, který se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 9 do 15 hod. v Olomouci na Biskupském nám. 2. 
Čeká vás: sobota plná užitečných informací a praktických tipů | aktivní učení | sdílení rodičovských zkušeností a relaxace. Seminář vede lektorka společnosti Mansio v.o.s. (www.mansio.cz) Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. Dozvíte se: co je rodinná konstelace a jak může ovlivnit naše vnímání světa a postoje k druhým lidem i vlastnímu životu | co je přirozenou součástí vztahů mezi sourozenci a kdy vztahy mezi sourozenci můžeme vnímat jako problematické | které z rodičovských přístupů posilují přílišnou sourozeneckou rivalitu | jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi nebo efektivně řešit spory a šarvátky mezi sourozenci. 
Cena semináře je 350 Kč za osobu, 600 Kč za pár. Přihlášky na kurz zasílejte na emailovou adresu: korenkova@arcibol.cz

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


Hlasy a ohlasy

V olomoucké fakultní nemocnici byla zahájena výstava o nemocničních kaplanech
Vernisáž putovní výstavy s názvem “Být nablízku“ se uskutečnila v neděli 20. října v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc. Mši svatou v nemocniční kapli sloužil generální vikář Mons. Josef Nuzík a po bohoslužbě program pokračoval vernisáží v přilehlé vstupní hale.
U příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů, slavil Mons. Josef Nuzík v nemocniční kapli mši svatou, při které požehnal obraz Božího milosrdenství. Podnět k jeho umístění v blízkosti svatostánku vzešel od zdravotníků, kteří mezi sebou uskutečnili sbírku a ve spolupráci se sestrami z Kongregace Matky Božího milosrdenství ve Dvoře Králové nad Labem iniciovali jeho zhotovení podle originálu v bazilice Božího milosrdenství v Krakově-Łagiewnikách.
Již během týdne před slavností, když byl obraz vystaven, se pacienti, jejich příbuzní i zaměstnanci nemocnice modlili v kapli Korunku k Božímu milosrdenství. Obraz Božího milosrdenství tak začal ve fakultní nemocnici plnit funkci nádoby k čerpání milostí a znamení, které vybízí k důvěře k Bohu a k milosrdenství k bližním.
Výstava “Být nablízku“, kterou ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc uspořádalo Arcibiskupství olomoucké, přibližuje prostřednictvím 24 černobílých snímků práci nemocničních kaplanů. Fotografie zachycují jejich empatické naslouchání a snahu porozumět pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je jako průvodce nemocných v úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech PressPhoto Canon Junior Awards za snímek “Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí” (2010) a za soubor “Stáří” (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor “Boží služebníci“. Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.
Do konce tohoto roku bude možné výstavu zhlédnout ve Fakultní nemocnici Olomouc, na Vyšší odborné škole sociální Caritas a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v kryptě katedrály sv. Václava a na Svatém Kopečku u Olomouce. Začátkem roku opustí území Olomouce a bude převezena do Prahy. Během roku 2014 bude putovat po zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, poutních místech a kulturních centrech na území České republiky. Jejím cílem je přispět k propagaci služby nemocničních kaplanů.
Chcete-li podpořit tuto aktivitu a službu nemocničních kaplanů, můžete zaslat finanční obnos na účet Arcibiskupství olomouckého s číslem 377 688 503/0300, variabilní symbol 911160. Děkujeme za vaše dary.
Marta Hošťálková

Misijní neděle ukázala, že jsme schopni pomáhat
Předposlední neděle v měsíci říjnu je stanovena jako Světový den modliteb na misie. V souvislosti s tím slavíme v České republice tzv.Misijní neděli. V sobotu 19. října po večerní mši svaté jsme společně zahájili Misijní most modlitby radostným růžencem. Letos jsme se již druhým rokem zapojili v podobě Misijní snídaně a jarmarku. Organizace proběhla pod záštitou RR49, o.s., a farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Během nedělního dopoledne 20. října se prodávaly výrobky Misijního klubka Deváté scholy a různé dobroty připravené našimi farníky. Pán nám tento den požehnal, dopřál nám nádherné počasí a příjemnou atmosféru. Díky štědrosti farníků činil výtěžek z prodeje 29 485 Kč. 
To je o 8 195 Kč více, než loni. Celá částka bude odeslána do kanceláře Papežských misijních děl, kde bude rozdělena mezi jednotlivé programy pomoci těm nejpotřebnějším.
Andrea Gerychová
Zlín

Klopotovice na Prostějovsku ctí své sakrální památky
V rámci příprav oslav 800. výročí první písemné zmínky o obci byla nákladem obce v roce 2012 provedena restaurace sochy patrona obce sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o barokní sochařskou práci z roku 1740. Socha tvoří výrazný prvek v prostoru návsi a spolu s kaplí zasvěcenou témuž světci tvoří památkově chráněný areál. Kulturní památka je zapsána do seznamu památek na základě rozhodnutí školské a kulturní komise Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 24. srpna 1962. 
Stěny podstavce sochy jsou dekorovány nízkými reliéfy: na čelní straně reliéf Panny Marie Bolestné, boční strana vlevo – reliéf sv. Floriána, boční strana vpravo – Vyzdvižení světcova těla z Vltavy, na zadní straně – reliéf Svržení světce z Karlova mostu. Samotný sv. Jan Nepomucký je zobrazen jako stojící postava v podživotní velikosti ve výrazném esovitém prohnutí. Světec je soustředěn na kříž s korpusem ukřižovaného Krista, který drží před tělem a směřuje k němu svůj pohled. Hlava s biretem je přikloněna k levému rameni, kolem hlavy svatozář s pěti hvězdami. Socha světce je celopohledová, plasticky zpracovaná – je určena do prostoru. 
V roce 1882 byla socha přemístěna a postavena na stávajícím místě před vchodem do kaple, kde stála původně nelze už zjistit. Jak se uvádí v obecní kronice “za starosty Martina Mézla opravoval se a překládal sv. Jan u kaple…“ Pomník po více než dvě a půl století se stal svědkem mnoha pohnutých událostí v obci, byl mj. svědkem drancování Prušáků v obci po bitvě u Tovačova v roce 1886, také svědkem válečných událostí v květnu 1945, při kterých byla sousední kaple poškozena, ale samotný pomník válečné události přestal bez úhony. 
V rámci konání letošních oslav 800. výročí a srazu rodáků po slavnostním církevním obřadu v kapli byla pak restaurovaná socha za přítomnosti značného množství účastníků oslav požehnána P. Dr. Mauriuszem Sienkowskim a P. Josefem Svobodou. 
Zásluhu na restaurování sochy je třeba přičíst současnému zastupitelstvu obce v čele se starostou Vladimírem Bradíkem. Patří jim za to dík všech spoluobčanů. 
Zdeněk Klobouk a Petr Indrák
Klopotovice

Růžencová aktivita v Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž aneb modlitba za známé i neznámé, mocné i bezmocné
V měsíci říjnu se naše pozornost více zaměřuje na modlitbu svatého růžence. Také studenti Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži se tradičně modlí růženec v rámci “Růžencové aktivity“, letos však tato aktivita dostala netradiční podobu. 
Studenti si mohli zvolit mezi sedmi danými úmysly, kterými byly: modlitba za papeže Františka, za naše biskupy Jana a Josefa, za pana prezidenta a státníky, za mír v Sýrii, za ženy v tísni, za chudé chlapce z St. Francis Boys Home v misiích na Srí Lance a za své vlastní úmysly.
Za každý pomodlený růženec student nalepil samolepku se svým křestním jménem na dárkovou kartu umístěnou na panelu v kapli sv. Stanislava. Karta se po skončení aktivity odeslala společně s průvodním dopisem daným představitelům či organizacím. Dopisy sestavili studenti ve spolupráci s pastoračním centrem AG. 
Kéž Panna Maria, Královna modlitby, nás vede podle motta této růžencové aktivity “Modlit se za známé i neznámé, mocné i bezmocné” k vědomí nutnosti prosit o Boží pomoc a požehnání pro ty, kdo mají zodpovědnost v církvi, ve společnosti, ale i za ty, kteří se nachází v těžkých životních situacích a zůstávají často okolím nepovšimnutí. 
sestra M. Luisa Ščotková
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Setkání rodičů kněží – rodáků z vsetínského děkanátu
Vsetínský kostel Nanebevzetí Panny Marie zdobí nádherné vitráže světců. sv. Jana Boska, sv. Aloise, sv. Václava… Kdo “za to může“, že se stali svatými? Bezpochyby Boží milost, jejich velké úsilí a také ti, kdo je vychovali a přivedli k Bohu; zvláště maminky, bl. Markéta, Marta a babička sv. Ludmila. Rodiče, často maminky či babičky mají velký podíl na kněžských povoláních našich kněží. 
Kdysi Spasitel postavil doprostřed dítě a řekl, když někdo takové přijme, přijímá samotného Boha. A když si takového člověka Bůh povolá – vyvolí, pak tento povolaný dostává stokrát víc, za podíl pak Boží království. Domnívám se, že těchto obdarování se dostane nejen onomu knězi, ale i těm, kdo ho vychovali. 
Proto se jako projev vděčnosti ve vsetínském pastoračním centru uskutečnilo 17. října krásné neformální setkání rodičů našich kněží. Ze Vsetína to byli: Zatloukalovi, Šrajerovi, paní Pechálová, Chovancová a pan Pelc, z Hovězí manželé Kocurkovi, Putalovi, z Nového Hrozenkova paní Dujková a pan Orság, z Lidečka paní Martinková, Šviráková a Zádrapová, z Valašské Polanky paní Kozubíková. Z rodiny Ptáčkových za P. Františka, jehož rodiče již nežijí, přijal pozvání jeho bratr. Na setkání nebyli zastoupeni jen ti kněží, jejichž rodiče jsou již na věčnosti. Z farnosti Hovězí rodiče P. Maňáka a P. Trtíka a z farnosti novohrozenkovské rodiče P. Baroše. Trochu jsme pozapomněli na rodáka z farnosti Francova Lhota P. Stanislava Matyáše, což se pokusíme v budoucnu napravit. 
Po krátkém představení přítomných a sdělení, kde a jak působí jejich synové, následovala modlitba za všechny kněze – rodáky z děkanátu a za jejich zemřelé rodiče. Děkan P. František Král poděkoval rodičům za to, že ze svých synů vychovali kněze a byla jim předána jako dar publikace “Země požehnaná” od moravského metropolity Mons. Jana Graubnera s jeho vlastnoručním podpisem. Radostné a vřelé setkání rodičů našich spolubratrů bylo zakončeno slavnostní večeří od šéfkuchaře Augustina Vlka. Jak řekl tatínek P. Jiřího Orsága z Lukova: “Takové setkání jsem ještě v tomto století nezažil.“
“Kněžství je největším darem pro lidstvo,“ jsou slova bl. Terezie z Kalkaty. Važme si našich kněží i těch jejich drahých, kteří zůstávají mnohdy ve skromnosti v pozadí, kdo je však k Boží službě svým přičiněním vychovali.
P. František Král
Vsetín

Zkušenosti Cyrilometodějského gymnázia slouží i dalším školám
Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově pořádalo 16. října otevřený akreditovaný kurz pro pedagogy s názvem “Kompetence pedagoga církevní školy“. Účastníci měli možnost přemýšlet nad rolí pedagoga v životě studentů a snažili se formulovat hodnoty, postoje a dovednosti, které by měl pedagog symbolizovat. Vzhledem k zaměření kurzu se zabývali také specifiky pedagogů na církevních školách.
Účastníci podle svých slov získali nový pohled na práci s dětmi a zjistili, že pro práci pedagoga je třeba hlubšího porozumění dětem a jejich potřebám. “Oceňuji zejména poznatky o práci v týmu a řešení konfliktů,“ uvedl v anonymním dotazníku jeden z účastníků.
Lektorem šestihodinového semináře byl ředitel Cyrilometodějského gymnázia Jaroslav Fidrmuc. Kurz “Kompetence pedagoga církevní školy“ je jedním z pěti akreditovaných programů, které Centrum celoživotního učení školám nabízí. “Motivací ke vzniku seminářů byla vnitřní potřeba školy formulovat vlastní identitu a rozvíjet církevní školu i její pracovní tým v oblastech specifických pro církevní školy jako je smysl, vize a poslání církevní školy, hodnoty církevní školy a společné postoje pracovníků,“ vysvětluje Jaroslav Fidrmuc a dodává: “Chtěli jsme tak doplnit absenci vzdělávání v oblasti církevního školství v ČR a sdílet zkušenosti navzájem.“
Semináře se zúčastnili pedagogové ze Základní církevní školy v Brně, z křesťanského domova Petrinum v Brně, ale i z Církevní konzervatoře v Opavě nebo ze základní školy Salvátor ve Valašském Meziříčí. Celkem se jich sešlo jedenáct. Další otevřený kurz se bude konat na jaře.
(cmg)

Vzpomínka na Velehrad 2013
Za branou Chřibů
žíznivé Slunce pije 
z poháru slávy 
moravské historie. 
---
Celý svět slyší tu 
kouzelné loutny hrát, 
ve třpytu víry a umění 
skví se dnes Velehrad. 
---
K Tobě hlas prosby 
z této vlasti vane, 
dědictví otců 
zachovej nám Pane – 
---
prastará píseň 
s vroucností zaplesá, 
tisícům poutníků 
otvírá nebesa. 
---
Víru a lásku zde 
z večera do rána 
provází duch Velkých – 
Špidlíka, Stojana. 
---
Kéž mraky nevěry 
se z českých luhů ztratí 
a símě Soluňských bratrů se 
do našich rodin vrátí.
Jožka Husek
Zlín


Z diáře arcibiskupství

LISTOPAD 2013
1. 11. pátek 
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých • arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 11 sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – vzpomínka Všech věrných zemřelých • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 11. neděle
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory (sestry) • arcibiskup Jan
5. 11. úterý
	16.00 hod. • Ostrožská Lhota – pobožnost a mše svatá k výročí úmrtí P. Šuránka • arcibiskup Jan
7. 11. čtvrtek až 10. 11. neděle
	Izrael – Národní pouť do Svaté země • arcibiskup Jan
9. 11. sobota
	10.00 hod. • Hranice – biřmování • biskup Josef
10. 11. neděle
	9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – mše svatá – přijetí kandidatury jáhenství a kněžství • biskup Josef
11. 11. pondělí až 12. 11. úterý
	Svatý Hostýn – konference děkanů • arcibiskup Jan
13. 11. středa
	9.00 hod. • Velehrad – mše svatá a kněžská konference děkanátu Uherské Hradiště • arcibiskup Jan
14. 11. čtvrtek
	9.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá a společná kněžská konference děkanátů Zlín a Vizovice • arcibiskup Jan
16. 11. sobota
	8.30 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – přednáška a mše svatá v rámci duchovní obnovy pro zasvěcené panny • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Moravská Třebová – přednáška pro lektory děkanátu Svitavy • biskup Josef
17. 11. neděle
	10.00 hod. • Kelč – biřmování • arcibiskup Jan
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – zpívané slavnostní nešpory (kněžský seminář) • biskup Josef
18. 11. pondělí
	18.00 hod. • Trnava (Slovensko) – mše svatá v rámci Trnavské novény • arcibiskup Jan
19.11. úterý
	9.30 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České biskupské konference • arcibiskup Jan
23. 11. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti 950. výročí arcidiecéze • arcibiskup Jan a biskup Josef
24. 11. neděle
	10.30 hod. • Čehovice – mše svatá na poděkování • biskup Josef
25. 11. pondělí až 27. 11. středa
	Berlín (Německo) – setkání biskupů • arcibiskup Jan
29. 11. pátek až 1. 12. neděle
	Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
30. 11. sobota
	10.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – přednáška pro lektory • biskup Josef


