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Informace z arcidiecéze

Výzva k přihláškám do semináře
Drahé sestry a bratři,
pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují. 
Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře.
Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2014.
Modlím se za vás a děkuji všem, kteří vás v tyto dny svou modlitbou provázejí. Všem ze srdce žehnám. 
arcibiskup Jan

Vyznamenání zasloužilých farníků
U příležitosti Arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 10. května v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci proběhne vyznamenání zasloužilých farníků. Všichni duchovní správcové ve spolupráci s pastoračními radami mají možnost podat návrhy ze svých farností do 14. března 2014. Prosíme, abyste u navrhovaných přiblížili jejich život a službu pro farnost. Počet odměňovaných může být omezen.
(aco)

Z pastoračního kalendáře arcidiecéze v roce 2014
•	Návštěva Ad limina 2014 – úterý 11. 2. – pondělí 17. 2. – Řím
•	Fórum mládeže – pátek 21. 2. až neděle 23. 2. – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
•	Setkání kněží, kteří konají přípravu na sv. biřmování – úterý 25. 2. – Arcibiskupství Olomouc
•	Pastorační rada – čtvrtek 27. 2. – Arcibiskupství Olomouc
•	Porada děkanů – čtvrtek 6. 3., 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
•	Přijetí mezi čekatele křtu, všech, kteří budou letos o Velikonocích pokřtěni 
ve farnostech – sobota 8. 3., 10 hod. – Olomouc – katedrála
•	Setkání kněží a jáhnů – pondělí 17. 3. až středa19. 3. – Velehrad – Stojanov
•	Duchovní obnova kurie – středa 26. 3. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
•	Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 27. 3. – Arcibiskupství Olomouc
•	Kněžský den – úterý 1. 4. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
•	Děkanátní setkání mládeže – sobota před Květnou nedělí – 12. 4. (v děkanátech)
•	Svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. – neděle 27. 4. – Řím
•	Městská pouť ke sv. Janu Sarkandrovi – úterý 6. 5., 18 hod. – Olomouc – katedrála
•	Studentský Velehrad – středa 7. 5. až neděle 11. 5. – Velehrad
•	Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi –sobota 10. 5., 10 hod. – Olomouc 
– katedrála
•	Porada děkanů – neděle 11. 5. až úterý 13. 5. – Velehrad – Stojanov
•	Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 22. 5. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
•	Noc kostelů – pátek 23. 5. 
•	Národní Kongres o Božím milosrdenství –pátek 23. 5. – neděle 25. 5. – Nové Město na Moravě a Slavkovice
•	Svátost biřmování –Letnice – neděle 8. 6., 10 hod. – Olomouc – katedrála
•	Pouť za vlastní posvěcení kněží – úterý 10. 6. – Svatý Hostýn 
•	Jáhenské svěcení – sobota 21. 6., 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
•	Kněžské svěcení – sobota 28. 6., 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
•	Slavnost Výročí posvěcení katedrály a vzpomínka na P. Mag. Josefa Olejníka (100 let od narození) – pondělí 30. 6., 18 hod. – Olomouc – katedrála
•	Národní pouť sv. Cyrila a Metoděje – sobota 5. 7. – Velehrad
•	Celostátní setkání animátorů – neděle 17. 8. až sobota 23. 8. – Třešť
•	Pouť rodin – sobota 30. 8. – Svatý Hostýn
•	Ministrantská pouť – sobota 6 . 9. – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
•	Porada děkanů – čtvrtek 11. 9. – Arcibiskupství Olomouc
•	Pouť ke sv. Václavovi, hlavnímu patronu arcidiecéze – neděle 28. 9., 10 hod. 
– Olomouc – katedrála
•	Pastorační rada – čtvrtek 2. 10. – Arcibiskupství Olomouc
•	Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 9. 10., Arcibiskupství Olomouc
•	Kněžský den – úterý 21. 10. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc 
•	Duchovní cvičení katechetů arcidiecéze – úterý 21. 10. až čtvrtek 23. 10. – Stojanovo gymnázium Velehrad
•	Porada děkanů – neděle 9. 11. až úterý 11. 11. – Svatý Hostýn
•	Duchovní obnova kurie – středa 10. 12. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Děkanátní poutě za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci
	5. dubna	–	Konice a Svitavy
	26. dubna	–	Šumperk a Zábřeh
	17. května	–	Olomouc a Přerov
	7. června	–	Valašské Meziříčí
	28. září	–	Arcibiskupský kněžský seminář
	18. října	–	Hranice a Šternberk
	15. listopadu	–	Prostějov a Vyškov

Poutě děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
	24. května	–	Kyjov a Vsetín
	14. června	–	Veselí nad Moravou
	12. července	–	Valašské Klobouky
	13. září	–	Holešov a Kroměříž
	27. září	–	Uherský Brod
	11. října	–	Uherské Hradiště
	8. listopadu	–	Zlín a Vizovice
Děkanátní poutě se budou konat v uvedených termínech na Velehradě nebo v Olomouci, a to vždy v 15 hod. modlitba svatého růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá


Úvodní slovo

Milí čtenáři, 
otevíráte OLDIN, který má dnes barevnou tvář. Celobarevný časopis chce ovšem být jiný ve více věcech. Především nechce jen informovat, ale taky formovat. Rád bych, aby nejen poskytoval informace o tom, co pěkného se kde připravuje, nebo se už podařilo uspořádat, ale aby nám pomáhal žít jako diecézní rodina, aby sjednocoval naše snahy při společném budování Božího království. Proto v něm přibudou některé články, z nichž se budete dovídat o společných snahách arcidiecéze. Dnes je to systém děkanských spolupracovníků. V příštích číslech bude něco o našem hospodaření a pak o službě církve veřejnosti. 
Druhý článek bude letos v Roce rodiny věnován rodině. Dnes se vám představuje jedno z našich děkanátních center pro rodinu. V dalších číslech bude na tomto místě prostor i pro vás, totiž pro vaše zkušenosti v rodinách, které jste udělali na základě pastýřských listů o rodině. Na začátku Adventu jsem vás pozval ke společné modlitbě v rodině. Bylo by dobré si přečíst o tom, jak se to v některých rodinách podařilo. Jistě by to povzbudilo druhé. O Vánocích jsme si řekli, že krásnou vánoční atmosféru můžeme prožívat každý den, když dokážeme hledat Ježíše a své blízké správně milovat, protože pak se naplňuje jeho příslib, že bude tam, kde jsou lidé shromážděni v jeho jménu. 
Napište krátce o tom, jak jste se snažili, a jestli se to někdy podařilo. Může psát jednotlivec, či celá rodina společně, třeba i děti.
Pozvánky a informace budou trochu stručnější a přehlednější. Vaše ozvěny budou vždy vítány, ale v tomto roce, prosím, aby byly především povzbuzením pro rodiny.
Děkuji za vlídné přijetí změn i za aktivní spolupráci.
arcibiskup Jan


List z kalendáře
 	
ÚNOR 2014 
4. 2. 1920 se narodil P. Václav Divíšek, kněz – důchodce v Lukově u Zlína (94. narozeniny)
2. 2. 1923 se narodil P. Josef Vít Husek, OFM – kněz důchodce v Moravské Třebové (91. narozeniny)
2. 2. 1924 se narodil P. PhDr. Vojtěch Cikryt – kněz důchodce v Prostějově (90. narozeniny)
10. 2. 1939 zemřel Pius XI., římský papež v letech 1922 až 1939 (75 let)
11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
14. 2. 869 zemřel sv. Cyril, slovanský misionář (1145 let) 
16. 2. 1964 zemřel ThDr. Pavel Škrabal, český katolický biblista, překladatel Nového zákona (50 let)
(jpa)


Úmysly apoštolátu modlitby

LEDEN 2014
Úmysl všeobecný
Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka. 
Úmysl evangelijní 
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
Úmysl národní
Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry (2 Sol 1,12).

ÚNOR 2014
Úmysl všeobecný 
Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.
Úmysl evangelijní 
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
Úmysl národní 
Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

BŘEZEN 2014
Úmysl všeobecný 
Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost.
Úmysl evangelijní 
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
Úmysl národní 
Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.


Tříkrálová sbírka 2014

Ve dnech 1. až 14. ledna 2014 se v naší zemi konal již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V olomoucké arcidiecézi jej zahájilo setkání koledníků s biskupy, k němuž se v Přerově a ve Veselí nad Moravou sešlo několik stovek lidí. Skupinky koledníků se vydaly i do sídel významných institucí na území arcidiecéze a jedna navštívila také arcibiskupa Jana Graubnera.
Symbolický start Tříkrálové sbírky v olomoucké arcidiecézi se uskutečnil na dvou místech. Po zhruba dvou stovkách koledníků se v pondělí 30. prosince 2013 sešlo v Přerově se světícím biskupem Josefem Hrdličkou a ve Veselí nad Moravou s arcibiskupem 
Janem Graubnerem, aby si pro koledu vyprosili požehnání.
O slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) navštívili koledníci také některé významné instituce na území arcidiecéze – jak v Olomouci, tak ve Zlíně, aby i zde předali radost z narození Ježíše Krista a popřáli radostný nový rok. V Olomouci skupinka, kterou tvořil prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek, ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik, vysokoškolský pedagog Jakub Doležel a ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová, navštívila například primátora města Martina Novotného, sídlo Olomouckého kraje či rektora Univerzity Miroslava Mašláně. Svou cestu pak završili v sídle arcibiskupství, kde je přijal také arcibiskup Jan Graubner.
Ve druhém největším městě arcidiecéze, ve Zlíně, se koledníci setkali s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem, aby mu zazpívali koledu a umožnili přispět do sbírky. Nad dveře jeho pracovny také napsali tradiční K + M + B 2014, český ekvivalent latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy “Kristus ať žehná tomuto domu.”
Pavel Skála

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v olomoucké arcidiecézi je vyšší než loni 
Letošní Tříkrálová sbírka v olomoucké arcidiecézi výrazně předčila výtěžek loňského roku. Lidé koledníkům v arcidiecézi, která zahrnuje území Olomouckého a Zlínského kraje, věnovali dohromady 22,4 milionu korun. V porovnání s předchozím ročníkem to je o 900 tisíc korun více. Do terénu vyrazilo 4995 skupinek, koordinátoři již veškerý obsah kasiček spočítali. V tomto regionu jsou lidé z celého Česka během sbírky nejštědřejší, což je dáno i nejvyšším počtem koledníků. Lidé zde přispějí téměř třetinou z celkového výtěžku této celorepublikové akce.
Koledníkům k výnosu pomohlo podle koordinátora sbírky Marka Navrátila poměrně teplé zimní počasí, které bylo vůči dobrovolníkům vstřícné. Na výtěžku se podepsalo i zvýšení počtu kolednických skupinek v olomoucké arcidiecézi. Svou roli hraje v regionu i tradice Charity.
Nejštědřejší byli lidé v oblasti Uherského Hradiště, do 386 kasiček koledníků věnovali přes dva miliony korun. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí zejména v regionech, kde se sbírka koná. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v olomoucké arcidiecézi poprvé v roce 2000. Od té doby se stala největší sbírkovou akcí Charity v zemi.
Pavel Skála

Poděkování tříkrálovým koledníkům
Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc potřebným, ať už jako koledníci, organizátoři, nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné svědectví světu o službě věřících potřebným a taky roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, který slavíme o každých Vánocích, o radost z Boha, který se nám daruje jako Zachránce a Spasitel. O výtěžku sbírky i o jejím využití budu informovat později.
arcibiskup Jan

Tříkrálová sbírka 2014 v olomoucké arcidiecézi
Počet evidovaných pokladniček	4 995
Počet úředně rozpečetěných pokladniček	4 995
Aktuální výnos	22 384 735 Kč


Spolupracovníci děkana

Snaha rozvíjet pastoraci potřebným způsobem i přes nedostatek kněží, kteří musejí spravovat více farností, vedla v posledních letech k většímu zapojení laických pracovníků, a to ne cestou klerikalizace laiků, kteří by přebírali liturgické funkce, ale osvobozením kněží od prací jiných profesí, které se ovšem od kněží očekávaly, a doplněním činností, které v podstatě přísluší laikům, ale díky omezení laické činnosti za komunismu, se také očekávaly od kněží. 
Základní jednotkou spolupráce je děkanát pod vedením děkana. V každém děkanátu jsou katecheti, které zastupuje jeden z nich. Dále pastorační asistent pro Charitu, laický pracovník rodinné pastorace, tam, kde je nemocnice, také “nemocniční kaplan“, třeba zastoupený laickým asistentem, technický administrátor a děkanátní účetní. Jeden z kněží je navíc jmenován kaplanem pro mládež, který si vybírá děkanátního animátora mládeže. Děkan zodpovídá za jejich práci i spolupráci mezi sebou a s kněžími. Všichni mají své odborné vedoucí na Arcibiskupství. 

Zástupce katechetů
Ve spolupráci s děkanem a správci farností koordinuje službu katechetů; organizuje aspoň čtyřikrát ročně setkání katechetů v děkanátu, jehož program připraví ve spolupráci s děkanem a z něhož vyhotoví zápis a zašle na katechetické centrum; má kontakt s katechetickým centrem arcidiecéze, zprostředkovává informace a materiály, vidí potřeby katechetů a stará se o jejich účast na formačních setkáních. 

Pastorační asistent Charity
Je součástí pracovního týmu ředitele místní Charity. K jeho hlavním úkolům patří péče o duchovní rozměr Charity, spolupráce s farnostmi a také péče o dobrovolníky Charity. 
Každá farnost má nejen zajistit bohoslužby a katecheze, ale i péči o potřebné. Každá farnost potřebuje dobrovolníky, kteří mají přehled o nemocných a starých lidech, které navštěvují jménem místního společenství církve. Kde je potřeba profesionální pomoci, upozorní pracovníky Charity. Rovněž připravují pozvání kněze, aby udělil svátosti, nebo aspoň nemocné navštívil, rovněž upozorní kněze na potřebu posílat k někomu častěji akolyty se svatým přijímáním. Všímají si těch, kteří kvůli věku či nemoci už do kostela nechodí, a snaží se jim nabídnout blízkost církve a její lásky. Udržují kontakty s farníky, kteří odešli do domovů důchodců, i když je to v jiné farnosti. Dobrovolníci upozorňují kněze i na lidi v nouzi, kteří potřebují pomoc farnosti. 
Pastorační asistent Charity se setkává se zástupci dobrovolníků ze všech farností, aby se především vzájemně povzbudili a vyměnili si zkušenosti. Je také většinou děkanátním koordinátorem Tříkrálové sbírky a má na starosti péči o koledníky, které je třeba nejen získat pro sbírku, ale taky je připravit, projevovat jim vděčnost a vychovávat z nich celoživotní spolupracovníky charitního díla.

Centrum pro rodinu
Arcidiecézní centrum pro rodinu má v každém děkanátu pracovníka, který má roli animátora, získává dobrovolné spolupracovníky a koordinuje jejich práci. Pomáhá kněžím s přípravou snoubenců, aspoň pokud jde o otázky manželského života. Neprovádí však kurzy sám, ale zajistí proškolené manžele – dobrovolníky, kteří se po řádné přípravě a s pověřením biskupa střídavě s jinými manželskými páry ujmou jednotlivých kurzů.
Nabízí školám lekce rodinné výchovy, iniciuje kroužky rodin, setkávání seniorů, modlitby matek či otců nebo vdov, ale vždy po dohodě se zodpovědnými za jednotlivé aktivity a s místním farářem. Malá společenství dávají příležitost zakoušet církev a také ji spoluvytvářet jako místo setkávání s Bohem, jako znamení Boží přítomnosti pro svět. Společenství se neizoluje od ostatních, ba spolupracuje s nimi a snaží se pod vedením faráře zapojit do společenství farnosti, kterou spoluvytváří.

Nemocniční kaplan
Věnuje se pacientům v nemocnici i jejich příbuzným a zaměstnancům nemocnice. Po odborné stránce podléhá biskupskému delegátu pro pastoraci nemocných. Pracuje v nemocnici nebo také v jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. Spolupracuje se zodpovědnými lidmi za společenství rodin, seniorů, mládeže, Charity a Maltézské pomoci, z jejichž řad pocházejí dobrovolníci spolupracující při návštěvách nemocných či organizaci bohoslužeb v nemocnicích a dopravě či doprovodu pacientů na bohoslužby.

Kaplan pro mládež
Jeden z kněží děkanátu je navíc ke svému úvazku ustanoven kaplanem pro mládež děkanátu. Metodicky ho řídí biskupský delegát pro mládež, se kterým se schází na plánovaných setkáních. Jeho úkolem je animovat a koordinovat pastoraci mládeže v děkanátu ve spolupráci s místními 
kněžími. V jeho práci mu pomáhá děkanátní animátor. Mládež žije především ve společenství místní farnosti, ale také vytváří větší společenství děkanátu. 
Zapojuje se do akcí pro mládež v rámci 
arcidiecéze i národa. Kaplan se pravidelně setkává s animátory jednotlivých farností a stará se o jejich formaci. Snaží se pomáhat zvláště v těch farnostech, kde společenství mladých nefunguje. 

Technický administrátor 
Zajišťuje potřebné opravy církevního majetku v děkanátu, výběrová řízení prováděcích firem, vyhledává možnosti dotací a připravuje projekty pro dotace a také plnění jejich podmínek, jedná s potřebnými úřady o povolení stavby či opravy, včetně památkové péče. Dohlíží na inventarizaci majetku a jeho ocenění či potřebné přehledy pro Arcibiskupství. (Inventury dělá v každé farnosti inventurní komise složená z farníků.) Pro farnosti děkanátu je preventistou požární ochrany. Za farnosti jedná jen v rámci pověření od faráře, který je zodpovědný před zákonem. 

Děkanátní účetní 
Zpracovává podvojné účetnictví všech farností děkanátu dle platných právních předpisů o účetnictví a na základě oběhu účetních dokladů, které jí předepsanou formou měsíčně dodávají všechny farnosti. Metodicky ji řídí ekonom Arcibiskupství.

Děkanovi pastorační spolupracovníci
Pravidelně se setkávají pod vedením děkana, aby koordinovali svou práci. Aspoň dvakrát za rok se všichni zúčastňují děkanátních rad. Všichni pastorační asistenti spolupracují na spáse nesmrtelných duší. Proto se především sami snaží o hluboký duchovní a svátostný život, účastní se duchovních obnov a jednou za rok krátkých duchovních cvičení. Pro svěřené dílo zajišťují také duchovní podporu formou modlitebních společenství, které je dobré budovat i v domovech důchodců, a to ne jen církevních. Pod vedením kněze připravují ve farnostech adorační hodiny za práci katechetů, život mládeže, obnovu rodin, službu nemocným a pastorační dílo Charity. Vzájemná spolupráce asistentů má vést také ke spolupráci těch, které animují. 

Techničtí spolupracovníci děkana
Vědí, že pracují pro církev a mají podíl na budování Božího království ve světě. Proto se snaží o svědomitou a poctivou práci s pocitem zodpovědnosti za svěřené hodnoty nejen před lidmi a před zákonem, ale i před Bohem. I jejich osobní život musí odpovídat církevní službě. Snaží se o duchovní život a jednou za rok se zúčastňují aspoň krátkých duchovních cvičení.
Připravil arcibiskup Jan Graubner


Aktuality

Papež přijal rezignaci biskupa Esterky
Jak oznámila Apoštolská nunciatura v České republice, Svatý otec František přijal k 9. 12. 2013 rezignaci titulárního biskupa cefalenského a pomocného biskupa brněnského Mons. Petra Esterky, kterou mu v roce 2010 předložil v souladu s Kodexem kanonického práva.
Emeritní biskup Petr Esterka bude nadále sídlit v Kalifornii v USA.
(čbk)

Řeckokatolický kalendář 2014
Na stránkách nového Řeckokatolického kalendáře 2014 naleznete přehled událostí roku 2013, reflexi činnosti Apoštolského exarchátu za jeho posledních 10 let existence či rozhovor s Janou Kubecovou o pouti do Izraele. Nechybí zde ani vzpomínka na vladyku Ivana Ljavince z dob jeho skrývání v 50. letech 20. století, článek o složení a přípravě oleje – sv. myra používaného při udílení myropomazání (biřmování) a mnoho dalšího.
Řeckokatolický kalendář je ročenkou Řeckokatolické církve, která přináší zprávy a zajímavosti ze života, dějin a spirituality katolické církve východního obřadu. Doporučená cena kalendáře je 70 Kč; více na: www.exarchat.cz
(čbk) 

Oslav Světového dne nemocných se v Olomouci zúčastní biskup Hrdlička
Na 11. únor připadá letos už XXII. Světový den nemocných a k jeho oslavám se připojí také věřící v Olomouci. V neděli 9. února od 13.30 hod. bude olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička v nemocniční kapli Fakultní nemocnice slavit mši svatou za nemocné a za pracovníky ve zdravotnictví. O dva dny později, tedy přímo o Světovém dni nemocných, pak odpoledne zavítá do tohoto zdravotnického zařízení, aby se pozdravil s vedením, lékaři a zdravotníky a navštívil nemocné na některých odděleních.
Světový den nemocných, připomínaný vždy 11. února o památce Panny Marie Lurdské, ustanovil roku 1992 papež Jan Pavel II. jako “silnou chvíli modlitby, sdílení a obětovaného utrpení za dobro církve“. Jeho oslava má být pro všechny lidi “výzvou, aby v tváři nemocného bratra poznávali svatou tvář Kristovu, který svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním získal lidstvu spásu“ (List k založení Světových dní nemocných, 13. května 1992).
Marta Hošťálková

Nová mozaika pro Velehrad
Ve velehradském lapidáriu je již k vidění mozaika Nebeský Jeruzalém. Do nové části velehradské baziliky, která nese název Martyrion, ji instalovali umělci z římského Ateliéru Centra Aletti.
Dílo ztvárňuje známou scénu z 22. kapitoly biblické knihy Zjevení, kde je popisován zástup oslavených mučedníků před trůnem Božím a Beránkem. Jsou zde představeni světci, kteří tvoří součást českého duchovního vnímání v evropském přesahu. Obyvatelé Nebeského Jeruzaléma se spolu s Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem klaní Beránkovi na Trůnu, jenž je středem mozaiky. Všichni svatí, kteří jsou na mozaice, jsou nějakým způsobem spojeni s Velehradem a s cyrilometodějskou tradicí.
Známý Ateliér Centra Aletti v Římě funguje při stejnojmenné instituci. Pod vedením P. M. I. Rupnika, SJ, zde pracují umělci z celého světa.
Finanční dary na instalaci nové mozaiky věnovala jednotlivá řeholní společenství 
Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR.
(čbk)

Novoroční setkání zástupců Matic
Na začátku nového roku se 13. ledna sešli ve Zlíně zástupci Matice svatohostýnské, Matice velehradské, Matice svatokopecké a Matice svatoantonínské, aby společně projednali aktuální problémy, které se dotýkají jejich činnosti v roce 2014. Setkání se zúčastnil Mgr. Pavel Macura, koordinátor poutního putování v olomoucké arcidiecézi, který přítomné seznámil s nejnovější situací v reorganizaci Cyrilometodějské poutní cesty Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn – Velehrad – Svatý Antonínek – Šaštín. 
Ve spolupráci s Klubem českých turistů bude celková trasa poutní cesty nově přečíslovaná a také přeznačena turistickými značkami, v tomto roce zatím k česko-slovenské hranici. Finančního zabezpečení celého projektu se ujal Krajský úřad ve Zlíně. 
Na závěr jednání se účastníci schůzky shodli na tom, že od letošního roku zavedou společnou pouť všech Matic. Ta letošní – první – se uskuteční na Svatém Kopečku v neděli 25. května v 10.30 hod.; každá další pouť pak bude vždy poslední květnovou neděli.
Josef Pala 

Chiara Luce Badano
V poslední době jsem biřmoval mnoho děvčat, která si zvolila za biřmovací patronku blahoslavenou Chiaru Luce Badano. Mnohé z nich se setkaly s rodiči blahoslavené při národním setkání mládeže v Žďáru nad Sázavou. Připravuje se setkání mladých, které tato blahoslavená oslovila. Prosím, informujte všechny biřmovankyně, které přijaly biřmovací jméno této blahoslavené (případně se připravují na biřmování a chtějí si zvolit její jméno), a předejte jim mé pozvání na setkání, které se bude konat v Brně 16. března v Biskupském gymnáziu. Bližší informace jsou na farních úřadech.
arcibiskup Jan

Aktuální informace o pouti do Říma při cestě Ad limina
Přinášíme aktualizované informace poutního centra Biskupství královéhradeckého pověřeného zajištěním pouti při cestě našich biskupů k apoštolským prahům AD LIMINA (k 20. 1. 2014).
Letecká pouť
Místa ve skupině doprovázející pouť AD LIMINA jsou již obsazena. Pokud se podaří zajistit vhodné letenky navíc, nabídne poutní centrum cestu letecky dalším zájemcům.
Autobusová pouť
a) CK VOMA Třebíč: bude doprovázet celý program AD LIMINA ve dnech 11. až 16. února včetně, za celkovou cenu 7 950 Kč
b) CK MIKLAS TOUR bude doprovázet pouť AD LIMINA ve třech dnech v Římě 14. až 16. února, za celkovou cenu 6 190 Kč
Programy obou cestovních kanceláři k pouti AD LIMINA najdete na jejich internetových stránkách:
www.ckvoma.cz, tel.: 568 821 115 
www.miklastour.cz, tel.: 582 336 490, 733 420 420 
Individuální jednotlivci a skupinky
Osoby samostatně cestující, nebo ti, kteří jsou v Římě během pouti AD LIMINA, nechť se, prosím, co nejdříve ohlásí na poutním centru, které jim zajistí vstupenky, jednak na generální audienci se Svatým otcem a na audienci pro ČR, při které papež František požehná Svatováclavské korunky pro Staroboleslavské Palladium země české.
Kontakt: Poutní centrum, e-mail: poutnik@bihk.cz; tel.: 731 646 800, 731 598 752
František Jemelka

Celostátní setkání animátorů
Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání animátorů s názvem “Nikdo není ostrov“, které se bude konat od 17. do 23. srpna 2014 v Třešti. Hlavním tématem budou vztahy v různých formách.
Setkání je určeno pro účastníky animátorských kurzů, pro aktivní mladé ve farnostech, společenstvích, řeholích, hnutích a pro mladé, kteří se chtějí stát aktivními. Setkání je určeno pro mladé ve věku od 16 do 30 let.
Příspěvek účastníka: 2200 Kč, při úhradě do 31. 5. 2014 – 1900 Kč.
Přihlášky a podrobnější informace na: www.csa2014.signaly.cz
P. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci

Noc kostelů 2014
I v letošním roce přichází nabídka pro farnosti uspořádat Noc kostelů ve společném termínu – pátek 23. května. Jako v minulých letech to může být dobrá příležitost jak udělat něco pro ty, kteří víru v Boha a cestu do společenství církve teprve hledají. 
Noc kostelů, kterou vám chceme pomoci uskutečnit, by měla být především svědectvím o naší víře a nabídkou (preevangelizací) pro ty, kteří přijdou v tu noc do kostela většinou jako zvídaví návštěvníci.
V letošním roce bude Noc kostelů obohacena o téma Rok rodiny, který vyhlásila Česká biskupská konference.
Doporučujeme všem farnostem, aby se podle svých možností do Noci kostelů zapojily. Je to mnohde jediná příležitost, jak se mohou i nevěřící seznámit s naší církví a s naší vírou.
Přihlásit se můžete elektronickou přihláškou: www.ado.cz/obsah/nockostelu
Termín k přihlášení na Noc kostelů je do 28. února 2014.
Bližší informace získáte na tel.: 587 405 245 (Pavel Mléčka), nebo 587 405 290 (Lubomír Nágl). Pro přehled o co se jedná v Noci kostelů, se můžete podívat na: www.nockostelu.cz
Pro zástupce farností, přihlášených do Noci kostelů, připravujeme na čtvrtek 13. března od 9.30 do 11.30 hod. inspirativní a organizační setkání v kněžském semináři v Olomouci. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Pavel Mléčka a Lubomír Nágl
koordinátoři Noci kostelů

III. Fórum mládeže
Ve dnech 21. až 23. února se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskuteční setkání zástupců mládeže z farností naší arcidiecéze na Fóru mládeže. Tématem tohoto fóra bude RODINA. Společná setkání a diskuze přispějí mladým k poznávání důležitosti rodiny, křesťanského manželství a potřebné přípravy na ně.
Proč fórum a co je jeho podstatou?
Těžištěm každého fóra jsou osobní setkání a rozhovory s biskupem a také rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata. Fórum je příležitostí uskutečnit to, o čem Jan Pavel II. hovoří v Christfideles laici: “Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.” Během posledních let se hovoří o střídání generací v daleko kratších časových intervalech, než bylo dříve obvyklé (sociologové uvádějí asi pět let). Během pravidelně se opakujících fór mládeže má tedy otec arcibiskup možnost hlouběji poznat myšlení současných mladých lidí, naslouchat jim a také jim sdělit své myšlenky a představy o farnosti a dát jim podněty jak přispívat k jejímu budování. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování. Je potřeba, aby mladí lidé na fóru zakusili atmosféru svobody a naslouchání, uvědomili si, že církev s nimi počítá, a hmatatelně tak zažili lásku církve.
Komu je fórum určeno, kdo se ho účastní?
Zváni jsou především mladí, a to jako zástupci své farnosti. Tito delegáti jsou vysláni farářem a mají mít alespoň 16 let. Předpokládá se tedy, že mají přehled o životě a potřebách své farnosti a jsou v ní aktivní. Dále se fóra zúčastní z titulu své funkce kaplani pro mládež a laičtí zástupci mládeže za děkanáty. Jako pozorovatelé jsou zváni samozřejmě i další kněží či zástupci řeholí a institucí pracujících s mladými na území naší arcidiecéze. Také jsou pozváni zástupci Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prostě všichni, kdo chtějí naslouchat mladým.
Bližší informace:
Arcidiecézní centrum pro mládež, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 244; e-mail: mladez@arcibol.cz
P. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci

Zemřel P. Stanislav Vaněk
Ve věku 92 let zemřel na Nový rok 2014 emeritní šternberský děkan a farář P. Stanislav Vaněk. 
Narodil se 2. října 1921 ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem, na kněze byl vysvěcen 27. června 1964 v Litoměřicích. Celý svůj kněžský život prožil ve Šternberku (1964–1972 kaplan, 1972–1996 farář, 1996–2014 na odpočinku). V roce 1986 byl jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
Pohřben byl 10. ledna 2014 na hřbitově ve Šternberku.
(jpa) 

Zemřel biblista P. Josef Krejčí
Ve věku nedožitých 87 let zemřel 
13. ledna 2014 v italském Tridentu český biblista a katolický kněz ThDr. Josef Krejčí, S.S.L.
Pocházel z Prahy, kde se narodil 3. března 1927. Teologii studoval na Lateránské univerzitě v Římě (1946–1950), kde posléze získal i licenciát teologie (1952) a doktorát teologie (1956). Po komunistickém převratu v roce 1948 se rozhodl zůstat v emigraci. Další studium na Papežském biblickém ústavu v Římě (1958–1960) zakončil specializovaným licenciátem Písma svatého (1960).
Na kněze byl vysvěcen roku 1951 a od roku 1952 do své smrti působil v pastoraci tridentské diecéze. V letech 1962 až 1963 pracoval v Centru pro automatizaci literární analýzy v Gallarate v Itálii na zpracování kumránských textů. Vyučoval úvod do Písma svatého a starozákonní biblistiku na diecézním Teologickém učilišti v Tridentu v Itálii (1966-2003) a celá devadesátá léta působil souběžně na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Publikoval odborné i popularizující články a recenze na biblická, většinou starozákonní témata. U nás je jeho nejznámější prací česká exilová monografie Slovo Boží (podrobně komentující konstituci Dei Verbum), vydaná Křesťanskou akademií v Římě v roce 1971. P. Josef Krejčí také redigoval upravené římské vydání Nového zákona Ondřeje M. Petrů (Křesťanská akademie Řím 1976), v němž se zejména podílel na revizi výkladových částí.
(čbk)

Duchovní cvičení na Velehradě 
21. – 23. 2. – Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel (+ praktická část pro aranžery květin) – Mons. V. Šíma
27. – 2. 3. – Duchovní cvičení na téma Jak správně prožít postní dobu – P. V. Kasan, OSB
7. – 9. 3. – Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty – Mons. V. Šíma 
10. – 12. 3. – Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty – Mons. V. Šíma
14. – 16. 3. – Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské – P. J. Čunek, SJ
23. – 26. 3. – Postní duchovní cvičení pro manžele – P. J. Žaluda, SDB
28. – 30. 3. – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – P. S. Peroutka, SJ
7. – 11. 4. – Duchovní obnova pro zaměstnance Charity – P. B. Vitásek
25. – 27. 4. – Duchovní obnova formou večeřadla pro mládež – jáhen J. Maxa
12. – 16. 5. – Duchovní cvičení s Pannou Marií – P. J. Hladiš, SJ
15. – 21. 6. – Duchovní cvičení pro řeholnice – Mons. J. Šich
27. – 29. 6. – Duchovní obnova formou večeřadla pro rodiny a mládež – jáhen J.Maxa, P. Š.M. Filip, OP
13. – 17. 7. – Duchovní cvičení pro všechny – Mons. A. Opatrný
17. – 20. 7. – Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – Mons. A. Opatrný
27. – 31. 7. – Duchovní cvičení pro všechny – P. A. Dabrowski, OFM
30. 7. – 2. 8. – Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB
17. – 21. 8. – Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky – P. M. Javora
24. – 29. 8. – Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. M. Altrichter, SJ
24. – 29. 8. – Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky – P. A. Krasucki, OP
7. – 10. 9. – Duchovní cvičení pro všechny – P. M. Kabrda, SDB
6. – 10. 10. – Duchovní cvičení s Pannou Marií – P. J. Hladiš, SJ
24. – 26. 10. – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – P. S. Peroutka, SJ
7. – 9. 11. – Víkend gregoriánského chorálu – Petr Hudec
4. – 7. 12. – Adventní duchovní cvičení – Mons. V. Šíma
9. – 13. 12. – Adventní duchovní cvičení – P. A. Dabrowski, OFM
Bližší informace naleznete na: www.stojanov.cz, přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Kurz pro hlavní vedoucí táborů
Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., spolu s Diecézním střediskem mládeže ostravsko-opavské diecéze organizuje kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti. 
Kurz se koná ve dnech 28. až 30. března v Pastoračním a vzdělávacím středisku ve Frýdlantu nad Ostravicí, začátek je v pátek v 19 hod., ukončení je v neděli v 16.30 hod. Cena: 450 Kč - zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály. Náplní kurzu jsou právní předpisy při práci s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a organizační příprava tábora. Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou osvědčení splatností na dobu neurčitou. 
Přihlášky zasílejte do 10. března na adresu: Sekce pro mládež ČBK, Ing. Marie Světničková, Thákurova 3, 160 00 Praha 6-Dejvice nebo: e-mail: svetnickova@cirkev.cz
Přihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály.
Marie Světničková

Duchovně rekreační pobyt pro ovdovělé v Dolomitech
Vdovám a vdovcům nabízíme možnost načerpat sílu do nádherné přírody italských 
Dolomitů. Jedná se o duchovně rekreační pobyt v pastoračním domě Velehrad v termínu 17. až 24. května. V domě je vlastní kaple, na programu bude duchovní program i výlety různých obtížností (i pro méně zdatné), k dispozici bude autobus. V případě zájmu či dotazů se obracejte na e-mail: dubska.marie@volny.cz, tel.: 739 709 018. Přihlášky se zálohou 1500 Kč je potřeba zaslat do konce února (číslo účtu bude v případě zájmu sděleno). Plánovaná cena u plně obsazeného autobusu je 6400 Kč.
Marie Dubská


Co nového na Velehradě

Nejvýznamnější událostí loňského roku na Velehradě bylo bezesporu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. K tomuto významnému jubileu se vázaly nejrůznější akce, které probíhaly nejen na Velehradě, ale i v celé České republice.
Jednou z událostí bylo otevření Velehradského muzea ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, které v současnosti nabízí dvě stálé výstavy v přízemí křídla budovy, kde byla kdysi konírna. Je to expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, která vzbuzuje zájem o velehradskou tradici a poutavým způsobem probouzí v návštěvnících obdiv a hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu jako významného poutního místa. Umožňuje vhled do historie Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost, se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury. Druhá expozice, která se nachází o poschodí výš, nese název Bible pro malé i velké a nabízí možnost shlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo pravou kopii Turínského plátna, a která kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, což se poprvé a obzvláště silně projevilo v životě našeho národa poté, co soluňští bratři přišli na Velkou Moravu se svým průlomovým překladem Písma svatého. 
Stejně jako loni i v letošním roce můžete na Velehradě využít prohlídek s průvodcem, které poutní areál nabízí – jedná se o prohlídky baziliky i poutního areálu. 
Po několika letech úprav bude letos zpřístupněno podzemí baziliky a klášterního konventu, kde se v současnosti finišuje s přípravou stálé expozice Martyrion, která mimo jiné přibližuje život svědků víry XX. století. Bude zde také trvale vystavena Zlatá růže, kterou našemu poutnímu místu věnoval papež Jan Pavel II.
Důležitou částí prohlídek jsou také vzdělávací programy, které přibližují historii Velehradu a cisterciáckého řádu způsobem poutavým a srozumitelným, a to především dětem a mládeži. 
Ve velehradském poutním areálu působí řada školených průvodců, kteří se těmto prohlídkám i vzdělávacím programům, jež jsou z řad pedagogických pracovníků velmi pozitivně hodnoceny, věnují.

Pozvánky z Velehradu
Velehradský seminář duchovního filmu
V neděli 2. února v 16.30 hod. na Velehradě proběhne projekce filmu Ježíš z Montrealu (Kanada/Francie, 1989 – Denys Arcand). Tento film je pokračováním Velehradského filmového semináře, který se setkal s úspěchem už v minulém roce. I v tomto roce bude tímto seminářem provázet doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D., a po představení filmu a vlastní projekci bude následovat krátká přednáška s diskuzí. Film budeme promítat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje v Sále kardinála T. Špidlíka. Vstupné je dobrovolné.
Zimní pouť
Římskokatolická farnost Velehrad zve k účasti na Zimní pouti na Velehradě. Pontifikální mše svatá k 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila se slaví v bazilice v neděli 16. února v 10 hod. 
Týž den se ve Slovanském sále ve Stojanově gymnáziu koná od 13 hod. VIII. valná hromada Matice velehradské.
Veškeré aktuální informace o dění ve velehradském poutním areálu naleznete na: www.velehradinfo.cz, www.facebook.com/PoutniArealVelehrad, nebo na stránkách velehradské farnosti: www.farnostvelehrad.cz

Vzdělávací programy na Velehradě
Cyrilometodějská cesta
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 
•	Život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje aktivně 
•	S průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
•	Navštívíme ta místa na Velehradě, která nám o věrozvěstech vypovídají
Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy
•	Nejvýznamnější události ze života sv. Cyrila a Metoděje
•	Velehrad – křižovatka dějin našeho národa i Evropy – místo úcty soluňských bratří, které zrodilo významné osobnosti 19. a 20. století (Antonín Cyril Stojan, 
 Tomáš Špidlík, František Dvorník…) 
– místo živé paměti národa v boji za práva člověka na svobodu 
•	S průvodcem a tištěným materiálem pro žáky, vhodným i pro další práci ve škole
•	Navštívíme ta místa na Velehradě, která se k uvedeným tématům vztahují
Příběh baziliky
•	Prohlídka baziliky s průvodcem a pracovními listy pro aktivní zapojení žáků
•	Popis a vysvětlení základních funkcí a vybavení kostela, vysvětlení rozdílů mezi klášterním a farním kostelem
•	Historie stavby velehradské baziliky s poukazem na nejhodnotnější části výzdoby
•	Práce s vybranými příběhy
•	Etiketa chování v kulturní památce, vysvětlení křesťanských gest v kostele
Stránku připravil František Ingr


Centrum pro rodinný život

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně
Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Přihlaste se víkend v Českém Těšíně. Je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Začíná se v pátek 21. března v 18 hod. a končí v neděli po obědě. Víkend povede P. Antonín Krasucki, OP. Cena 690 Kč.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na: www.rodinnyzivot.cz

Postní duchovní obnova pro muže
Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu. Bude se konat 12. dubna v olomouckém klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č. 2 v Olomouci. Obnovu povede P. Kamil Obr. Kromě přednášek nebude chybět
společné slavení mše svaté, možnost přijmout svátost smíření, případně adorace či práce ve skupinkách. Podrobnější informace najdete na: www.rodinnyzivot.cz,
kontaktní osoba: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz,
skype: peter.markovic.office

Rodinné centrum Slunečnice
Opět obnovilo v Olomouci svoji činnost a zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma. Rodinné centrum nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti… Můžete jej navštívit každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod. Aktivity probíhají ve Farním domě u katedrály (1. patro) na Mlčochově ulici č. 7. Vždy v úterý probíhá konkrétní program a ve čtvrtek je volná herna pro děti, během které mají rodiče prostor pro vzájemné inspirace, povzbuzení a sdílení. 
Kontakt: e-mail: rc.slunecnice@gmail.com, tel.: 587 405 250

Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí 
V olomoucké arcidiecézi pracuje celkem 23 Center pro rodinu. V letošním Roce rodiny vám jedno z nich představujeme.
Naše první cesta vede do Ráje. Tak se jmenuje rodinné centrum v Pavlovicích u Přerova, které je pověřeno péčí o rodiny v přerovském děkanátu. 
Co je specialitou vašeho centra?
Myslím, že jsme bojovníci za záchranu manželství. Před dvaceti lety jsme sami s manželem museli bojovat za obnovu našeho manželství a s Boží pomocí, s trochou dobré vůle a s trpělivostí a vytrvalostí se nám daří náš vztah pořád prohlubovat. Manželství je krásné, když na něm pracujete. Stále častěji se setkáváme s lidmi, kteří na této cestě potřebují hodně povzbuzování a doprovázení. Je krásné, jak Bůh využívá naše pády k tolika dobrům.
Jaké akce právě teď připravujete? 
K svátku svatého Valentýna připravujeme dvě krásné akce – v pátek 14. února od 
19 hod. Valentýnský večer pro manžele v klubu Stodola u nás v centru a v neděli 
16. února od 15 hod. v Přerově v centru Sonus Den pro manželství, kde bude přednáška Ireny a Petra Smékalových na téma Národního týdne manželství “Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům“. Na této akci připravujeme také hlídání dětí s programem. Pro rodiče je to kurz Jak učit děti odpovědnosti, který začal poslední lednovou středu a bude pokračovat v podvečer 5. a 19. února. V pátek 21. února dopoledne bude beseda pro maminky na téma Jak využít dobu mateřské dovolené. Na poslední únorový týden chystáme jarní příměstský tábor pro děti. V polovině března pak bude u nás postní 24hodinová duchovní obnova pro maminky o odpuštění s Františkou Böhmovou.
Ve vaší práci se dá hovořit o určité rodinné tradici, na vašich programech se podílíte vy sami i vaše dospělé již provdané děti. Jak se vám to podařilo?
Máme šest dětí, z toho tři starší 15 let. Prvorozená Peťka nám od počátku v centru aktivně pomáhala hlavně v práci s dětmi a s mládeží, s organizací větších akcí, letních táborů a také začala v našem děkanátu s přednáškami na školách. Vystudovala sociální pedagogiku, teď je už skoro dva roky vdaná a má desetiměsíčního chlapečka, přesto práce s dětmi a mládeží dále zůstala její srdeční záležitostí a pomáhá s některými programy i nadále, mimo jiné organizují s manželem polovíkendovky pro mladé dobrovolníky a prázdninové vedoucí. Naši dva dorostenci – 19letý David a téměř 17letý Marián pomáhají hlavně tátovi v zázemí – s péčí o rozsáhlý areál fary v Pavlovicích, kterou má naše centrum plně k dispozici. Jak se nám to podařilo? Holt v rodině děti často sdílejí koníčky svých rodičů – některé k tomu rodiče “musí více motivovat“ a některé to chytne za srdce stejně jako rodiče. 
Na co se letos nejvíce těšíte?
Těším se z každého dne, kdy se podaří dobře skloubit péči o naši rodinu a o rodiny cizí. Teď mám výhodu, protože jsem na mateřské, tak se to daří o dost lépe. Věřím, že Rok rodiny bude pro mnohé velkým požehnáním.
Kontakt na děkanátní centrum pro rodinu v děkanátu Přerov: 
Centrum pro rodinu Ráj, o. s., 751 11 Pavlovice u Přerova 5, 
e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz, tel.: 739 245 905 (Petr Školoud), www.raj-pavlovice.cz, Facebook: Centrum pro rodinu Ráj
Na otázky Marcely Řezníčkové odpovídala Hana Školoudová

Rok s papežem Františkem
Centrum pro rodinný život v Olomouci tradičně chystá materiály pro manželská společenství. Při hledání témat pro rok 2014 nám padly do oka promluvy papeže Františka ze setkání rodin v Římě a jeho další slova, která se k nám dostávají pomocí českého vysílání Vatikánského rozhlasu. 
Z promluv vznikly materiály s deseti tématy, která se rodin a jejich života dotýkají. Názvy jednotlivých papežských promluv, které jsme do materiálů zařadili, jsou například: Rodino, prožívej radost z víry, Víra jako paměť, Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi, Společná modlitba upevňuje rodinný život, Rodina sílí modlitbou, O společenství v duchovních dobrech. Dovolit Pánu, aby nás potkal. Promluvy svědčí o tom, že život rodin je téma, které papež zná a že mu na něm zaleží, ale také že k němu umí svěže a inspirativně promluvit. V materiálech jsou za texty z papežských promluv uvedeny otázky pro rozhovor ve společenství, v manželských dvojicích i pro osobní zamyšlení. Manželé zde najdou i podněty k modlitbě vlastními slovy, nebo nabídku společné modlitby pro celé společenství. Ke skriptům jsou přiřazené i přílohy, např. Rozhovor s papežem Františkem pro časopis Civiltà Cattolica ze dne 22. 9. 2013, který s papežem nahrál Antonio Spadaro, S. J. V tomto rozhovoru se budete moci s papežem seznámit blíže, zjistit jak sám sebe papež vnímá, proč se stal jezuitou, co pro něho osobně znamená “Cítění s církví” a proč mu církev připomíná polní nemocnici. Dozvíte se zde ale i takové prosté lidské věci, jako je například to, jakou hudbu papež František poslouchá, jakou literaturu má rád, ale také jak se nejraději modlí.
Velmi bychom si přáli, aby manželská společenství našla v těchto podkladech dobrou inspiraci. Moc držíme palce i těm, které například tato skripta podnítila tomu, aby si společenství manželů založili, a společně s papežem věříme tomu, co shrnul ve svých slovech: “Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva. Nebude-li existovat rodina, přežití lidské kultury bude ohroženo. Rodina je základem, ať se nám to líbí či nikoliv.”
Hledejme společně i každý sám možnosti jak rodinám vlastním i těm kolem nás pomoci, aby mohly plnit svůj úkol.
Texty naleznete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz 
S případnými dotazy, nebo podněty k textům se můžete obracet na M. Řezníčkovou (e-mail: reznickova@arcibol.cz) a na L. Cmarovou (e-mail: cmarova@rcibol.cz)
Zakončeme opět slovy papeže: “Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná.”
Marcela Řezníčková

Malá pouť za velké věci
Myšlenka propojit pěší poutí matku kostelů naší arcidiecéze, katedrálu sv. Václava v Olomouci, s poutním místem Svatý Kopeček u Olomouce vznikla už loni v Roce víry. Tato pouť je příležitostí, jak prosby za víru v rodinách vyjádřit i jiným způsobem než slovy. Sraz bývá v určené nedělní odpoledne před katedrálou v Olomouci. Ve 13 hod. dostanou účastníci kněžské požehnání na cestu. Jednou se nám stalo, že kněz nemohl přijít, takže jsme všichni dostali požehnání telefonem přes puštěný reproduktor. Inu, proč nevyužít techniku k dobrému? 
Cesta od katedrály na Svatý Kopeček je dlouhá 8 km. Do druhé poloviny zařazujeme společný růženec. Cesta trvá přibližně dvě hodiny. Na Svatý Kopeček tedy přijdeme před 15. hodinou, kdy je v bazilice mše svatá. Do přímluv této mše bývá zařazena přímluva za poutníky a jejich úmysly. 
Snahou bylo, aby tato pouť byla otevřená všem věkovým kategoriím, i těm, kteří mají různé zdravotní omezení. První pouť se uskutečnila pod heslem “Na množství nehleďte, dobrého se přidržte“. Šli jsme dva a v bazilice se k nám přede mší přidal další třetí poutník, který kvůli svému handicapu dorazil pomocí MHD. Nejvyšší počet poutníků se pohyboval kolem třiceti. Nejmladším účastníkem bylo miminko v kočárku, šli s námi také protřelí poutníci, kteří mají za sebou např. pouť do Santiaga de Compostela, ale i rodiče s dětmi, studentky, manželské páry i osamělí lidé různého věku. Vybavuji si jednu paní, která přijela od Šumperku, a vzpomínala, že pěšky šla tuto cestu jako malá se svou maminkou. 
Teď šla s úmyslem modlit se za svého vnuka. Jedna paní od Luhačovic zase přijela proto, že na poutním místě na Svatém Kopečku ještě nikdy nebyla. Našla si spoje a vydala se za námi. Byla ráda, že takto mohla dobře prožít neděli. Nezapomenutelnou vzpomínku ve mně nechalo jedno společenství manželů od Kroměříže, kteří přijeli s dětmi a kočárky a měli tuto malou pouť jako společnou výpravu. Většinu cesty šli poměrně pomalu, až jsem měla obavu, jestli stihneme dojít včas na mši svatou. Ovšem čekalo mne velké překvapení: v závěrečném strmějším kopci se tatínkové opřeli do kočárků a splnili ono známé: poslední budou prvními. 
I kněz, který sloužil mši svatou, se zmínil o pro něj nezvyklém pohledu, kdy přede mší viděl, jak se k bazilice blíží rodiče s kočárky v nezvyklém tempu. Jdeme za každého počasí. Pršelo nám zatím jenom jednou, ale myslím, že to byla jedna z nejmeditativnějších poutí, kde jsme se všichni cítili dobře. Po pouti může každý, kdo nespěchá na spoj domů, ještě s ostatními zajít na čaj či nějakou jinou posilu do místní cukrárny. Malá pouť je místem, kde se setkávají lidé různých generací a z různých míst. Spojuje je kousek společné cesty, modlitba a víra. 
Kdo chcete, přidejte se. Do prázdnin je to možné ještě v termínech: 9. února, 6. dubna, 11. května, 8. června.
Nebo pokud chcete, nechte se inspirovat a uspořádejte podobnou akci u vás. Důležitá je chuť a úmysl, že to, co chceme vyprosit pro rodiny, je sice velké, ale díky Boží lásce je to dostupné i pomocí našich malých krůčků, které se napojí na nezměrnou Boží lásku.
Bližší informace o Malé pouti za velké věci na webu: www.rodinnyzivot.cz
Marcela Řezníčková


Centrum pro školy

Velikonoce ve výtvarném umění
Cyklus seminářů Vstupy do škol s náboženskými tématy bude v letošním roce pokračovat seminářem Velikonoce ve výtvarném umění. Tento nově připravený seminář představuje Velikonoce pomocí známých výtvarných děl. Kromě obrazů Mistra Třeboňského oltáře představíme i moderní křížovou cestu Karla Stádníka, která se nachází v kostele Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce. Nakonec se budete moci seznámit s Turínským plátnem, nejznámějším velikonočním obrazem.
Zveme nejenom všechny lektory Vstupů do škol, ale všechny zájemce o tuto tématiku. Seminář se uskuteční v sobotu 1. března v Olomouci v budově kurie v době od 9.30 do 13 hod. a o týden později, v sobotu 8. března na faře v Luhačovicích v době od 10 do 13.30 hod.
Pedagogy, kteří budou požadovat osvědčení, prosíme o zaslání e-mailové přihlášky nejpozději dva dny před konáním semináře na adresu: polcrova@arcibol.cz

Improvizace k písním v kancionálu
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zve varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce o liturgii a hudbu na arcidiecézní setkání na téma: Improvizace k písním v kancionálu, které se uskuteční v sobotu 15. března. Přednášet bude MgA. Jan Bernátek, klavírista, varhaník, hudební skladatel a pedagog, rodák z Valašska, který se věnuje interpretaci a skladbě duchovní a liturgické hudby. Získal mnoho skladatelských ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích. Mnohé jeho skladby natočil Český rozhlas. Je aktivním členem Společnosti českých skladatelů a Společnosti pro duchovní hudbu. Spoluúčinkuje Jiří Kovář.
Program setkání:
	10.00 – 12.30	Přednáška s diskuzí a nácvikem Missa dominicalis (v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, Křížkovského 6)
	13.00	Mše svatá, celebruje Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (katedrála sv. Václava, tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka “U dómu“), zpěvem doprovodí Chrámový pěvecký sbor z Rožnova pod Radhoštěm pod vedením Libuše Pavelčákové.
Na setkání s vámi se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu v Olomouci. Přiveďte s sebou další zájemce.
Bližší informace:
Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: varhanik@arcibol.cz, tel.: 587 405 243


Hlasy a ohlasy

Cyrilometodějské oslavy v hudbě
Při loňských oslavách výročí sv. Cyrila a Metoděje v naší arcidiecézi měla své místo i duchovní hudba. Součástí Dne arcidiecéze a na závěr roku sv. Cyrila a Metoděje se konal i slavnostní koncert v katedrále sv. Václava v Olomouci, kde mj. zazněla i premiéra kantáty “Svatý Cyril a Metoděj“, kterou napsal současný skladatel a sbormistr sboru “Cantus“ Morkovice Vladimír Bleša. Provedení sborem “Cantus“ a katedrálním sborem z Brna mělo opravdu příznivý ohlas. Nejen čeští skladatelé, ale i cizí oslavili svými díly oba výše uvedené světce. Rok 1863, rok tisíciletého výročí příchodu obou věrozvěstů na Moravu, zastihl v Římě i významného skladatele Franze Liszta. Ten zde vedle svých velkých oratorií “Sv. Alžběta“ a “Christus“ napsal i skladbu pro mužský sbor a varhany “Slavimo slavno Slaveni, Tisicuročnu godinu“. Text mu k této skladbě dodal hrabě Orsato Pozza z Ragusy. Asi o sto let dříve napsal Michael Haydn (bratr Josefa Haydna), vedle mnoha jiných i rozsáhlou mši ke cti obou světců “Missa Ss. Cyrilly et Methodii“ a také “Offertorium pro Festo S. Cyrilli et Methodii“ pro smíšený sbor a orchestr. Mše zazněla mj. v roce 1996 ve farním kostele Wien-Schottenfeld. Offertorium od Michaela Haydna i skladbu Franze Liszta v úpravě pro smíšený sbor a orchestr provedl v obnovené premiéře v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci loni 10. listopadu.
Ing. Ladislav Kunc 

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově převzalo ocenění Etická škola
Poslední školní den před loňskými vánočními prázdninami přivítali studenti, pedagogové i správní zaměstnanci Cyrilometodějského gymnázia (CMG) v Prostějově vzácné hosty při významné události. Každoroční školní mši svatou před Vánocemi totiž celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Přítomen byl také primátor města Prostějova Miroslav Pišťák, který na závěr mše svaté také krátce promluvil o potřebě správné komunikace, porozumění a spolupráce všech, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání mladé generace. Otec arcibiskup se v promluvě zaměřil hlavně na duchovní rozměr prožívání vánočních volných dní a na sílu přátelství s Kristem pro nás narozeným. Povzbuzení otce arcibiskupa je pro celou školu vždy motorem do dalších dní a tentokrát i do dalšího kalendářního roku. 
Výjimečnou se vánoční mše stala ještě z jednoho důvodu. Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově byl udělen titul Etická škola stříbrného stupně. Ocenění přijela osobně předat koordinátorka projektu, který zaštiťuje MŠMT, Hana Martináková z Frýdlantu nad Ostravicí. Pro udělení titulu je třeba splnit řadu podmínek v oblasti výuky Etické výchovy. Podle rozsahu, začlenění etické výchovy do ŠVP, vzdělávání pedagogů a propagace EV může školské zařízení získat bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň. Nejvyšší, zlatý stupeň, mají prozatím jen dvě školy v ČR, stříbrný stupeň pouze čtyři. Právem nás tedy nesmírně těší a povzbuzuje, že mezi ty stříbrné patří i CMG v Prostějově. Je to samozřejmě i závazek do budoucna nespokojit se s tím, co už je, ale i nadále v oblasti etické výchovy působit na studenty i na jejich okolí nejen v době vyučování, ale pochopitelně i v mimoškolních aktivitách a ve volném čase.
Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov


Centrum pro katechezi

Věřím v Boha – Apoštolské vyznání víry s obrázky pro děti
Na závěr Roku víry vydalo Katechetické centrum Biskupství brněnského novou brožurku pro děti s výše uvedeným názvem. V této knížečce je Apoštolské vyznání víry rozděleno po jednotlivých větách a doplněno vhodnými ilustracemi, které mají pomoci dětem lépe porozumět pravdám víry. Brožurka má formát A6 a je vhodná zejména pro katechezi prvokomunikantů. Pomůcku ale ocení i rodiče, kteří se snaží svým dětem předškolního a mladšího školního věku předávat křesťanské poselství. S pomocí zmíněných obrázků mohou dětem názorně vysvětlit, jaký je obsah katolické víry. Brožurka je k dispozici za 12 Kč na těchto kontaktech: 
e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz, tel.: 533 033 227	
Anna Skočovská

José Carlos Bermejo: Vlídné příběhy
Dnes vám doporučujeme a také představujeme knížku Vlídné příběhy, jejíž autorem je španělský karmelitán, pastorálního teolog a doktor medicíny, který se věnuje pastoraci nemocných, José Carlos Bermejo. Tento muž ve své pastorační činnosti již léta jako prostředek své služby používá krátké příběhy. Při této službě měl možnost zakusit plody jejich moudrosti, a proto se rozhodl vydat je také knižně. Tato publikace je již třetí knihou drobných příběhů od tohoto autora, přičemž také obě jeho předchozí knihy (Příběhy pro uzdravení duše a Další příběhy pro uzdravení duše) byly přeloženy do češtiny.
Knížka obsahuje 50 krátkých, vtipných příběhů, které v sobě nesou vždy nějakou životní moudrost. Příběhy nejsou jenom primitivní povídky s moralistním vyústěním, ale spíše nastolují otázky a provokují k zamyšlení nad různými hodnotami lidského života. Ke každému příběhu jsou na závěr doplněny tři otázky, které pomáhají lépe proniknout do pravdy, kterou v sobě příběh skrývá, a mají též pomoci k zamyšlení a k diskuzi. Výhodou práce s příběhy je, že např. přispívají k poznání emocí – strachu, zloby, touhy – rozvíjí empatii, usnadňují komunikaci mezi tím, kdo příběh vypráví, a tím, kdo jej poslouchá, usnadňují také zprostředkování hodnot, životních pravd a moudrostí, a konečně slouží i k povzbuzení. V závěru knihy autor píše: “Milý čtenáři, (…) doufám, že příběhy něco odkryly v tvém nitru či okolí; něco dobrého, co má moc učinit tě lidským (...). Tomu, kdo má uši k slyšení, oči k vidění a srdce k cítění, předávají jemnou chuť, k níž se vždy člověk utíkal, aby něco pochopil a lépe poznal sám sebe.”
Tyto příběhy jsou vhodné pro děti i dospělé, zdravé i nemocné. Mohou být využity pro vlastní užitek, k výchovné a formační činnosti či k terapeutické službě; v oblasti sociální práce, ve věznicích, při poradenství s nemocnými, seniory, při vzdělávacích kurzech, nebo ve společenstvích. Lze s nimi pracovat i v rodinách, kde se mohou stát prostředkem výchovné komunikace rodiče – děti, kteří si spolu povídají, přemýšlí o příběhu, otázkách, jež nastoluje. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2013. 
Objednat si ji můžete na: www.ikarmel.cz
Martina Orlovská

Nová rubrika: První svaté přijímání
Na našich internetových stránkách www.ado/katechete jsme zveřejnili novou rubriku, kde nabízíme ke stažení materiály, které by vám mohly pomoci či vás nějakým způsobem inspirovat při přípravě dětí ke svátosti smíření a na první svaté přijímání nebo také při setkávání s jejich rodiči. Rubrika obsahuje např. materiály k tématu mše svatá nebo svátost smíření, a také pomůcky k probírání základů liturgie, které můžete využít také při výuce náboženství či formaci ministrantů. Dále zde najdete také námět na návštěvu kostela s dětmi nebo materiály, které můžete využít při setkání s rodiči prvokomunikantů. Nejedná se tedy o žádný souhrnný či ucelený metodický materiál, ale spíše o jednotlivé příspěvky k dílčím tématům, které nám poskytli kněží z farností. Za všechny materiály jim tímto děkujeme.
Martina Orlovská


Centrum laických aktivit

Komunita Blahoslavenství
Pravidelné sobotní setkání
Téma: Povolal je, aby byli s ním a aby je posílal...
15. února od 14.30 do 17 hod. (možno setrvat i na modlitební večer od 18 do 19.15 hod.) – Učednictví jako celoživotní cesta následování Krista; přednáší P. Petr Karas; možno se zúčastnit bez předchozího přihlášení
Duchovní obnova pro muže
Téma: Povolal jsem tě, abys žil a dával život.
27. února až 2. března – přednáší P. Vojtěch Koukal; součástí setkání jsou přednášky, sdílení, společná liturgie, adorace, modlitební večery; přihlášení nutné
Více informací na: www.blahoslavenstvi.cz
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, tel. 731 626 132, e-mail: dolanykom@seznam.cz

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Olomouc
19. února, Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, od 17 hod.
Mgr. Štěpán Kohout (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)
Iluminované rukopisy olomoucké kapituly


Bude vás zajímat

Přehled nejbližších poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2014
NE 16. 3. – Svatojosefská pouť mužů 
PÁ 4. 4. – SO 5. 4. – Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn 
SO 26. 4. – Dvacátá první hasičská pouť
NE 4. 5. – Valná hromada Matice svatohostýnské
	Sedmá pouť bohoslovců za povolání
	Pouť Klubu křesťanských žen
SO 17. 5. – Dvanáctá pouť podnikatelů a živnostníků 
ÚT 20. 5. – Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
SO 24. 5. – NE 25. 5. – Dvanáctá pouť včelařů
SO 31. 5. – Devatenáctá pouť Radia Proglas a TV Noe
SO 7. 6. – Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
	Pátá pouť zrakově postižených
PO 9. 6. – Čtrnáctá pouť píšících křesťanů
SO 14. 6. – Čtvrtá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 
SO 21. 6. – Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
PÁ 27. 6. – Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 28. 6. – Dětská pouť na začátku prázdnin	

Pozvánka do Strážnice
Přijměte naše pozvání do Strážnice do chrámu Panny Marie, kde uctíváme obraz Strážnické Matičky a ostatky bl. Jana Pavla II. Letošní rok budeme prožívat ve znamení celostátního Roku rodiny a pro naše farní společenství je to také 230. výročí založení farnosti Panny Marie, která je druhou nejstarší na světě fungující piaristickou farností (čestný titul nejstarší piaristické farnosti má “sousední” farnost Marie Treu ve Vídni).
Program pouti:
11. února (úterý) – pouť nemocných – začátek programu v 17 hod.
1. května (čtvrtek) – pouť k ostatkům Jana Pavla II.; díkůvzdání za jeho svatořečení 
– začátek programu v 10 hod.
15. – 17. srpna (pátek – neděle) – hlavní strážnická pouť a oslavy výročí farnosti (pátek od 17 hod., sobota od 17 hod., neděle od 10 hod.)
22. října (středa) – svátek sv. Jana Pavla II. – podzimní pouť k ostatkům Jana Pavla II. – začátek programu v 17 hod.
Na vaši návštěvu se těší farníci a piaristé ze Strážnice.	

Mše svaté na Svatém Hostýně v zimním období (do 27. dubna) 
	ve všední dny:	7.00, 9.15 
	v sobotu:	7.15, 9.15, 11.00
	v neděle:	7.15, 9.15, 11.00, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.		

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.

Nový Katalog
Koncem loňského roku byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který zaznamenává údaje k 1. 11. 2013. 
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 222 neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem 353 kněží, z nichž jsou 103 kněží řeholní.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 33 trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři se připravují na kněžství 19 bohoslovců z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku Teologického konviktu v Olomouci studují tři studenti z olomoucké arcidiecéze.
(jpa)

Před 50 lety zemřel ThDr. Pavel Škrabal, významný biblista
Narodil se 1. listopadu 1904 v Babicích u Uherského Hradiště, při křtu dostal jméno Vladimír, znám je však pod svým řeholním jménem Pavel. Řeholní sliby v dominikánském řádu složil 26. září 1923 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 8. července 1928 v Římě. Zde studoval na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského, známé spíše pod názvem Angelicum, kde dosáhl doktorátu teologie (1930), a na Biblické škole v Jeruzalémě, kde získal licenciát Písma svatého. Z pobytu v Jeruzalémě přivezl domů velmi obsáhlou sbírku fotografií z egyptských archeologických lokalit, které navštívil, třebaže se odborně nezaměřoval především na Starý zákon či dějiny starověkého Egypta. Po návratu do provincie vyučoval na řádovém studiu v Olomouci exegezi Písma svatého, biblickou archeologii a hebrejštinu. 
Známým se však stal hlavně díky modernímu překladu Nového zákona z původního řeckého textu. Vydala jej v roce 1948 Dominikánská edice Krystal v Olomouci. Ohlasů na něj se však nikdy nedočkal díky novému komunistickému režimu. Velký zájem o něj však projevili a i dnes stále projevují nekatoličtí biblisté, protože jej považují za jeden z nejlepších českých překladů. 
Stejně jako všech ostatních řeholníků a řeholnic v komunisty ovládaném Československu se i jeho citelně dotkla temná noc z 13. na 14. dubna 1950, v níž Státní bezpečnost přepadla všechny kláštery a jejich obyvatele přesunula do internačních táborů. Pavel Škrabal prožil v internačním pracovním táboře celkem pět let. Po propuštění pracoval v továrně v Místku jako dělník až do své smrti. Zemřel v Místku 16. února 1964 a je pohřben v řádové hrobce na Ústředním hřbitově v Olomouci.
Josef Pala


Centrum pro mládež

Sněženky 2014
Za tajemstvím Ledové královny
Všechny děti, které chtějí během svých jarních prázdnin prožít dobrodružství a vydat se za tajemstvím Ledové královny, zveme na letošní Sněženky na Archu do Rajnochovic. 
Sněženky jsou křesťanské pobyty pro děti od 8 do 15 let. Pořádají se v arcidiecézním táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech jarních prázdnin.
Sněženky připravuje občanské sdružení Sarkander ve spolupráci s Centrem pro mládež olomoucké arcidiecéze. Sněženky začínají vždy v pondělí odpoledne a končí v pátek v poledne v termínech, které odpovídají jarním prázdninám. Děti čeká pohádkově laděné dobrodružství plné her venku i uvnitř, výtvarné dílny a aktivity zaměřené na všestranný rozvoj. Celého pobytu se účastní kněz z centra pro mládež, který připravuje duchovní program. Ubytování je v chatkách pro zimní provoz, které jsou vytápěny krbovými kamny.
Více informací najdete na našich webových stránkách. S dotazy a přihláškami se obracejte na: T. S. Archa, Košovy 196, 768 71 Rajnochovice; tel.: 734 435 174
e-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

Termíny
3. – 7. února – Sněženky 1
	(Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník)
17. – 21. února – Sněženky 2 
	(Prostějov, Břeclav, Vyškov, Hodonín, Brno)
24. – 28. února – Sněženky 3 
	(Přerov, Frýdek-Místek)
3. – 7. března – Sněženky 4
	(Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Nový Jičín)
Cena: 700 Kč (pro členy o. s. Sarkander 630 Kč)
Josef Biernát

Knižní novinky

Několik tipů od Paulínek
Papež František: Evangelii gaudium (Radost evangelia)
Apoštolská exhortace papeže Františka, při níž vycházel ze závěrečných propozic loňského synodu o nové evangelizaci. Exhortace se vyznačuje velmi přístupnou a čtivou formou a nese se v téměř důvěrném tónu. 
Brož., 184 str., 99 Kč
Papež František: Jednou větou
Svatý stolec založil účet na Twitteru v prosinci 2012 ještě za papeže Benedikta XVI. Tři měsíce nato zde jeho nástupce František zveřejnil svou první zprávu. Knížka zachycuje první půlrok papežovy komunikace, zvláště s nejmladšími křesťany i s jejich nevěřícími přáteli.
Brož., 64 str., 89 Kč
Liturgický kalendář na rok 2014
Praktické malé vydání. Každá stránka obsahuje jeden týden. Nechybí žádné informace, na které jste zvyklí z předešlých diářů. 
Brož., 64 str., 48 Kč
Benedikt XVI.: Benediktovo evangelium
Kniha promluv, ve kterých papež Benedikt XVI. na základě evangelijních úryvků rozvíjí svá zamyšlení nad životem křesťana dnes.
Váz., 192 str., 199 Kč
Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Jana (vyjde v únoru)
Dosud vyšlo:
Nad evangeliem podle Marka, váz., 468 str., 495 Kč
Nad evangeliem podle Matouše, váz., 632 str., 595 Kč
Nad evangeliem podle Lukáše, váz., 848 str., 789 Kč
Svoboda Božích dětí – Lectio divina nad Listem Galaťanům, váz., 288 str., 285 Kč
Konec času – Lectio divina nad Prvním listem Soluňanům, váz., 176 str., 199 Kč


Z diáře arcibiskupství

ÚNOR 2014
1. 2. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan
	16.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá k oslavě Dona Boska • arcibiskup Jan
2. 2. neděle
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
8. 2. sobota
	10.00 hod. • Prostějov – fara – přednáška pro lektory • biskup Josef
9. 2. neděle
	10.00 hod. • Kyselovice – mše svatá na poděkování za dokončení oprav • arcibiskup Jan
	13.30 hod. • Olomouc – fakultní nemocnice – mše svatá pro nemocné v kapli nemocnice • biskup Josef
11. 2. úterý až 17. 2. pondělí
	Řím (Itálie) – Ad limina • arcibiskup Jan 
11. 2. úterý
	13.30 hod. • Olomouc – fakultní nemocnice – setkání s vedením nemocnice a návštěva nemocných • biskup Josef
14. 2. pátek
	8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – rekolekce pro zaměstnance Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci • biskup Josef
16. 2. neděle
	10.00 hod. • Velehrad – Zimní pouť – výročí úmrtí sv. Cyrila a valná hromada Matice velehradské • biskup Josef
	17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • biskup Josef
21. 2. pátek až 23. 2. neděle
	Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – Fórum mládeže olomoucké arcidiecéze • arcibiskup Jan


