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Zprávy z Velehradu

Svatodušní duchovní obnova na Velehradě 
V sobotu 31. května od 9 hod. proběhne ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje v sále kardinála T. Špidlíka svatodušní duchovní obnova zaměřená na téma: Duch Boží, sláva Kristova v nás (o darech a charismatech). Doprovázejícím duchovním bude P. Ladislav Árvai, člen komunity jezuitů na Velehradě. Součástí obnovy bude také adorace a litanie k Duchu Svatému s vyvrcholením slavení mše svaté ve velehradské bazilice.
Cena, v níž je zahrnut také oběd, je 120 Kč na osobu. Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit do 23. května na: 
e-mail: info@velehradinfo.cz, nebo na tel.: 571 110 538.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Velehrad.
Více informací: www.velehradinfo.cz, www.farnostvelehrad.cz

Velehradský filmový seminář duchovního filmu 
V neděli 8. června v 16 hod. na Velehradě proběhne projekce filmu SLOVO (Dánsko, 1955 – Carl Theodor Dreyer). 
Tak jako při předchozích projekcích i nyní bude tímto seminářem provázet doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D, a po projekci filmu bude následovat přednáška s diskuzí.
Film se bude promítat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje v sále kardinála T. Špidlíka. Vstupné na tento seminář je dobrovolné.
Více informací: www.velehradinfo.cz, www.farnostvelehrad.cz

Varhanní koncert k 285. výročí svatořečení hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého
V neděli 18. května v 16.30 hod. se ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje uskuteční první z koncertů, které letos velehradská bazilika nabídne. Zazní skladby od autorů, jejichž jména jsou známá: B. M. Černohorský, J. K. Vaňhal, J. K. Kuchař, Jan Beránek, F. Mendelssohn-Bartholdy, L. Sluka nebo P. Eben. Na varhany zahraje Tomáš Thon, absolvent Akademie múzických umění v Praze, a Conservatoire 
National Rueil Malmaison (Paříž).
Příští koncert se uskuteční v neděli 22. června v 16.30 hod.
Více informací: www.velehradinfo.cz, www.farnostvelehrad.cz

Noc kostelů na Velehradě
Také ve velehradské bazilice proběhne v pátek 23. května Noc kostelů, na kterou jste srdečně zváni.
Informace o Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz

FOTO Workshop – Hledání světla na Velehradě
Ve dnech 23. až 25. května se ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje uskuteční fotografický workshop “Hledání světla“, který je určen pro každého, kdo má živý zájem o fotografování a má potřebu vyjadřovat fotografií pocity a dojmy z prostředí, které ho obklopuje. Naučíme se lépe využívat techniku, kterou vlastníme a běžně používáme. Za přispění lektora i ostatních účastníků objevíme motivy a světlo, kterého jsme si dříve možná nevšimli.
Lektor: Petr Janžura (www.janzura.cz), podrobný program a přihlášky: e-mail: 
info@velehradinfo.cz, uzávěrka přihlášek: 13. května, cena workshopu: 2800 Kč
Maximální počet účastníků je 8, workshop se uskuteční při minimálním počtu 6 přihlášených. Zálohu 1000 Kč pošlete na č. ú.: 173261241/300 (v. s. 052014). V případě nižšího počtu účastníků bude záloha vrácena.
Pořadatelem je Římskokatolická farnost Velehrad (www.velehradinfo.cz, 
www.farnostvelehrad.cz).

Na Velehradě bylo znovu otevřeno podzemí baziliky
Od 1. dubna 2014 je pro veřejnost po rekonstrukci znovu otevřeno podzemí velehradské baziliky. Obnovené podzemí poutního chrámu dnes připomíná mimo jiné křesťanské mučedníky 20. století (martyrion) a nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby.
Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421).
Nové velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžně sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i Zlatá růže, kterou Velehradu daroval papež Jan Pavel II.
Toto podzemí, které je dlouhé téměř 560 m, se stane jistě velkým lákadlem pro poutníky i turisty, kteří na Velehrad přijedou. Vstupenky do podzemí zakoupíte v infocentru, doba trvání prohlídky tohoto podzemí je asi 45 min.
Další informace o prohlídkách, prohlídkových trasách a výukových programech zjistíte na tel.: 571 110 538 nebo na
www.velehradinfo.cz
Stránku včetně fotografií připravil František Ingr



List z kalendáře

KVĚTEN 2014 
1. květen – Mezinárodní den rodiny
1. 5. 1814 bylo v Opavě založeno Slezské muzeum jako první veřejné muzeum v zemích Koruny české (200 let)
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, zakladatele ČK v roce 1828
11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, teolog a filozof, jezuitský kněz – důchodce žijící na Svatém Hostýně (91. narozeniny)
16. 5. 1864 se narodil v Samotiškách u Olomouce Jan Nepomuk Derka, známý nakladatel a spisovatel, působící na Svatém Kopečku u Olomouce, kde také zemřel 11. 6. 1935 (150 let)
(jpa)


Naše blahopřání
Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
zůstanou šťavnatí a svěží,
aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin.
(Ž 92,14–16)
Slova tohoto žalmu jistě v těchto dnech napadnou mnohého z přátel Bohuslava Smejkala, známého olomouckého knihovníka, publicisty a bibliofila, který se dožívá v neděli 11. května požehnaných devadesáti let.
Narodil se v Holici u Olomouce. Za své povolání si v roce 1945 zvolil knihovnictví a zůstal mu věrný po celý život. Postupně pracoval ve třech knihovnách. I po odchodu do důchodu se vrátil ke své profesi a v letech 1987 až 1998 se plně zapojil do zpracování a pořádání knihovního fondu Arcibiskupství olomouckého. Jeho obětavou práci ocenil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner u příležitosti jubilantových osmdesátin udělením medaile svatého Vojtěcha “jako projev uznání a vděčnosti za práci pro církev, v níž osvědčil velikou šíři znalostí historie a kultury“.
Pan Bohuslav Smejkal je i ve svém vysokém věku stále literárně aktivní. Dokládá to soupis dalších publikací a článků, které stále publikuje. Dostalo se mu také dalších ocenění a uznání. Je třeba připomenout publikace věnované poutním místům Svatému Kopečku u Olomouce a Cholině (třetí, nově zpracované pojednání o Svatém Kopečku je připraveno k vydání). Řada jeho článků je věnována náboženskému životu v olomoucké arcidiecézi. Za zmínku jistě stojí uvést, že je nejstarším – a stále aktivním dopisovatelem našeho arcidiecézního časopisu. 
Ke gratulantům, kteří v tyto dny myslí v modlitbách na jubilanta, se připojuje i naše redakce. Svědectví jeho života stojí před námi jako příklad, ale také jako vzor – podle biblické knihy Kazatel: Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera. (Kazatel 11,6) 
Josef Pala


Úmysly apoštolátu modlitby

květen 2014
Úmysl všeobecný 
Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru.
Úmysl evangelijní 
Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.
Úmysl národní 
Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.

červen 2014
Úmysl všeobecný 
Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
Úmysl evangelijní 
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
Úmysl národní 
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.


Aktuality
 	
Evropští biskupové a Evropské volby 
Komise evropských biskupských konferencí při své nedávném společném zasedání v Bruselu vydala společné prohlášení ke květovým volbám do Evropského parlamentu.
Za Českou biskupskou konferenci se jednání zúčastnil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Biskupové ve svém prohlášení vyjádřili podporu Evropské unii a vyzvali všechny voliče, aby přišli svým hlasem rozhodnout o složení Evropského parlamentu, který bude ovlivňovat evropskou legislativu příštích pět let. Evropské poslance budou voliči v České republice vybírat v pátek 23. a v sobotu 24. května.
Biskupové ve svém prohlášení zveřejnili některá kritéria, podle kterých mohou voliči své zástupce vybírat. Měli by to být ti, kdo v souladu s poselstvím papeže Františka dbají na chudé, nemocné a zranitelné. Dále ti, kteří se zasadí o ochranu tradičních hodnot, solidaritu, odpovědnost za imigranty či náboženskou svobodu. 
(ado)

Signály.cz se připravují na nový kabát
Komunitní web www.signaly.cz, který je podporován Českou biskupskou konferencí, má za cíl vytvářet bezpečné a otevřené prostředí pro mladé lidi a podporovat jejich formaci. Na konec letních prázdnin připravujeme spuštění nové verze, která bude zaměřena více na kvalitnější obsah a bude rozšířena o některé funkce.
Signály.cz mají nyní 26 516 uživatelů, kterým se snažíme odpovědně sloužit a nabízet kvalitní obsah. Proto prosíme o pomoc a hledáme dobrovolníky všech věkových kategorií a schopností. Více informací na: www.zapojse.signaly.cz; 
nově vznikl i Klub přátel signály.cz – tj. neformální společenství lidí, kteří přispívají na provoz webu, za což jim nabízíme mnoho výhod od našich partnerů (www.signaly.cz/pratele). 
Uvítáme i jednorázovou podporu např. formou DMS (dárcovská SMS) ve tvaru DMS SIGNALY na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, signály.cz, o. s., obdrží 28,50 Kč (www.darcovskasms.cz). 
Děkujeme za pomoc, a že jste s námi. 
Václav Vacek

Arcibiskup Graubner se zabývá problematikou bezdomovectví v Olomouci
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner dlouhodobě věnuje svou pozornost naléhavé situaci lidí bez domova. Na jeho podnět se 3. dubna uskutečnilo setkání s pracovníky Charity Olomouc – střediska Samaritán pro lidi bez domova. Ti prezentovali paletu služeb, které lidem v nouzi nabízejí – od terénního programu a nízkoprahového denního centra přes ubytovací služby až po ordinaci praktického lékaře pro lidi v nouzi, která je druhou nejstarší ordinací tohoto typu v celé České republice.
Zazněly informace o vytíženosti služeb. Například podporu nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova vyhledalo v roce 2013 více než 1200 osob, ošetření v ordinaci podstoupilo přes 520 lidí nezřídka ve vážném zdravotním stavu. Svou výpovědní hodnotu má i více než 90 % kapacitní vytíženost azylových domů Charity Olomouc.
K aktuální situaci bezdomovců v Olomouci říká vedoucí střediska Petr Prinz: “Každá společnost si nese své problémy, ta naše jich nemá málo, a to navzdory poměrně dobré ekonomické
úrovni. Bezdomovectví je natolik masivním problémem, že je třeba hledat nová řešení a současně se zamýšlet nad příčinami. Prevence musí zasahovat celou společnost, nestačí řešit problémy lidí, až spadnou na ulici. Těší nás zájem pana arcibiskupa o naši práci a jsme rádi, že jsme mohli o našich palčivých problémech diskutovat. Domluvili jsme i menší společnou akci s názvem Polévka pro všechny. Proběhne začátkem léta, pan arcibiskup ji zaštítí a sám se jí zúčastní. Chceme tak veřejnost upozornit na lidi, kteří mají hlad.”
Vážnost celospolečenského problému bezdomovectví reflektuje i arcibiskup Graubner: “Jsem upřímně vděčný všem, kteří se snaží ošetřit tyto bolavé rány dnešní společnosti. Zvláště pak pracovníkům Charity, kteří jsou v bezprostřední službě bezdomovcům. Považuji za nutné, abychom se více zabývali kořeny této společenské nemoci a snažili se jí zabránit. To ovšem vyžaduje náročné změny stylu života především těch, kterých se to zdánlivě netýká, ale kteří nesou část viny díky svému vydělávání na destrukci druhých, nebo své lhostejnosti k jejich potřebám.”
Martin Rejšek

Kněze olomoucké arcidiecéze nově připomíná park ve Vídni
Památku svého “pana kaplana“ – kněze původem z olomoucké arcidiecéze P. Franze Hübela – se rozhodli uctít farníci z vídeňské čtvrti Hetzendorf. Po knězi, který se narodil na severu Moravy, ale převážnou část života prožil v jejich farnosti, proto 4. dubna 2014 slavnostně pojmenovali park vedle svého kostela.
Slavnostního aktu se zúčastnilo na 150 osob, mezi nimi zástupci sdružení bývalých sudetských Němců žijících ve Vídni. “Kaplan Hübel, který tímto parkem často procházel, dokázal budovat cesty mezi lidmi. 
Dodával místnímu společenství sílu, radost a naději. Jsme rádi, že tento park ponese jméno po Franzi Hübelovi a bude tak příklad jeho života uchovávat i pro další generace,” řekl během slavnostní události místní farář P. Karol Giedrojc.
Franz Hübel se narodil 3. října 1911 v Kostelci, dnes místní části Krnova – na území, které tehdy patřilo do olomoucké arcidiecéze a kde zároveň převažovalo německojazyčné obyvatelstvo. Kněžské svěcení přijal v Olomouci v roce 1935 a následně sloužil v Žilině u Nového Jičína (stejně jako Krnov je tato oblast od roku 1996 součástí nově vzniklé diecéze ostravsko-opavské). Roku 1950 opustil Československo a odešel do Rakouska. Byl jmenován kaplanem ve vídeňské čtvrti Hetzendorf, kde sloužil až do své smrti 14. srpna 2004.
Beate Kafka
členka farní rady v Hetzendorfu 

Katolická asociace nemocničních kaplanů získala statut právnické osoby a spustila webové stránky
Ministerstvo kultury ČR zapsalo 31. ledna 2014 Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v České republice (KANK v ČR) do Rejstříku evidovaných právnických osob. Asociace zároveň spustila své webové stránky.
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice byla založena Českou biskupskou konferencí ke dni 2. října 2012. “Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného přijímá v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech a hledání orientace v souvislosti s tím, co nemocný prožívá.
Asociace působí na území České republiky a spolupracuje s křesťanskými i občanskými sdruženími a společnostmi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.
Členy Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR je nejen 54 nemocničních kaplanů, kteří působí v 32 nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních na území České republiky, ale také 11 dobrovolníků v pastorační péči a 11 odborníků z oborů teologie, medicíny, psychologie aj. K 31. březnu 2014 má asociace celkem 76 členů.
Dne 25. března KANK v ČR spustila vlastní webové stránky s adresou: 
www.kaplan-nemocnice.cz Informace na webu jsou určeny nejen nemocničním kaplanům (podpora jejich vzdělávání), ale též nemocným i jejich příbuzným (kontakty na katolické nemocniční kaplany v jednotlivých nemocnicích ČR), lékařům a zdravotníkům (přehled vzdělávacích a jiných aktivit, doporučených KANK v ČR).
Zita Havlenová
tisková mluvčí KANK

Katolická charismatická konference 2014
Letošní Katolická charismatická konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. 
Již 25. ročník konference provází citát z Lukášova evangelia “Pane, nauč nás modlit se“ (Lk 11,1).
Konference začíná ve středu 9. července od 19 hod. mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle. Ve středu se bude také provádět registrace na konferenci, a to od 12 do 21 hod. v pavilonu F v areálu brněnského výstaviště BVV. 
Zahraničním hostem letošní konference bude P. René-Luc z Francie, který se věnuje především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. V průběhu konference bude jeden program vyhrazen pouze pro mladé.
Hlavní program proběhne v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti BVV. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Podrobné informace, program konference a přihlašování: http://konference.cho.cz
Martina Jandlová

Děti pomáhají dětem
Je název programu pro všechny děti, které se zajímají o pomoc potřebným lidem, především dětem v misiích. Seminář s tímto názvem připravila Papežská misijní díla a je realizováno po celé naší republice. Je určen kněžím, pastoračním asistentům, vedoucím misijních klubek a všem, kteří se chtějí zapojit do práce Papežských misijních děl. V Olomouci se uskuteční v sobotu 17. května v budově kurie v době od 9.30 do 13 hod. 
Seminář je zdarma, pedagogům na požádání vystavíme osvědčení o jeho absolvování.
Bližší informace: e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 587 405 255
Helena Polcrová

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční od 28. července do 1. srpna v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Gorazd Cetkovský, O. Carm. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: 
http://www.knezskyseminar.cz/via 
P. Mgr. Jiří Kupka
biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

Zemřel biskup Ján Hirka
Ve věku 90 let zemřel 10. dubna 2014 v Prešově tamní řeckokatolický emeritní biskup Mons. Ján Hirka, známá osobnost Řeckokatolické církve v bývalém Československu. 
Mons. Dr. h. c. Ján Hirka se narodil 16. listopadu 1923 v Abranovciach v okrese Prešov. Kněžské svěcení přijal z rukou dnes již blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka 31. července 1949 v Prešově. V letech1950 až 1968, kdy byla minulým totalitním režimem Řeckokatolická církev v bývalém Československu zakázaná, zůstal věrný Bohu a Svatému otci, za což byl pronásledovaný a také vězněný. Když byla v době Pražského jara 1968 opět obnovena činnost Řeckokatolické církve, Svatý stolec jmenoval 2. dubna 1969 tohoto hrdinného kněze apoštolským administrátorem prešovské eparchie, protože komunistický režim neschválil jeho biskupské jmenování. K tomu došlo až po listopadových událostech roku 1989, kdy ho papež Jan Pavel II. jmenoval 21. prosince 1989 prešovským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal z rukou slovenského kuriálního kardinála Jozefa Tomka 17. února 1990 v Prešově. Od 11. prosince 2002 byl emeritním prešovským biskupem. 
Zesnulý biskup Ján Hirka se významným způsobem zasloužil o rozvoj a životaschopnost východní katolické církve u nás.
Josef Pala


Centrum pro rodinný život

Poklady naší rodiny
Milé rodiny, dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny nabídli a zde představili aktivitu s názvem “Poklady naší rodiny“, kterou jsme si pro vás připravili.
Obracíme se na vás s touto nabídkou, která chce povzbudit objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo apod. Mohly by to být životní momenty, které se týkají víry ve vaší rodině, může se jednat o zápasy o víru, odpuštění v rodině, obrácení člena rodiny, nebo když někdo z vás řekl Bohu své “ano“, v měřítku větším (např. životní/ duchovní povolání) či “menším“. Můžete si také vzpomenout na některé z vašich předků a na to, čím vaši rodinu obohatili. Zaměřit se ale můžete také na zdánlivé “maličkosti“ všedních dnů, například na společně strávené chvíle v rodině.
Toto “poselství” vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3, a to formou obrázků, fotografií, psaného textu, básničky apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny. Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině vykonal a stále koná, a my mu byli za to vděčni. Tato aktivita má taktéž podpořit soudržnost rodiny, a proto je důležité, aby se na zpracování podílela celá rodina.
Vytvořené projekty můžete odevzdat v našem centru (Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc) nebo v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou, nebo osobně. Termín odevzdání je 31. květen 2014. Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle, obdrží malou odměnu.
Odevzdané projekty budou prezentovány na stránkách: www.dcpr.cz/poklady a tak budou sloužit k vzájemnému obohacení. Projekty budou také vystaveny na Svatém Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30. srpna. Zde budete mít možnost svůj projekt představit ostatním přítomným rodinám, abychom se tak navzájem povzbudili. Poté se budou v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze konat putovní výstavy odevzdaných projektů.

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 v úterý 6. května od 16 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: “Psychika, peníze a …”. Pro další setkání 3. června je již tradičně pro účastnice připravený závěrečný táborák. Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Kurz “Animátor farního společenství seniorů”
Zveme vás na kurz, který je určen těm, kteří ve farnostech vedou společenství seniorů, nebo těm, kteří by společenství chtěli vést. V kurzu se zaměříme na křesťanská témata společenství seniorů, na práci s duchovními texty, na získávání praktických dovedností pro přípravu programu do společenství seniorů. Součástí budou také aktivizační techniky při práci se seniory. Všechna témata jsou proložena praktickými cvičeními.
Na závěr kurzu každý účastník dle svých možností zpracuje vybrané téma pro jedno setkání seniorů. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování.
Rozsah kurzu je 5 pracovních dní (jednou za 2 týdny), vždy od 8.30 do 14.15 hod. a proběhne v těchto termínech: 
13. května, 27. května, 4. června a 17. června. Konat se bude v budově kurie arcibiskupství na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál ve 2. patře).
Cena kurzu včetně potřebných materiálů je 600 Kč na osobu, zkuste poprosit kněze, či děkana o příspěvek.
Prosíme o přihlášení na kurz e-mailem: cmarova@arcibol.cz, nebo poštou: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc

Malá pouť za velké věci 
Zveme v neděli 11. května na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá 8 km a jde se 2 hodiny pěšky. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 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 svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Další termín poutě je neděle 8. června. Bližší informace: 
www.rodinnyzivot.cz, nebo na tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi v termálních lázních Velké Losiny
Tento pobyt v termínu od 20. do 26. července je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do dvou částí, vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky odborníků a kněze. V průběhu přednášek je zajištěn program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše svaté a společných modliteb. Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod. Pokud máte o pobyt zájem, napište si o bližší informace a přihlášku přímo na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na: www.rodinnyzivot.cz


Co nového na Svatém Antonínku

Matice svatoantonínská
Byla založena 8. října 1946 ThDr. Antonínem Šuránkem, spirituálem kněžského semináře v Olomouci. V roce 1948 byla její činnost zastavena, po 50 letech pak díky pamětníkům, ctitelům sv. Antonína a Božího služebníka P. Antonína Šuránka byla opět obnovena. Ustavující valná hromada se konala 15. dubna 1997 na blatnické faře. Předtím byly zaregistrovány obnovené stanovy, na valné hromadě byl zvolen výbor. Předsedou se stal Oldřich Graubner ze Strážnice a jeho členy lidé z Blatnice, Ostrožské Lhoty, Blatničky, Vnorov, Kozojídek, Hroznové Lhoty, Strážnice a Velké nad Veličkou. Velkým přínosem pro práci výboru byli duchovní otcové z Ostrožské Lhoty, P. Antonín Dominik a P. Miroslav Bachan.
Po zhotovení členských legitimací se členům výboru podařilo nejen ve svých farnostech, ale i na poutích získat členy Matice svatoantonínské z blízkého i vzdáleného okolí a také vybrat důvěrníky. K 28. srpnu 1998 měla Matice svatoantonínská 303 členy. Cílem její činnosti bylo a je usilovat o náboženskou obnovu moravského Slovácka, zvelebovat a podporovat poutní místo Svatý Antonínek nad Blatnicí a modlit se za blahořečení Božího služebníka P. Antonína Šuránka.
Jakým způsobem?
PŘEDNÁŠKAMI s duchovní tématikou: Věda a náboženství, Život a mrtvá víra, Pouč se z Bible aj.
SETKÁNÍMI ctitelů P. Antonína Šuránka při příležitosti jeho výročí - narození, úmrtí, kněžské svěcení, dále jeho modlitby, vzpomínky pamětníků, pobožnosti u jeho hrobu, pobožnost křížové cesty, proces beatifikace. Setkání se zúčastní nejenom kněží z okolních farností, ale i kněží, kteří mají tento proces na starosti.
KONCERTY – ve spolupráci s farností Blatnice se podařilo zajistit účast těchto osobností a skupin: Eva Henychová, Spirituál kvintet, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, bratři Ebenové. Koncert se koná vždy v neděli před hlavní poutí.
RECITÁLY – Bůh je láska v podání M. Částka, Křížová cesta v podání herečky Martiny Pavlíkové, divadelní představení Pavel z Tarsu, Zraněný pastýř. 
VÝSTAVOU – život a dílo P. Antonína Šuránka, nejdříve putovní, později trvale instalovanou v Pastoračním domě P. Šuránka v Ostrožské Lhotě a zde také budováním knihovny z jeho díla.
POMOCÍ PŘI POUTÍCH na Blatnické hoře. Při všech velkých poutích pomáháme s organizováním poutí. 
POUTNÍMI ZÁJEZDY – už několik let organizujeme poutní zájezd pro členy Matice svatoantonínské i pro ostatní zájemce na místa působení P. Šuránka , mariánská poutní místa, v jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do Nitry. 
ÚCTOU K SV. ANTONÍNU – sošku sv. Antonína s prosebnou modlitbou necháváme putovat po farnostech a obcích od domu k domu, z rodiny do rodiny.
MODLITBOU Novény P. A. Šuránka. Zpracováním podkladů pro knížku “Z deníku P. Šuránka, psáno v internačním táboře Želiv“.
PROPAGACÍ POUTNÍHO MÍSTA – bylo zakoupeno l00 ks videokazet “Poutní místo Svatý Antonínek nad Blatnicí”(Česká televize Ostrava). Příležitostně prodáváno a darováno na poutích.
POMOCÍ PŘI OBNOVĚ našeho poutního místa, jednak finančně – z darů a příspěvků členů Matice svatoantonínské, výzvou “Kamínek pro Antonínek“, “Kostka za kostku“, ale také fyzicky – účastí na brigádách členů Matice z okolních farností při stavbě venkovního liturgického prostoru a dalších úpravách kolem kaple, které stále pokračují. Dalším velkým úkolem, který momentálně řešíme spolu s farností Blatnice, je výstavba parkoviště.
ORGANIZACÍ DUCHOVNÍ OBNOVY na Velehradě pro naše členy i ostatní zájemce, duchovní obnovy probíhají také na Svatém Antonínku. V roce 2013 týdenní exercicie vedl P. Elias Vella, františkánský kněz z Malty.
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ – vydáváme občasník, kde se dozvíte, co se dělo a bude dít na našem poutním místě; píší nám čtenáři, duchovní slovo a další zajímavé čtení.
AKCE PRO DĚTI – v postní době křížová cesta pro děti, na podzim drakiáda.
PĚŠÍ POUTĚ – putujeme ze Svatého Antonínka na Velehrad a z Velehradu na Svatý Antonínek po nově zbudované Cyrilometodějské poutní cestě, která byla prodloužena z Velehradu na Svatý Antonínek, a má celkem 12 zastavení.
V současné době má Matice svatoantonínská celkem 1035 členů z 32 farností a obcí. 
Noví zájemci o členství jsou vítáni. Informace získáte na telefonu: 518 327 436 nebo 739 617 124; více informací o Matici svatoantonínské: www.antoninek.cz

Přehled poutních slavností na Svatém Antonínku v roce 2014
4. 5. – 15 hod. – Pouť Jízdy králů (Vlčnov, Kunovice, Hluk, Skoronice) 
18. 5. – 15 hod. – Pouť Rytířstva Neposkvrněné (P. MUDr. ThLic. Bogdan Sikora, OFM Conv.) 
1. 6. – 10.30 hod. – Pouť Matice svatoantonínské (Mons. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro formaci kněží) 
13. 6. – 17 hod. – Domácí pouť ke cti svatého Antonína (P. Antonín Štefek, rektor kněžského semináře v Olomouci) 
15. 6. – Hlavní pouť ke cti svatého Antonína 
	8 hod. – P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro katechezi
	9 hod. – P. Miroslav Reif, farář Ostrožská Lhota
	10.30 hod. – hlavní mše svatá – Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze
	14 hod. – adorace a svátostné požehnání
	14.30 hod. – hudební vystoupení v rámci Roku rodiny “Chceme ti zazpívat, aneb rodina si zpívá”
4. 7. – Pěší pouť Svatý Antonínek – Velehrad 
13. 7. – 15 hod. – Pouť nemocných (P. Zdeněk Stodůlka, farář Blatnice pod Svatým Antonínkem)
31. 8. – Děkovná pouť dožínková 
	9 hod. – P. Miroslav Reif, farář Ostrožská Lhota
	10.30 hod. – kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
	14 hod. – slavnostní odpoledne
25. 10. – 16 hod. – Dušičková pouť a křížová cesta (P. Petr Dujka, farář Dolní Bečva)
31. 12. – 24 hod. – Silvestrovská půlnoční mše svatá (P. Miroslav Suchomel, farář Staré Město)
Bližší informace: Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 27, e-mail: farnostblatnice@seznam.cz,tel.: 734 384 671
Připravila Marie Špirudová, předsedkyně Matice svatoantonínské


Nové hospodaření církve

Nový způsob hospodaření na lesním a zemědělském majetku i s budovami, které s tímto majetkem úzce souvisí, po jejich navrácení církvi státem
Mezi lidmi, věřícími i nevěřícími, v naší společnosti i ve sdělovacích prostředcích se neustále vedou diskuze a polemiky o tom, jak církev se svým majetkem bude v budoucnu hospodařit.
V rámci olomoucké arcidiecéze byla za účelem hospodaření na navráceném majetku založena v dubnu 2013 firma s názvem Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. (mezi zaměstnanci se již zažil zkrácený název ALSOL), 
jejímž jediným společníkem je Arcibiskupství olomoucké. Tuto informaci jste obdrželi již v březnovém čísle OLDINu. Rádi bychom vám nyní přiblížili, jak bude vlastní hospodaření v budoucnu probíhat. Firma bude hospodařit se svěřeným majetkem ve vlastní režii, s vlastními odbornými zaměstnanci, a to nejen s lesním, ale i zemědělským vzděláním, popřípadě se vzděláním v jiných potřebných oborech (např. stavební, ekonomický atd.). Hlavním okruhem činnosti bude obhospodařování lesních pozemků. Práce v lesích budou zadávány převážně místním živnostníkům a menším regionálním firmám dle aktuálních potřeb. U ostatního majetku bude hospodaření prováděno buď ve vlastní režii, nebo pronájmem třetím subjektům.

Na jaké výměře by měl ALSOL hospodařit a na jaké již hospodaří?
O celkovém rozsahu majetku, jenž by měl být navrácen, byla otcem arcibiskupem podána informace již v březnovém čísle OLDINu. K dnešnímu dni společnost hospodaří pouze na majetku, který byl vydán díky tomu, že od roku 1948 až do roku 2013 byl tento majetek zapsán na listu vlastnickém církevní právnické osoby. Ve většině případů na těchto majetcích hospodařil stát, a to zejména prostřednictvím státního podniku Lesy České republiky. Zákon o majetkovém vyrovnání tento evidenční stav potvrdil a stát nám předmětné pozemky vydal. V našem případě se jedná o část lesního majetku Arcibiskupského kněžského semináře o výměře cca 125 ha a nepatrný zlomek z lesního majetku Arcibiskupství olomouckého, přibližně 0,1 % z celkové plochy nemovitostí, o které jsme stát požádali. Další vydávání nemovitostí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi neprobíhá podle stanovených termínů. Od podání prvních výzev vůči povinným osobám uplynul již více než rok, přičemž dohody o vydání měly být uzavřeny do 6 měsíců od podání výzvy. 
K dnešnímu dni jsme převzali přibližně 5 hektarů od Státního pozemkového úřadu a to na šesti katastrálních územích. V jakém časovém sledu bude proces navracení probíhat, lze dnes jen stěží odhadnout.

Jaká je dosavadní náplň činnosti ALSOLu?
Hlavní náplní činnosti byla v loňském roce identifikace původních pozemkových PK parcel uvedených v předávacích protokolech z roku 1948 na současný stav evidence pozemků v katastru nemovitostí (KN parcely). Naše společnost řešila převážně identifikace lesního majetku Arcibiskupství olomouckého, která byla podkladem pro restituční oddělení k včasnému podání výzev k vydání majetku. V závěru roku 2013 jsme rovněž prováděli kontrolu identifikací pozemků u podkladů pro podání výzev z některých farností. Dále byla společnost pověřena provedením kontroly nakládání se stávajícím majetkem farností. Rovněž jsme pověřeni posuzováním návrhů nově uzavíraným prodejních, kupních, nájemních a pachtovních smluv na majetek farností i arcibiskupství. Na požádání farností poskytujeme odborné konzultace při nakládání s majetkem jak po teoretické stránce, tak i kontrolou v terénu, např. při přebírání farního majetku atd.

Co je třeba připravit pro provoz takové společnosti?
Se vznikem společnosti je spojena řada problémů a úkolů, které je nutné již od začátku vyřešit, aby společnost mohla co nejefektivněji a bezproblémově plnit své poslání. Činnost společnosti i vlastní hospodaření s majetkem je ovlivňováno řadou právních norem, které je nutno dodržovat. S tím souvisí potřeba vytvoření mnoha interních směrnic a pokynů pro správný chod společnosti. Dále je nutné připravit fungující a vzájemně propojené účetní, výrobní a další evidenční počítačové programy. Co se týká výroby a ekonomiky, tak můžeme sdělit, že již v současné době máme programy vybrány. Na novém ekonomickém software již byla provedena uzávěrka hospodaření za loňský rok a v současné době začínáme pracovat se skutečnými daty i ve výrobě. Cílem je, abychom byli schopni každému vlastníkovi, který nám majetek k hospodaření svěří, podrobně doložit, jak je s jeho majetkem nakládáno a jaký finanční efekt na tomto majetku společnost dosahuje. 

Je prováděna kontrola stavu majetků, které byly ve výzvách a měly by být vráceny?
Již před podpisem dohody o vydání majetku provádí zaměstnanci společnosti průběžnou kontrolu. Po zaevidování pozemků z jednotlivých výzev do programu pozemkové evidence jsou vytvářeny mapové podklady pro provedení venkovních prohlídek skutečného stavu pozemků. Z prohlídek je pořizována fotodokumentace, která je archivována a bude následně využita při vlastním přebírání pozemků. Při těchto kontrolách je zároveň prováděna předběžná identifikace majetkových hranic. Zjištěné závady (černé skládky, neevidované stavby atd.) jsou předmětem následných jednání s konkrétní povinnou osobou. 

Jsou známé případy neoprávněné činnosti na vydávaném majetku a jak se řeší? V médiích se objevují zprávy o “drancování lesa“, dochází k tomu i v rámci olomoucké arcidiecéze?
Společnost od svého založení jedná s příslušnými územními pracovišti Lesů České republiky, s. p. (lesní správy, krajská ředitelství), ve snaze nalezení oboustranně přijatelného řešení hospodaření na předmětných majetcích od doby podání výzvy do vydání majetku. Je potřeba si uvědomit, že úplné zastavení provádění činností v lesích není možné. Nečinnost by mohla vést k následným škodám, a to jak v oblasti ochrany lesa (rozmnožení kůrovce, ochrana mladých porostů apod.), tak i v oblasti sociální (zaměstnanost v regionech, vazba na dřevozpracující průmysl atd.). Výsledkem dosavadních jednání i našich venkovních kontrol je, že až na některé výjimky k žádným nadměrným těžbám v našem regionu nedochází. 

Bude se kontrolovat fyzický stav majetku, na který budou uzavřeny dohody o vydání?
Tuto kontrolní činnost považujeme za naprosto zásadní. Dosavadní zkušenosti z již prováděných venkovních kontrol nás přesvědčují, že není vždy všechno tak, jak má být. Je třeba, aby stav lesních pozemků byl v souladu s lesní hospodářskou evidencí. Nedůslednou kontrolou bychom se mohli dostat do situace, že po převzetí vlastnických práv budeme nuceni investovat nemalé finanční prostředky do nápravy stavu. Vlastní kontrolu a přebírání majetku arcibiskupství budou provádět pracovní skupiny, které budou složeny ze zástupců vlastníka majetku (např. pracovníci majetkové správy) a odborných pracovníků ALSOLu. Farnosti si budou majetek přebírat samy. Pochopitelně jsme připraveni jim v tom aktivně pomáhat, pokud to bude z jejich strany požadováno. 

Kde se převážně nachází zemědělské nemovitosti, které nám budou pravděpodobně vráceny? 
Největší podíl zemědělských a lesních nemovitostí budeme mít v severní části Jeseníků. Druhá polovina majetku je rozmístěna v těchto regionech: Mírov – Maletín – Hynčina, Kroměřížsko, Vyškovsko, severovýchodní část Chřibů, Rajnochovice a Chvalčov.

Závěrem nabízíme všem, kdo budou mít další dotazy k dané problematice, aby je odeslali na adresu redakce OLDINu. Odpovědi následně zveřejníme v dalších číslech.
P. Mgr. Jiří Kopřiva, Ing. Josef Dostál
jednatelé společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. 


Hlasy a ohlasy

Týden pro život
Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži připravilo ve dnech 24. až 27. března duchovní program s názvem Týden PRO ŽIVOT. Aktivity tohoto týdne měly studentům více připomenout Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti; 25. března slavíme slavnost Zvěstování Páně. 
V pondělí 24. března ve Studentském klubu AG proběhla beseda “Dobrodružství pro život – ochrana rodiny v různých koutech světa“. Se svými zkušenostmi se podělila Mgr. Jana Prudká, která působí jako misionářka na Ukrajině. Posluchače zaujala svým neobyčejným životním příběhem, ve kterém Bůh působí svým uzdravujícím dotekem. S velkou otevřeností hovořila o svém poslání předávat “radostnou Boží zvěst“ o kráse (nejen) manželské lásky a nevyčíslitelné hodnotě lidského života mladým lidem především na Ukrajině, ale také na Slovensku a u nás. 
Další den se uskutečnila Dívčí pěší pouť do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové, smírné oběti za děti usmrcené umělým potratem. Pouť s úmyslem modlitby za nenarozené děti, jejich matky a také za budoucí rodiny dívek, které se na pouť vydaly, byla dlouhá 20 km a začala v kapli Neposkvrněné Panny Marie v AG modlitbou Anděl Páně, po níž 29 poutnicím požehnal P. Jan Balík. Pouť byla završena adorací, mší svatou s otcem biskupem Hrdličkou a průvodem na hřbitov s ostatními poutníky z arcidiecéze. 
Ve středu 26. března si pro studenty AG a farníky kroměřížských farností připravil přednášku jáhen Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. V přednášce nesoucí zajímavý název “O žirafách a lidských embryích“ byly předneseny rozumové argumenty na obranu nenarozeného života. 
Týden PRO ŽIVOT v AG uzavřela čtvrteční adorace vedená opět v duchu modliteb za úctu k lidskému životu.
sestra Luisa Ščotková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Víc než předat štafetový kolík
Závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Tato slova našeho otce arcibiskupa Jana z postního pastýřského listu nás hluboce oslovila. A také jsme tuto větu hned probrali s našimi dětmi. Jako rodiče to chápeme tak, že nejde o to, abychom my předávali dětem “štafetový kolík“ své víry, ale také abychom byli všímaví k tomu, co nám Bůh říká právě prostřednictvím našich dětí. 
Nedávno jsme slyšeli o konfliktu, které v jedné rodině našich známých způsobil otec, který svým dospívajícím dětem vypnul v televizi nevhodný film. Také to tak doma občas děláme, ale u nás se občas také stane, že děti vypnou televizi nám rodičům. Jedno z našich rodinných pravidel říká, že nikdo se nemá dívat na televizi po 22. hodině. Takže když nám s patřičným vysvětlením předminulý týden sedmnáctiletý syn vypnul rozdívaný film (dodejme: zcela “nezávadný“), lomcovalo to s námi, ale snaze dětí, abychom byli i my rodiče lepší, rozumíme. Rodičovská autorita neklesá, ale roste tím, když dáme i dětem autoritu nad svým životem v tom dobrém. Ani autorita nemusí být v rodině jednosměrnou ulicí. 
Další možností, jak běžet společně, jsou “poloanonymy“. Dobrá knížka jakoby zapomenutá na stole v obýváku, článek vystřižený z novin, který “někdo“ “zapomněl“ zrovna v koupelně nebo i pár řádek napsaných neadresně jen tak, aby si to každý mohl přečíst... Každý doma ví, kdo to asi psal, ale protože se na obsah nikdo neptá, nikdo nenutí ani k odpovědi... Děti jsou zvědavé, mají svobodu a přečtou to všechno. Ale když nechtějí, mohou dělat, jako že to nevidí. Nebo se také zeptat a potom to probíráme třeba i dvě hodiny. 
Cílem výchovy není dobře děti vychovat, ale naučit je sebevýchově. A také týmové práci, když tak běžíme vedle sebe. 
Marie a Martin Kvapilíkovi


Charita pomáhá Ukrajině

Rozhovor s P. Rostislavem Strojvusem, pracovníkem humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), který koordinuje charitní projekty pomoci na Ukrajině. 

Jaká je nyní na Ukrajině nálada mezi lidmi? 
Lidé čekají změny. Všichni jsou velmi pozorní a sledují, jakým směrem se bude vyvíjet situace. Je zřejmé, že přítomnost ruských vojsk u ukrajinských hranic nadále udržuje lidi ve velkém napětí. Všichni čekají na zvolení nového prezidenta a návrat běžného života. Ruská média podávají v mnoha směrech nepravdivé, cíleně zkreslené informace, a proto Ukrajinci velmi radostně přijímají návštěvy z různých částí Ukrajiny, konfrontují názory z východní a západní části Ukrajiny, aby se dozvěděli, jaký je faktický stav. Osobně si myslím, že právě takovéto informování by mohlo velmi pomoci k tomu, aby zmizely předsudky mezi lidmi, kteří jsou závislí pouze na oněch zkreslených informacích z médií.

Jak reálná je možnost, že by lidé začali zemi hromadně opouštět a přicházeli třeba k nám? A pokud to hrozí, máme se bát a uzavírat se jim, nebo se o ně naopak postarat?
Tuto možnost mohou vyvolat jedině vojenské aktivity ze strany Ruska. Naopak pokud by se Ukrajina ubírala proevropským směrem, velká část lidí, kteří nyní pracují v zahraničí, by se ráda vrátila do svého domácího prostředí. Pokud by ale skutečně došlo k válce, tak se určitě vyskytne skupina lidí, která nebude chtít bojovat, ale v obavách bude s rodinami prchat. O tyto je třeba se postarat. Oni se nebudou moci nijak bránit.

Zhoršila se viditelně materiální situace lidí? Je patrný nárůst chudoby? 
Velká část prostředků obyčejných lidí byla darována na podporu politické změny, a to i těmi, kteří dříve podporovali různé charitativní aktivity. Neziskové organizace, které se starají o chudé, tím přišly o své sponzory. Hůře se tedy vede všem jejich klientům, o které se starají.

Jak se o potřebné starají místní instituce, zejména církevní?
Státní systém sociální péče se od dob minulých příliš neposunul k lepšímu. Vše je v rukou státu. Církev se samozřejmě zapojuje do sbírek na pomoc lidem, ale je to individuální dle regionu a místních možností. Neexistují celostátní akce. Hodně se toho děje na místní úrovni. Charitní organizace se rozvíjí v těch regionech, které jsou naladěny prozápadně. Arcidiecézní charita Olomouc se právě tomuto již po léta věnuje. Krok za krokem postupně pomáháme budovat síť charitativních organizací, které musí být hlavně samostatné, stabilní a schopné pomáhat místním potřebným. V žádném případě je ale nečiníme dlouhodobě závislými na pomoci ze zahraničí. 

Co pro Ukrajinu můžeme udělat my, obyčejní lidé? Můžeme ji z farností nějak podpořit? 
V každém případě je důležité se zajímat o to, co se na Ukrajině děje. Ale pozor na ruskou propagandu, která je v České republice stále velmi silná a bohužel nachází zde živnou půdu. Je to až s podivem, jak české zpravodajství podléhá vyloženě ruským dezinformacím. Opouštějte, prosím, stereotyp myšlení, že Ukrajina je Rusko. I tato změna myšlení je pro Ukrajinu důležitá. Buďte vnímaví k vyhlášeným sbírkám. Můžete-li, podpořte projekty, které se na Ukrajině realizují. Myslete na lidi na Ukrajině ve svých modlitbách. 

A co pro ně dělá Arcidiecézní charita Olomouc? 
Nyní první měsíc funguje terénní práce psychologů a sociálních pracovníků přímo na Ukrajině. Věnují se lidem zasaženým důsledky nepokojů. Navštěvují rodiny, které přišly o některého člena rodiny, podporují je, pomáhají jim v orientaci jak podle zákonů vyřídit státní pomoc. Jde o projekt s pomocí prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR, se kterým už připravujeme i pomoc nemocným prostřednictvím nákupu lékařských přístrojů, které ukrajinské nemocnice potřebují. 
ACHO i nadále podporuje rozvoj farmy v Kolomyi. Má to obrovský význam, protože tam jsou pracovní místa, což přináší obživu zaměstnancům. Zisky farmy pomáhají shromažďovat prostředky na rozvoj dalších sociálních projektů a opět i toto pomáhá zaměstnávat další lidí a dávat jim obživu.
Připravují se i další projekty, které budou pomáhat hlavně na regionální úrovni zaměstnávat další lidi a vytvářet prostředky pro další pomoc. Neziskový sektor má vždy velký podíl na vytvoření zdravé občanské společnosti a posílení demokracie a toto chceme. To je sice sekundární efekt, ale je pro budoucnost zdravé Ukrajiny velmi důležitý.

Charita Česká republika vyhlásila na pomoc Ukrajině veřejnou sbírku. Získala tato sbírka dostatečnou podporu a je možné peníze posílat i nyní?
Sbírka je vyhlášena od poloviny února a lidé na pomoc Charity zaslali částku přes 1,1 mil. korun. Pomoc samotná pokračuje a bude se rozvíjet jen podle toho, kolik se bude dařit zajišťovat finančních prostředků. Takže pokračuje i samotná sbírka. 

Jestli dovolíte tyto informace, tak je možné posílat dary na sbírkový účet 55660022/0800 vedený u České spořitelny (variabilní symbol 104). Stejně tak je možné poslat SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS UKRAJINA. Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této částky Charita obdrží 28,50 Kč. V řadě místních Charit je možné peníze odevzdat i hotově. 
Marek Navrátil


Noc kostelů

Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi se letos uskuteční již popáté
Na 208 kostelů, kaplí a modliteben v olomoucké arcidiecézi, stejně jako i kostely na jiných místech naší země a také v zahraničí otevřou v pátek 23. května své brány. Přihlášené farnosti, sbory a řády spolu s organizačním týmem diecézních koordinátorů vstoupily do etapy intenzivních příprav Noci kostelů. 
Budou připraveny komentované prohlídky, koncerty, výstavy, divadelní představení. Zpřístupněny budou také části kostelů, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné, jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Noc kostelů není pouze společenská a kulturní záležitost, ale má hlavně také náboženský rozměr. Součástí programu tak budou bohoslužby, modlitby, adorace, rozjímání a další duchovní program. Bude možné hovořit s kněžími a někde také s našimi biskupy. 
Letošní Nod kostelů se koná v Roce rodiny, který byl vyhlášen v naší arcidiecézi. Proto i mnoho kostelů zařadí do svého programu tuto tematiku. 
Pro návštěvníky v některých městech bude připraven Poutnický pas s programem všech kostelů v daném regionu, bude zde i prostor pro razítka, která jsou součástí doplňkového programu Noci kostelů. Po získání všech razítek dostanou účastníci Pamětní list a možná k tomu ještě zajímavou odměnu. To je zatím vše, to ostatní bude překvapením.
První Noc kostelů se uskutečnila v roce 2005. V roce 2009 ji “přivezli Brňáci“ k nám a v roce 2010 se připojila i naše arcidiecéze. Více informací naleznete na webu: na www.nockostelu.cz	
Pavel Mléčka

Den kostelů – doprovodný program k Noci kostelů
Už několik let se snažíme tímto programem přiblížit dětem na základních školách kostel a život v něm. V Roce rodiny jsme proto připravili program “Život v kostele“. Cílem je přiblížit dětem kostel jako živé místo, kde se lidé setkávají, slaví spolu a také mají různé úkoly a funkce, stejně jako v každé jiné rodině. 
Letošní program navazuje na předchozí program “Putování domem Božím“, ve kterém jsme dětem představovali kostel jako druhý domov pro křesťany. Děti si zkoušeli, jaké to je v kostele číst, zpívat, či poznávali, k čemu slouží např. křtitelnice.
Pokud byste měli také zájem o využití doprovodného programu “Život v kostele“, zveme vás na seminář, který se uskuteční v sobotu 3. května v Olomouci v budově kurie, Biskupské nám. 2. Zároveň si můžete tamtéž v době od 8 do 9.30 hod. vyzvednout propagační materiály pro vaši farnost. Samotný seminář bude probíhat od 9.30 do 13 hod. a na požádání vás rádi seznámíme také s výše zmíněným programem “Putování domem Božím“. 
Součástí nabídky budou i materiály Brněnské tiskové misie (www.btm.cz), které si můžete velmi levně zakoupit a použít při Noci kostelů.
Helena Polcrová


Centrum laických aktivit

Komunita Blahoslavenství
Duchovní cvičení pro ženy
Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého (1Kor 6,19)
1. až 4. května
Duchovní cvičení pro ženy, které se ještě setkání s biblickými tanci neúčastnily. Pozvání objevit sama sebe jako chrám živého Boha, skrze modlitbu tancem a gestem. Přijmout hlouběji své tělo a svoji ženskou identitu. Součástí jsou kromě biblických tanců i přednášky, liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů. 
Pravidelné sobotní odpoledne
Jak se radovat, když jsem smutný? 
10. května od 14.30 hod.
Radost jako Boží dar a lidské rozhodnutí – přednáší sestra Lucia Kopasová
Duchovní cvičení
Škola modlitby a chvály – přednáší P. Vojtěch Koukal
29. května až 1. června
Formační obnova pro všechny, a zvláště pro členy modlitebních společenství. O našem důvěrném společenství s Pánem skrze vnitřní modlitbu a o modlitbě chvály ve společenství. Součástí obnovy jsou přednášky, čas osobní modlitby a adorace, praktická cvičení, společná modlitba chvály a společná liturgie. 
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, tel.: 731 626 132, e-mail: dolanykom@seznam.cz

Moravskoslezská křesťanská akademie
Region Kyjov
Místo a čas konání: farní kostel, 11. května, 14.30 hod.
Koncert – Gregoriánská svatomichalská schóla Brno
Velikonoční rozjímání s gregoriánským chorálem 
Region Olomouc
Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, 13. května, 17 hod.
Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR), PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR): Přemyslovský nebeský globus 
Region Prostějov
Místo a čas konání: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 21. května, 17.45 hod.
PhDr. Hana Bartková: Židovští občané v Prostějově


Centrum pro katechezi

Nový web Centra pro katechezi v Olomouci
Olomoucké katechetické centrum uvedlo po letošních Velikonocích do provozu své nové webové stránky, které najdete na adrese: www.katechetiolomouc.cz; na tomto webu jsou nově soustředěny všechny materiály pro kněze a katechety i další zájemce, které byly dříve rozmístěny na starších internetových stránkách a také na webu k Roku víry, z něhož byly na nové stránky přesunuty všechny díly katechezí o modlitbě (do rubriky Materiály – Katecheze). Již během dubna byly všechny uvedené starší weby zrušeny a byly plně nahrazeny těmito novými stránkami. Na aktuálním webu najdete kromě již dříve zavedených rubrik také nový přehledný systém složek, které jsou postupně doplňovány materiály z nejrůznějších tematických oblastí, jež se vztahují ke katechezi, vyučování náboženství, formaci katechetů, dětským bohoslužbám a dalším aktivitám souvisejícími s katechetickou činností. Na stránkách je nyní nově ke stažení např. formulář přihlášky dětí do náboženství, třídní kniha, vysvědčení pro jednotlivé ročníky ZŠ, formulář žádosti o kanonickou misi, nebo vybrané texty ze současné školské legislativy související s vyučováním nepovinného předmětu Náboženství (to vše v rubrice Dokumenty). Věříme, že tyto nové internetové stránky budou dobře sloužit nejen všem těm, kteří se věnují katechetické službě, ale skrze ně i těm, kteří jsou uváděni do opravdového vztahu s naším Pánem.
Vít Němec 

Nová sada samolepek na školní rok 2014/2015 
Příběhy Starého zákona II
Centrum pro katechezi připravilo sadu samolepek k systematické práci s předškoláky a žáky na prvním stupni ZŠ během školního roku 2014/2015. Tento materiál s názvem Příběhy Starého zákona II navazuje na sadu samolepek Příběhy Starého zákona I. V nové sadě se děti budou seznamovat s dalšími vybranými starozákonními postavami, například s Gedeonem, Noemi a Rút, Samuelem, Saulem, Davidem, Šalamounem, Eliášem, Elíšou, Izajášem, Ezechielem, Jonášem, Ester, nebo Danielem. Ke konci roku se děti také něco dozví o tom, jak židé čekali na mesiáše a jak si ho představovali. 
Samolepky se nejčastěji využívají ve farnostech při pravidelných setkáních – během dětských mší svatých, v hodinách náboženství, ve společenství dětí. Někteří rodiče s touto sadou samolepek pracují přímo doma. Společně si s dětmi čtou text z praktické příručky s převyprávěnými texty k samolepkám a zamýšlejí se nad tím, jaké poselství jim příběh přináší.
Sada 43 samolepek se sešitkem formátu A6, kam děti samolepky shromažďují, a také praktická příručka pro kněze, katechety či rodiče bude k dispozici během června v katechetickém centru. V současné době přijímáme objednávky na tento materiál. V případě zájmu nás můžete kontaktovat buď e-mailem: katecheti@arcibol.cz nebo na telefonu: 587 405 241, 739 344 128.
Anna Skočovská

Podobenství I. a II.
Ve velikonoční době v liturgických textech čteme Ježíšova podobenství o Božím království. Z protestantského prostředí (Apoštolská církev) vzešla dvoudílná bohatě ilustrovaná série obsahující následující podobenství: O dvou stavitelích, O rozsévači, O pleveli mezi pšenicí, O hořčičném zrnu, O kvasu, O pokladu v poli, O perle, O rybářské síti, O deseti družičkách. 
Oba díly sešitového formátu představujeme jako vhodný materiál pro názornou ukázku při seznamování žáků s těmito podobenstvími. Série na sebe navazujících obrázků dává dětem možnost si představit, jak se staví dům, jak vypadají jeho základy a vytváří tak možnost dialogu mezi vyučujícím a žákem. Díky těmto ilustracím může dítě porozumět dnes již méně známým 
pojmům, jako je rozsévač, kvas, hořčičné zrno aj. 
Biblické úryvky jsou převzaty převážně z ekumenického překladu. Za každým podobenstvím je výklad, ve kterém si občas můžeme povšimnout pojetí typického pro letniční církve – např. zvýraznění důležitosti křtu v Duchu Svatém, osobní přijetí Ježíše za svého Pána jako výlučný prvek spásy aj. 
Doporučujeme u výkladu připojit také náhled katolické církve, tedy upozornit, jaký význam má Boží milost, kterou si nelze získat jen správným chováním, a jak je pro nás důležité budovat si osobní vztah s Ježíšem. Oba díly od autora Miroslava Marvana si můžete zakoupit v křesťanských knihkupectvích nebo objednat na e-shopu: www.krestanskyzivot.cz; cena 66 Kč
Anna Skočovská

DVD PÁTER PIO – Mezi nebem a zemí, 2 díly
Otec Pio se dnes již stal symbolem přijaté lásky a utrpení, muž modlitby a odevzdanosti do Boží vůle, synovské úcty k Matce Boží, člověk vybraný samotným Kristem, aby nesením kříže v podobě stigmat – fyzické bolesti vnější i trýznivého vnitřního zápasu za obrácení hříšníků – pomáhal smíření světa s Bohem. Jeho osobnost nenechala nikoho z jeho současníků v klidu. Nepřátelé zvyšovali úsilí ztrpčit mu život a zpochybnit zvolenou duchovní cestu, v přátelích rostl soucit a touha mu intenzivně pomáhat. Lidé vlažní ve víře se v blízkosti jeho absolutní vydanosti Bohu proměňovali v horlivé, hříšníci se setkávali s poznáním pravdy o sobě a odvraceli se od zla. Prostí a nevzdělaní, toužící po zázracích, které by upevnily jejich slabou víru, byli poučováni a učili se nahlížet na svou každodennost novým pohledem. Nadřízení otce Pia byli konfrontování se svou ochotou uvěřit pomluvám i se svým tvrdým srdcem, s pýchou na dosavadní vlastní duchovní jednání. Už za jeho života o něm kolovaly neobyčejné zkazky, v nichž se mísila pravda a úžas nad Božím jednáním s lidskou fantazií a představami. 
Česky dabovaný film velmi srozumitelně prochází významné okamžiky života tohoto řeholníka na počátku usilovně hledajícího svůj životní úkol, Boží vůli a pak usilujícího jí dostát, zároveň představuje obyčejného člověka, kterému nebylo odňato nic lidského, ani temperament, intelekt, emoce a vnímání bolesti. Uvidíme cestu postupného odevzdávání sebe sama, poctivého úsilí proměňovat se uprostřed všedních úkolů a povinností.
Padre Pio z Pietrelciny, kapucínský mnich (1887–1968) byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. 26. června 2002. Znamení o vyvolení svého učedníka nám ponechal Kristus i v podobě jeho neporušeného těla, které v roce 2012 mniši v klášteře San Giovanni Rotondo objevili při přemisťování ostatků tohoto světce.
Pro katechetickou práci nabízíme k inspiraci několik myšlenkových “zastavení”:
1. DVD
“Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel tvůj hlas a následoval tě.”
6. minuta – rozhodnutí jít za Kristem lze vzít v různé míře vážně. Jedna z podob absolutní vydanosti pak znamená přijat na sebe cizí viny a souhlasit s tresty, které si zasluhují. Tento postoj nás učí ochotněji a mlčky snášet drobné nepříjemnosti, když je můžeme obětovat za hříšníky.
25. minuta – “láska se nedá vysvětlit“, lze ji jen cítit. Je potřeba se připravit na to, že s rozhodnutím plnit vážně Boží vůli je spojené i překonávání bolestné nedůvěry okolí, často i těch nejbližších, která nás sráží a chce nám vzít odvahu.
58. – 59. a 89. minuta – tajemství bolesti nás přesahuje, nelze vysvětlit a pochopit, musíme se před ním sklonit. Navzdory modlitbám a lékařské pomoci mnohdy přichází smrt; když ji nepřijmeme, usadí se v nás její negativní stín a brání vyrůst dobrým plodům bolesti. Druhé zbavit bolesti nemůžeme, ale můžeme být s nimi a svou přítomností ulehčit její trýzeň.
2. DVD
“Nikoliv má, ale tvá vůle se staň, ó, přesladký Ježíši“
Celý druhý díl má dvě ústřední témata: stavbu nemocnice v San Giovanni Rotondo a duchovní zápas uvnitř církve vyvolaný obdarováním otce Pia. 
34. až 37. minuta – Nic se nedá stavět na nenávisti. Je potřeba naučit se čekat, poslouchat, ať útočí nepřátelé jakkoliv. To vůbec neznamená zůstat pasivní. Naopak je třeba začít intenzivní duchovní boj “v zátylí” – nastupuje modlitba se vší svou úderností, pravidelností a vytrvalostí.
Svědectví hlavní postavy nás opakovaně přivádí k rozjímání POSLUŠNOSTI. Namáhavý výstup k ní nám usnadní slova otce Pia: “Nezáleží na tom, čí vinou trpíme, ale na tom, že nakonec zvítězíme.”
Navzdory všem lidsky přitažlivým obdarováním, zvítězil i tento světec nad světem i zlem svou věrností daným slibům a poslušností.
Více myšlenek k celému filmu najdete na webových stránkách katechetického centra v Olomouci www.katechetiolomouc.cz
Film Mezi nebem a zemí lze objednat v nakladatelství www.paulinky.cz
Eva Blešová


Bude vás zajímat

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (do 19. října 2014) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Pouť Rodiny Neposkvrněné 
Tradiční setkání Rodiny Neposkvrněné se letos koná v sobotu 31. května na poutním místě v Šaštíně v bazilice Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska. V 10.30 hod. bude slavná mše svatá, ve 14 hod. modlitba rozjímavého růžence a ve 14.45 hod. svátostné požehnání.
Valná hromada Matice svatohostýnské
V neděli 4. května – v den zahájení poutní sezony – se koná na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. Mše svatá bude sloužena v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 9.15 hod. Po ní začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál). Prezence bude probíhat od 7 hod.

Dvě nová zářivá světla na nebi
Vlastivědné muzeum a Muzejní galerie betlémů ve Švábenicích u Vyškova pořádá každou neděli až do 29. června (od 14 do 17 hod.) velkou životopisnou výstavu o kanonizovaných papežích Janu XXIII. a Janu Pavlu II. s názvem “Dvě nová zářivá světla na nebi“. Zároveň je možnost prohlídky stále expozice Vlastivědného i Kostelního muzea a novou Muzejní galerii betlémů. Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době konání výstav a nebo po ohlášené domluvě se správcem muzea. Vstupné je dobrovolné. 

Setkání vdov ve Štípě 
Třetí setkání vdov se uskuteční ve čtvrtek 12. června ve Štípě. Mši svatou v 10 hod. slouží v poutním kostele Narození Panny Marie žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Odpolední přednášku na téma “Jak nacházet radost ze života“ bude mít doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., SJ.
Na setkání se přihlaste nejpozději do 20. května: tel.: 604 252 629, 739 202 770 , e-mail: apanakova@volny.cz, majka.macal@seznam.cz 

Duchovní cvičení v Českém Těšíně
Exerciční dům v Českém Těšíně nabízí od 15. do 18. května duchovní cvičení s jezuitským knězem P. Františkem Líznou Sdílet velkou radost s Kristem vzkříšeným.
Bližší informace: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz, tel.: 737 930 713

Poutní slavnosti na Kalvárii u Jaroměřic
Kalvárie je poutní místo v římskokatolické farnosti Jaroměřice u Jevíčka v arcidiecézi olomoucké, nacházející se nad vsí Jaroměřice nedaleko Jevíčka.
Areál inspirovaný dispozicí baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě nechal počátkem 18. století vystavět František Michal Šubíř z Chobyně z vděčnosti za záchranu života své manželky Johanky a dítěte při těžkém porodu. Na plánu stavby se mohl podílet významný barokní architekt Jan Blažej Santini.
Kalvárie je místem rozjímání o utrpení Páně, místem smíření, eucharistické a mariánské úcty. Významná poutní tradice je zde stále živá.
7. a 8. června – první pouť – slavnost Seslání Ducha Svatého
	– mše svaté celebruje P. Leoš Ryška, SDB, ředitel TV NOE 
7. června 
	17.00 hod. – křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
	18.00 hod. – mše svatá
8. června
	8.30 hod. – mše svatá
	10.30 hod. – slavnostní mše svatá
	14.00 hod. slavnostní požehnání
19. června 
	Boží Tělo – sousední farnosti: Jaroměřice, Jevíčko a Velké Opatovice
	18.00 hod. – mši svatou celebruje P. Tomáš Káňa
6. srpna – svátek Proměnění Páně
	15.30 hod. – procházka s historikem Mgr. Michalem Schusterem po památkách Jaroměřic (začátek u zámku) 
	18.00 hod. – mše svatá u oltáře Milostivého Salvátora
	18.30 hod. – setkání s PhDr. Vladimírem Smékalem, emeritním profesorem psychologie na téma: Je víra v Boha pouhou berličkou? – areál Kalvárie (Nádvoří národů)
13. – 14. září 
	HLAVNÍ POUŤ – svátek Povýšení sv. kříže 
	– mše svaté celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas 
13. září
	16.00 hod. – křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
	17.00 hod. – mše svatá
14. září
	8.30 hod. – mše svatá
	10.30 hod. – slavnostní mše svatá
	14.00 hod. – slavnostní požehnání ostatky sv. Kříže
18. října – vigilie sv. Pavla od Kříže, zakladatele pasionistů
	15.00 hod. – pouť Pašijového hnutí
	16.00 hod. – mši svatou celebrují otcové pasionisté, správci Kalvárie
25. října – dušičková pouť (za účasti děkanátu Svitavy)
	11.00 hod. – svátost smíření, růženec, ofěra
	12.00 hod. – mši svatou celebruje P. Aleš Vrzala
24. prosince
	23.00 hod. – půlnoční mše svatá
Každou sobotu v 15.30 hod. – svátost smíření a modlitba růžence, v 16.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Každou první sobotu v měsíci (až do října) v 15 hod. rozjímání 7 slov z Kříže a pobožnost k sedmi bolestem Panny Marie
Pašijové první pátky v 18 hod. (křížová cesta, výstav Nejsvětější Svátosti s prvopáteční pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mše svatá) 
Bližší informace: Otcové pasionisté, Kalvárie 287, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, 
e-mail: pasioniste.kalvarie@seznam.cz, www.kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz, tel.: 461 326 445, 731 402 110

Cestou křížů
16. května – 5. října 2014 
Muzeum Kroměřížska – Zámek Chropyně 
Otevřeno úterý – neděle, začátky prohlídek v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod., www.muzeum-km.cz
Výstava pořádaná v Zámku Chropyně ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým představuje sbírku téměř sta křížů a korpusů Ježíše Krista z období 16. až 20. století. Tyto sakrální památky pocházejí z celého území bývalého Československa a dochovaný soubor je výsledkem sběratelské činnosti manželů Ing. Františka Hojgra a Boženy Hojgrové z Hrabové u Zábřehu. Výstavu doplňují kříže, obrazy a plastiky ze sbírek Muzea Kroměřížska. Pro děti i dospělé bude otevřena interaktivní dílna.
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 15. května v 16 hod.
Záštitu nad výstavou převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína
Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začíná 4. května 2014 a končí poslední nedělí v říjnu, v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v neděli 10. srpna 2014, mše svaté: v sobotu 9. srpna v 17.30 hod., v neděli 10. srpna 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.


Knižní novinky

Novinky z Karmelitánského nakladatelství
100 nových moučníků sestry Anastázie
Anastazja Pustelniková
Váz., 208 s., 299 Kč
Druhá kniha plná vynikajících receptů na dorty, rolády, řezy a cukroví od zkušené kuchařky a hospodyně působící v různých řeholních domech, kde bylo její kulinářské umění vysoce ceněno. Recepty, které jsou v knize seřazeny podle obtížnosti, hravě zvládnou začínající i zkušené kuchařky. 

Karikatury Boha
Kateřina Lachmanová
brož., cca 50 s., 89 Kč
Autorka zpracovala téma karikatur Boha záměrně “lidovější” formou. Čtenář se dozví: co je podstatou karikatur Boha, jak vznikají nebo kde čerpat, máme-li je nějak korigovat a jaké karikatury jsou dnes běžně “v oběhu“.

Ježíšův životní styl
Nicky Gumbel
brož., 200 s., 219 Kč
Autor, který působí v čele Kurzů Alfa v Anglii, se v knize snaží přiblížit biblické učení tak, aby bylo srozumitelné a praktické pro dnešního člověka. Zabývá se například tématy: jak se vypořádat s hněvem, jak reagovat na zlé lidi, jak se vyhnou rozvodu, jak se modlit a jak dávat, jak se postit, jak zacházet s penězi nebo jak skoncovat se starostmi a začít žít.

Síla Jména
Kalistos Ware
brož., 64 s., 79 Kč
V originálním výkladu Ježíšovy modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou hésychastů, učitelů vnitřního ztišení, a dokládá, že z jejich učení a duchovní zkušenosti může čerpat užitek každý, kdo se modlí. Dílko Síla Jména se dočkalo mnoha vydání a bylo přeloženo do řady jazyků, je ceněno jako skutečná perla duchovní literatury.

Výstup na horu manželství
Elias Vella
brož., 192 s., 199 Kč
Podněty pro zdravější manželský život. Autor se věnuje nejen ideálu křesťanského manželství, ale i problémům, s nimiž se nejčastěji manželé potýkají: problematická komunikace, cizoložství, nesnáze v oblasti sexuality, rozvod či odluka, atd. Nabízí povzbuzení a nasměrování, přičemž vychází z bohaté pastorační praxe a z bezpočtu osobních setkání.

Princezna z pivovaru
Jiří Barhoň
brož., 88 s., 99 Kč
Nové úsměvné příběhy oblíbeného autora jsou v knize řazeny do několika celků: Princezna z pivovaru, O svatých, O nás hříšnících. 

Svatodušní obnova
Vojtěch Kodet
audiozáznam, MP3, celkový čas: 2 hod. 52 min.
Záznam kázání a přednášek pronesených při duchovní obnově před Letnicemi v Praze-Liboci ve dnech 16. až 18. května 2013; stopa č. 6 obsahuje kázání v rámci duchovní obnovy v Olomouci-Hejčíně v květnu 2012.

Novinky z Karmelitánského nakladatelství
100 nových moučníků sestry Anastázie
Anastazja Pustelniková
Váz., 208 s., 299 Kč
Druhá kniha plná vynikajících receptů na dorty, rolády, řezy a cukroví od zkušené kuchařky a hospodyně působící v různých řeholních domech, kde bylo její kulinářské umění vysoce ceněno. Recepty, které jsou v knize seřazeny podle obtížnosti, hravě zvládnou začínající i zkušené kuchařky. 

Karikatury Boha
Kateřina Lachmanová
brož., cca 50 s., 89 Kč
Autorka zpracovala téma karikatur Boha záměrně “lidovější” formou. Čtenář se dozví: co je podstatou karikatur Boha, jak vznikají nebo kde čerpat, máme-li je nějak korigovat a jaké karikatury jsou dnes běžně “v oběhu“.

Ježíšův životní styl
Nicky Gumbel
brož., 200 s., 219 Kč
Autor, který působí v čele Kurzů Alfa v Anglii, se v knize snaží přiblížit biblické učení tak, aby bylo srozumitelné a praktické pro dnešního člověka. Zabývá se například tématy: jak se vypořádat s hněvem, jak reagovat na zlé lidi, jak se vyhnou rozvodu, jak se modlit a jak dávat, jak se postit, jak zacházet s penězi nebo jak skoncovat se starostmi a začít žít.

Síla Jména
Kalistos Ware
brož., 64 s., 79 Kč
V originálním výkladu Ježíšovy modlitby vystihuje metropolita Kallistos živou tradici a teologii pravoslaví. Chce nás nově oslovit naukou hésychastů, učitelů vnitřního ztišení, a dokládá, že z jejich učení a duchovní zkušenosti může čerpat užitek každý, kdo se modlí. Dílko Síla Jména se dočkalo mnoha vydání a bylo přeloženo do řady jazyků, je ceněno jako skutečná perla duchovní literatury.

Výstup na horu manželství
Elias Vella
brož., 192 s., 199 Kč
Podněty pro zdravější manželský život. Autor se věnuje nejen ideálu křesťanského manželství, ale i problémům, s nimiž se nejčastěji manželé potýkají: problematická komunikace, cizoložství, nesnáze v oblasti sexuality, rozvod či odluka, atd. Nabízí povzbuzení a nasměrování, přičemž vychází z bohaté pastorační praxe a z bezpočtu osobních setkání.

Princezna z pivovaru
Jiří Barhoň
brož., 88 s., 99 Kč
Nové úsměvné příběhy oblíbeného autora jsou v knize řazeny do několika celků: Princezna z pivovaru, O svatých, O nás hříšnících. 

Svatodušní obnova
Vojtěch Kodet
audiozáznam, MP3, celkový čas: 2 hod. 52 min.
Záznam kázání a přednášek pronesených při duchovní obnově před Letnicemi v Praze-Liboci ve dnech 16. až 18. května 2013; stopa č. 6 obsahuje kázání v rámci duchovní obnovy v Olomouci-Hejčíně v květnu 2012.


Z diáře arcibiskupství

KVĚTEN 2014
1. 5. čtvrtek
	10.00 hod. • Strážnice	– mše svatá a pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II. • arcibiskup Jan
3. 5. sobota
	10.00 hod. • Viceměřice – mše svatá a žehnání hasičského praporu • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Halenkov – biřmování • biskup Josef
4. 5. neděle
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezony a valná hromada Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
	10.15 hod. • Provodov – XX. hasičská pouť • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) • biskup Josef
5. 5. pondělí až 7. 4. středa
	Olomouc – Hotel Flora – plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 5. úterý
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
7. 5. středa
	19.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro Studentský Velehrad • arcibiskup Jan
10. 5. sobota
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 5. neděle
	10.00 hod. • Napajedla – biřmování • biskup Josef
	10.30 hod. • Pitín – mše svatá u příležitosti 100. výročí kněžského svěcení arcibiskupa Josefa Karla Matochy • arcibiskup Jan
11. 5. neděle až 13. 5. úterý
	Velehrad – Stojanov – setkání děkanů • arcibiskup Jan
12. 5. pondělí až 14. 5. středa
	Svatý Kopeček u Olomouce – rekolekce pro zaměstnance Radia Proglas • biskup Josef
14. 5. středa
	19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování a křest dospělých • arcibiskup Jan
16. 5. pátek
	18.00 hod. • Hoštejn – žehnání opravené fary a farního muzea • biskup Josef
17. 5. sobota
	10.00 hod. • Slatinice – žehnání pramenů • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	10.00 hod. • Kelč-Kladeruby – 15. výročí posvěcení kostela • biskup Josef
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – XII. pouť podnikatelů • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Olomouc a Přerov) • arcibiskup Jan
18. 5. neděle
	10.00 hod. • Vacenovice – biřmování • biskup Josef
	10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá u příležitosti pouti rodin • arcibiskup Jan
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
20. 5. úterý
	18.00 hod. • Zlín-Jižní Svahy – mše svatá u příležitosti 20. výročí založení Církevní základní školy ve Zlíně • arcibiskup Jan
21. 5. středa
	18.00 hod. • Zlín-Malenovice – mše svatá v rámci Kulturního jara • arcibiskup Jan
22. 5. čtvrtek
	10.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – mše svatá a setkání s kněžími jubilanty • arcibiskup Jan
23. 5. pátek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – zahájení Noci kostelů • biskup Josef
24. 5. sobota
	15.00 hod. • Oprostovice – mše svatá u příležitosti 110. výročí narození ThDr. Bohumila Zlámala • biskup Josef
	15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Kyjov a Vsetín) • arcibiskup Jan
25. 5. neděle
	10.15 hod. • Svatý Hostýn – XII. celonárodní pouť včelařů • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – I. pouť moravských Matic • biskup Josef
	15.00 hod. • Slavkovice – mše svatá na závěr Kongresu o Božím milosrdenství • arcibiskup Jan
27. 5. úterý
	10.00 hod. • Kroměříž – Panna Maria – mše svatá u příležitosti 20. výročí založení Církevní základní školy v Kroměříži • arcibiskup Jan
29. 5. čtvrtek
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení Páně • biskup Josef
31. 5. sobota
	10.00 hod. • Strážnice – biřmování • arcibiskup Jan
	10.30 hod. • Kuželov – biřmování • biskup Josef


