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Pastýřský list olomouckého arcibiskupa k zahájení školního roku 2014 
Drazí manželé,
dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají vaši pozornost především děti, které jdou poprvé do školy, nebo začínají na nových školách. Školy jsou vašimi velkými pomocníky při přípravě vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života.
K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je to nejlepší vysvědčení rodičů. Nikdo nedá, co sám nemá, říká stará moudrost. Nejvíc to asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: To, co jsi, křičí tak hlasitě, že neslyším to, co říkáš. I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě, co vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a pamatuje si. Přebírá vzorce jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně významné doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí do budoucnosti dítěte. Myslíme-li na dědičnost, musíme připomenout, že výchova už od útlého dětství a pak práce na sobě se vyplatí v dalších generacích.
Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje, ale abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné přátelství dětí s Bohem a vzbudit v nich touhu líbit se mu, podařilo se nám to nejdůležitější.
Křesťanští rodiče nechají své děti pokřtít co nejdříve. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim pak budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou nejen pokřtění a biřmovaní (teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), ale také podle víry žijící, aby mohli být dobrým příkladem. Dobří kmotři cítí za kmotřence odpovědnost, a kdyby se s rodiči něco stalo, jsou ochotni se o děti postarat. 
Rodiče zajistí náboženskou výuku svých dětí, která se nabízí na farách nebo ve školách. Jeden či dva roky náboženství dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve všech ročnících základní i střední školy. K formaci patří i zapojení do církevního společenství. Rodiče zodpovídají za přípravu ke svátosti smíření (zpovědi), eucharistie (svatého přijímání) a biřmování, i když to je už svátost křesťanské dospělosti a mladí by se pro ni měli rozhodnout svobodně. Kněz či katecheta připravující a učící děti nemůže svůj úkol zvládnout dostatečně, pokud s ním nespolupracují rodiče svěřenců. Zanedbání náboženské formace dětí je nejen proviněním proti slibu rodičů při křtu dětí, ale především je to provinění proti dětem. Tak se proviňují i rodiče, kteří po prvním svatém přijímání přestanou děti posílat do náboženství.
Tam, kde je dostupná církevní škola, by měli rodiče upřednostnit poslání dětí do tohoto prostředí, které nejen vzdělává, ale také pomáhá křesťansky vychovávat.
Poslechněte si, co mi píší o své víře mladí biřmovanci: Žiju v rodině, kde jsou všichni věřící, a tak se mi dostávalo neustálého přílivu víry. Když jsem byla malá, seděla se mnou u postele každý večer maminka a učila mě různé modlitby. Každou neděli jsme chodili společně do kostela a já si uvědomila, že nejde o povinnost, ale o radost být s Bohem. Jiný píše: V dětství se mi líbily především dětské mše a roráty, dnes mě oslovuje především adorace Nejsvětější svátosti. Jiný vzpomíná na babičku, která byla pro celou rodinu něco jako vzor křesťanství. Důležitou zkušenost má jiný mladík: Rodiče mě nikdy nenutili modlit se a chodit do kostela, spíš se mě snažili navést na správnou cestu, abych to chtěl sám. Za ty, kterým pomohlo ministrování či zpěv ve schóle uveďme aspoň jednu: Když jsem začala chodit do schóly, najednou jsem se do kostela těšila. Teď, když jedu ze školy domů autobusem, vystupuji o zastávku dřív a zastavuji se na chvilku v kostele, abych poděkovala za celý den. A za studenty církevních škol: Musím se přiznat, že na církevní školu se mně moc nechtělo, zvlášť když budu ještě i na církevním internátu. Bála jsem se, že si na to nezvyknu. Ale je to jinak. Jenom díky tomu jsem se přiblížila o kousek k Bohu.
Náboženský vztah dětí se nejlépe vytváří příkladem rodičů. Zkušenost dobrého, spravedlivého a milujícího otce je potřebným základem pro správnou představu dítěte o Bohu Otci. Dítětem obdivovaný otec, který při modlitbě pokorně klečí před Bohem, nejlépe učí o velikosti Boha. Mateřská láska a péče odhaluje Boží lásku a pomáhá objevit Matku Boží, Pannu Marii. Rodiče, kteří už nikdy nepřipomínají, co jednou odpustili, připraví děti k pochopení a přijetí osvobozujícího odpuštění hříchů od Boha. Výchova k vděčnosti za odpuštění zavazující k upřímné snaze nevracet se ke starým chybám, nejlépe vede ke správné zpovědní praxi. Takto vedené dítě si neutvoří představu, že se stačí vyzpovídat a může se hřešit dál. Snaha rodičů poslouchat Boha ukazuje dětem, že poslušnost není jen pro malé děti. Když děti vidí, že se rodiče chtějí líbit Bohu, který jim vidí do srdce, nenaučí se poslouchat jen naoko, nebo jen tak, aby nebyly přistiženy. Když děti vidí rodiče u zpovědi, pochopí, že i autorita je chybující, ale stále usiluje o nápravu.
Výchova dětí je věcí obou rodičů, proto se považuje za samozřejmé, že do manželství vstupují dva věřící stejné víry. Jako výjimku, kterou může udělit biskup, církev připouští sňatek s nekatolíkem, pokud jsou dostatečné záruky pro katolickou výchovu dětí, ale upozorňuje na náročnost takového úkolu.
Stabilní rodina může mít oporu v širším příbuzenstvu a kruhu přátel. Významný je i mezigenerační vztah rodičů a prarodičů. Podle toho, jak se chovají rodiče ke svým rodičům, si děti dělají představu o svém budoucím vztahu k rodičům v dospělosti. 
Drazí rodiče,
vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. Modlím se za vás a stejně tak prosím o modlitbu za vás všechny, kteří nevychovávají své vlastní děti. Z vaší dobré výchovy dětí bude mít užitek celá společnost, i my. Proto vás rádi podpoříme.
K tomu vám a celým rodinám ze srdce žehná
arcibiskup Jan


List z kalendáře

ZÁŘÍ 2014 
1. 9. 1929 se narodil P. Josef Koláček, dlouholetý ředitel českého vysílání Vatikánského rozhlasu (85. narozeniny) 
1. 9. 1939 začala druhá světová válka (75 let)
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České republice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, tradičně druhý víkend v září
14. 9. 1939 se narodil Mons. Mgr. Milán Kouba, papežský prelát, bývalý generální vikář olomoucký (75. narozeniny)
15. 9. 1564 se narodil Karel starší ze Žerotína, významný moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel moravského zemského patriotismu (450 let)
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících
(jpa)


Úmysly apoštolátu modlitby

ZÁŘÍ 2014
Úmysl všeobecný
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
Úmysl evangelijní 
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
Úmysl národní 
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.

říjen 2014
Úmysl všeobecný
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
Úmysl evangelijní 
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
Úmysl národní 
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.


Aktuality

I letos změny v obsazení farností
Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých římskokatolických farností. 
K 1. červenci 2014 provedl arcibiskup Mons. Jan Graubner více než šedesát personálních změn v olomoucké arcidiecézi.
(jpa)

Nový vicerektor kněžského semináře
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval k 1. 7. 2014 novým vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P. Ing. Mgr. Pavla Šupola (1977), dosavadního administrátora ve Vracově, který nahradil ve funkci P. Mgr. Jiřího Kupku, který byl jmenován farářem v Bánově.
(ps) 

Na Velehradě se už podesáté setkají nemocniční kaplani
Ve dnech 29. září až 2. října se na Velehradě uskuteční další, již desáté formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Akce, kterou pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, nabídne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i diskuzemi.
Setkání je primárně určeno nemocničním kaplanům a zájemcům o tuto službu, zváni jsou však rovněž dobrovolníci v pastorační péči. Program nabídne nejprve jednodenní duchovní obnovu a poté dvoudenní odborný program, věnovaný vybraným tématům z pastorace a spirituality nemocných a religionistiky. Ten bude obsahovat přednášky, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze apod.
Setkání, které zaštítila Rada pro zdravotnictví ČBK a Arcibiskupství olomoucké, pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci a za účasti zahraničních hostů (Rakousko – Vídeň; Slovensko – Martin).
Přihlásit se je možné do 15. září na e-mail: sekretariat.kank@seznam.cz
Zita Havlenová

Diecézní eucharistický kongres
Diecézní eucharistický kongres se bude konat 15 a. 16. května 2015 v Olomouci. Ve farnostech vyvrcholí o slavnosti Těla a Krve Páně.
(aco) 

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V sobotu 21. června 2014 se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil pět nových jáhnů, které jmenoval na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Zdeněk Mlčoch (1987) z farnosti Rataje u Kroměříže – jáhnem Přerov
Ing. Josef Slezák (1975) z farnosti Březnice u Zlína – jáhnem Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
Vilém Pavlíček (1987) z farnosti Svitavy – jáhnem pro službu v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
Mgr. Pavel Macura (1980) z farnosti Zlín – Panny Marie Pomocnice – jáhnem Uherský Brod
Cyril Josef Komosný, OFMCap. (1984) z farnosti Dolní Bojanovice – jáhnem pro řád Menších bratří kapucínů
(jpa)

Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 28. června 2014 v katedrále sv. Václava v Olomouci dva nové kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2014 nastupují na svá první kněžská působiště. 
P. Mgr. František Ponížil (1987) – kaplanem Valašské Klobouky
P. Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. (1980) – kaplanem Kroměříž u Panny Marie
(jpa) 

Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres
Česká biskupská konference se rozhodla v příštím roce uspořádat první Národní eucharistický kongres od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové slavnosti Těla a Krve Páně – hlavního dne pro farnosti. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015.
“Chceme tímto krokem prohloubit eucharistickou úctu v celé naší zemi. Věřím, že kongres přinese velké oživení víry a lásky k e ucharistii,“ říká k cíli setkání biskup Jan Vokál, delegát ČBK pro eucharistické kongresy. Pod jeho dohledem se už několik měsíců schází přípravná skupina, v níž zasedají jeden až dva zástupci z každé diecéze. Výkonným vedoucím skupiny je P. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy Koclířov.
Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem je eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti, a jsou hlavním projevem úcty k ní mimo mši svatou.
Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongresu. Ten poslední, v pořadí padesátý, byl roku 2012 v Dublinu. Příští se uskuteční v roce 2016 na Filipínách.
(čbk)

Arcibiskupské gymnázium má nová okna
Celkem 80 oken bylo během letních prázdnin vyměněno v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Částkou 2.118.516 korun financoval jejich výměnu zřizovatel školy, kterým je Arcibiskupství olomoucké.
Jednalo se o okna v přízemí ulice Malý Val, okna vedoucí na zadní zahradu, okna pokojů a učeben směrem do tenisového kurtu, okna v aule a na zadním schodišti. Nová okna tak již jsou s výjimkou pokojů a místností ve směru do Mariánského dvora ke kostelu sv. Mořice ve všech pokojích domova mládeže, učebnách a kabinetech. V následujícím roce by měla výměna pokračovat okny z chodeb směrem na tenisový kurt.
Štěpán Bekárek

Národní svatováclavská pouť 
Jako každý rok se i letos 28. září koná Národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi. Poutní mši svatou bude v 10 hod. sloužit Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký; kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP. Korunovaci palladia nově zhotovenými šperky provede apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza.
(aco)

Zemřeli dva nejstarší kněží v olomoucké arcidiecézi
Ve věku 97 let zemřel 26. června 2014 jezuitský kněz P. Josef Cukr, který žil na odpočinku na Velehradě, kde byl také 2. července 2014 pohřben. Pohřební obřady vykonal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 
P. Josef Cukr se narodil 2. ledna 1917 v Boršicích, kde vychodil základní školu. Od roku 1928 studoval na velehradském gymnáziu, po maturitě v Kroměříži vstoupil roku 1936 do jezuitského noviciátu v Benešově. Tam též vykonal filozofická studia a rok pak učil na Velehradě. Teologii studoval ve válečných podmínkách v Praze, kde byl zatčen a rok prožil v koncentračním táboře Terezín. Po válce ukončil svá studia na Heythrop College v Anglii, kde byl 12. září 1946 vysvěcen na kněze. V letech 1947až 1949 byl ministrem řeholního domu v Bohosudově. Během třetí probace na Svatém Hostýně byl s ostatními řeholníky zatčen a internován opět v Bohosudově. Prošel jednotkami PTP na Slovensku a pak osm let strávil ve věznicích v Praze, na Mírově, v Jáchymově, Valdicích a Leopoldově. Po propuštění v roce 1960 pracoval jako skladník. Od roku 1968 mohl působit jako kněz opět v Bohosudově, kde zůstal 33 let až do roku 2001. Jeho zásluhou bohosudovské poutní místo během let komunizmu nezaniklo; po listopadu 1989 se zasloužil také o obnovení tamního biskupského gymnázia. Poslední léta svého života prožil na Velehradě. V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil státní vyznamenání “Za zásluhy“. V říjnu roku 2006 se stal čestným občanem města Krupky, jehož je Bohosudov součástí.
Tři týdny po úmrtí P. Cukra zemřel 17. července 2014 ve věku 96 let v hospici na Svatém Kopečku u Olomouce P. Antonín Kryl. Pohřben byl 25. července 2014 na místním hřbitově v Charvátech. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se svým pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdličkou a pomocným biskupem českobudějovickým Mons. Pavlem Posádem.
P. Antonín Kryl se narodil 12. června 1918 v Šumvaldu. Na kněze byl vysvěcen 21. března 1942 v polské Wrocławi. Po vysvěcení byl kaplanem v Rudě nad Moravou, Bludově, potom provizorem v Branné. V padesátých letech byl tři roky internován, další rok strávil u PTP a ještě jeden rok ve výrobě. V roce 1955 se vrací do duchovní správy a postupně jako administrátor a farář pracuje v těchto farnostech: Písařov, Moravský Karlov, Studená Loučka, Mírov, Vyšehorky, opět Písařov a Moravský Karlov, Charváty a Bílá Lhota. Posledních 14 let svého aktivního života strávil opět v Charvátech. Odtud odešel na odpočinek na svatomichalskou faru do Olomouce, kde se o něho obětavě staral místní farář P. Antonín Basler.
Josef Pala

Charita pomáhá na východě Ukrajiny
Charita Česká republika se připojuje k aktivitám Charity Ukrajina, která začala letos v srpnu poskytovat jídlo, vodu, psychosociální pomoc a poradenství pro lidi postižené ozbrojeným konfliktem na východě Ukrajiny. 
Podle zprávy OSN za dva měsíce (červen – červenec) stoupl počet lidí, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny do ostatních částí země, z 2600 na 102 600. Důvodem prudkého zvýšení jsou těžké boje ukrajinských armádních jednotek s proruskými separatisty. Bojovou zónu denně opouští více než tisíc osob. 
Charita Ukrajina proto zahájila přípravu podpory lidí zasažených ozbrojeným konfliktem na východě Ukrajiny. Zajistí pro ně dodávky potravin, vodu a oblečení, hygienické potřeby a potřeby na vaření. Poskytne rovněž sociální, právní a administrativní podporu osobám, které musely opustit své domovy. Navíc plánuje vytvořit stálé základny pro svoji činnost na východě země, konkrétně v Charkově, kde Charita Ukrajina sídlí. 
Charita Česká republika podpoří partnerskou Charitu z prostředků veřejné sbírky, kam mohou lidé posílat finanční dary. Číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. 
Podle serveru rt.com si konflikt na Ukrajině vyžádal 1 129 civilních obětí, 3 500 lidí bylo zraněno. Dalších 170.000 osob z oblasti bojů opustilo své domovy a odešlo do jiné části země.		 Charita ČR

Stavební obnova a restaurování kulturních památek a památek místního významu za finanční podpory Zlínského kraje v roce 2014
Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje
1. Římskokatolická farnost Fryšták – 275 400 Kč – kostel sv. Mikuláše, Fryšták
2. Římskokatolická farnost Uherský Brod – 229 500 Kč – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherský Brod
3. Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí – 275 400 Kč – kostel sv. Jakuba Většího, Krásno nad Bečvou
4. Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří – 275 400 Kč – hlavní oltář v kostele sv. Josefa, Štítná nad Vláří
5. Římskokatolická farnost Jalubí – 275 400 Kč – barokní oltář v kostele sv. Jana Křtitele, Jalubí
6. Římskokatolická farnost Morkovice – 229 500 Kč – kostel sv. Jana Křtitele, Morkovice-Slížany
7. Římskokatolická farnost Vsetín – 246 800 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou, Vsetín
Eva Lidáková

Oznámení o volbě generální představené České kongregace sester dominikánek 
Dne 25. července 2014 byla zvolena generální představenou České kongregace sester dominikánek sestra M. Krista Ludmila Chládková, OP.
(aco)

Zemřel P. Josef Freml 
Ve věku 86 let zemřel 23. července 2014 v Hospici sv. Lukáše v Ostravě salesiánský kněz P. Josef Freml, farní vikář farnosti Moravská Ostrava.
Pocházel ze Šumic u Uherského Brodu, ale většinu svého kněžského života po vysvěcení v roce 1965 prožil ve farnostech na území ostravsko-opavské diecéze. Pohřben byl do kněžského hrobu ve svém rodišti.	
(ps)


Cholina

Cholina – nejstarší poutní místo Hané
Obec Cholina se stala středem pozornosti české veřejnosti po 10. červenci 1996, kdy z tamního kostela byla odcizena vzácná socha Madony z 15. století. Deset let trvalo pátrání. Úspěšně skončilo 27. března 2006, kdy socha byla zajištěna u jednoho vídeňského antikváře. Další tři roky trvalo soudní jednání o jejím vydání do České republiky. Před pěti lety – 1. února 2009 – se konalo slavnostní uvítání Madony v dolinské farnosti. 
Cholinský kostel Nanebevzetí Panny Marie se svou štíhlou bílou věží zdobí jedno úbočí Drahanské vrchoviny poblíž města Litovle. Původní románská svatyně z 12. století byla přestavěna v gotickém slohu. Majitel panství a současně patron kostela Adam z Konice předal své patronátní právo počátkem roku 1326 premonstrátskému klášteru Hradisku u Olomouce. Premonstráti dali podnět k mariánské úctě na tomto místě darováním gotické sochy Panny Marie, díla krásného slohu z počátku roku 1400. Z cholinské farnosti se stalo několik kněží opaty na Hradisku. Dnešní farní budova je z roku 1734. Z výnosu polností byla zajištěna nejen údržba chrámu, ale i několik kněží při něm působících. Poutníci přicházeli z širokého okolí, zvláště po zprávách o mimořádných uzdraveních a vyslyšení proseb zaznamenaných ve farní kronice.
Po roce 1632, kdy v kapli na svaté hoře, postavené nad Olomoucí došlo k mimořádnému objevu reliéfního obrazu Panny Marie a k uzdravení slepce směřovala poutní procesí více na Svatý Kopeček. Cholina však v zapomenutí neupadla; účast příchozích poutníků byla vždy velká o mariánských svátcích. Magnetem zůstala pro poutníky votivní 130 cm vysoká socha Panny Marie.
Historiky umění zajímá nejen vzácná socha, ale také klenutí gotického presbytáře a renesanční náhrobní desky ze 16. století pořízené po pohřbech šlechtických majitelů Choliny. Cenná je také plastika Piety z 2. poloviny 16. století, dnes zapůjčená do expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci. Pod vítězným obloukem vpravo je zavěšen na plechu malovaný obraz cholinské Panny Marie , pořízený třemi premonstráty v roce 1758. Vlevo je umístěn rozměrný obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1749, dílo olomouckého malíře Josefa Františka Pilze; do roku 1862 byl ozdobou dřívějšího barokního hlavního oltáře. Rekvizice zvonů v roce 1916 a 1942 přečkaly dva historické zvony: jeden z nejstarších zvonů v diecézi z roku 1526 a druhý – sanktusník z roku 1547. V roce 1997 k nim přibyly tři nové zvony.
V nice hlavního dolinského oltáře je dnes umístěna socha Matky Boží s Dítětem Ježíšem z roku 1872; původní historická Madona je vystavena jen o hlavní pouti, v neděli po 15. srpnu, po svátku Nanebevzetí Panny Marie.
V prvním poschodí farní budovy je letní refektář s nástropní freskovou výzdobou a s menším souborem starých tisků. Na chodbách jsou zavěšeny v oleji malované portréty některých zdejších kněží – premonstrátů. Od roku 1950 je nezvěstný pergamenový kodex Antifonář cholinský z roku 1589 vyzdobený iluminacemi.
Do roku 1834 se pohřbívalo při kostele. Od toho roku pak na novém hřbitově, založeném sto metrů západně od kostelní věže. Významný je hrob rodičů a sourozenců spisovatele Jana Čepa z přifařených Myslechovic, kněžské hroby a literárně činných osobností.
Vedoucím poutních výprav lze jen doporučit, aby nezapomínali zařadit do svých zájezdů návštěvu nejstaršího poutního místa Hané – Cholinu. K dispozici jim bude tištěný průvodce vydaný v roce 2009.
Bohuslav Smejkal


Hlasy a ohlasy

Pouť za obnovu rodin k Panně Marii Kopanické
Pitínské Paseky známé spíše pod názvem Kopanice patří k obci Pitín. Je to odlehlé a zejména v zimě těžko dostupné místo, ležící v kopcovitém kraji s hlubokými lesy, při samé hranici se Slovenskou republikou. Je to kraj houževnatých, pracovitých, skromných a pokorných lidí a právě na jejich počest nechal zde jejich rodák ThDr. František Michalčík, až do roku 1987 farář v severoitalském Wahlenu, vystavět kapli Panny Marie Kopanické.
V neděli 20. července zde sloužil místní duchovní správce P. Zdeněk Graas mši svatou za rodiny a jejich obnovu. A protože slavíme Rok rodiny vyrazili někteří naši farníci ke kapli hezky po svých. Po osmi kilometrech doputovali v procesí ke kapli, přesně tak, jak to měl rád otec Michalčík. A nebyli sami. Dorazili také poutníci z Hostětína a Šanova, vedlejší Žítkové a také ze sousední slovenské Horné Súče.
A to bylo moc dobře, protože v modlitbě se lidská vůle sbližuje a modliteb za rodiny není nikdy dost.
Miroslav Kužela
Pitín 


Papežská misijní díla
 	
Olomoucká arcidiecéze přivítala vzácnou návštěvu z africké Zambie
Ve dnech 26. června až 7. července 2014 se uskutečnila v naší vlasti ojedinělá návštěva afrických bohoslovců a jejich představených. Pozvání národního ředitele Papežských misijních děl (PMD) v České republice P. Jiřího Šlégra přijal národní ředitel PMD v Zambii P. Bernard Makadani Zulu, rektor semináře sv. Dominika v Lusace P. Dennis Phiri a šest mladých studentů kněžství a zároveň členů místní “Scholy Cantorum“ – Benjamin Mwanza, Cosmas Harrison Banda, Cedrik Mweshi, Benson Benny Phiri, Gerald Daka a Clinton Chota. 
Hosté nalezli po dva týdny svůj přechodný domov v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, proto návštěvy probíhaly převážně v nepříliš vzdálených farnostech. V naší arcidiecézi jsme se s nimi mohli setkat v Kroměříži, na Svatém Hostýně, v Žeranovicicích, Holešově, Nivnici, na Svatém Kopečku u Olomouce, ve Veselí nad Moravou, v Lidečku, ve Valašských Kloboukách, na skautském táboře na Smraďavce u Buchlovic, v Kyjově, ve Strážnici. V olomoucké rezidenci hosty přijel také otec arcibiskup Jan Graubner. Na Velehradě vystoupili bohoslovci při Večeru lidí dobré vůle společně s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zpívali při mši svaté a nechyběli při vernisáži výstavy Papežských misijních děl o Zambii. V sousední brněnské diecézi navštívili “černoušci“, jak je lidé často nazývali, festival Kéfasfest v Dolních Kounicích, Slovanské hradiště v Mikulčicích, Dolní Bojanovice a samozřejmě po příjezdu i před odjezdem se měli možnost podívat po starobylé Praze. 
Během besed a koncertů seznámili veřejnost se životem místní církve v Zambii, poukázali na skutečnost rozsáhlých farních území, které mají např. 400 km2. Nedostatek kněží způsobuje, že se kněz na nedělní bohoslužbu dostane do mnoha farností jen několikrát za rok. Za poslední dva až tři roky narostl počet zájemců o kněžství na historicky nejvyšší počet, ale místní finanční zdroje zdaleka nestačí pokrýt náklady s tímto spojené. Proto je pomoc z ČR tolik významná a základní. Seminář je přeplněný i přesto, že kněží kvůli chudobě neberou žádný plat, nemají zdravotní pojištění ani jinak zajištěný příjem. Výplatu nedostávají ani profesoři nebo rektor semináře. Jejich život je opravdovou službou Bohu a lidem.
Všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili návštěvu hostů ze Zambie, patří srdečné poděkování. Je velikou radostí, že na náklady spojené s cestou a na přímou pomoc pro seminář sv. Dominika a místní bohoslovce se vybralo přibližně půl milionu korun. Mešní intence, které věřící pro Zambii věnovali, tuto částku zvedly na téměř 600 000 Kč. Mešními intencemi je umožněno kněžím, pro které je to často jediný příjem, mít jídlo na stole, prostředky na léky a péči o potřebné.
Pro zájemce jsou stále k dispozici letáčky věnované dárcovskému programu pro seminaristy a unikátní CD “Zambijské chvály“ s písněmi bohoslovců přímo ze semináře sv. Dominika. Za jakoukoliv další pomoc upřímně děkujeme a vyprošujeme Boží pokoj a ochranu Panny Marie, Královny misií.
Více na www.missio.cz
sestra M. Luisa Ščotková
ředitelka PMD v olomoucké arcidiecézi


Centrum pro mládež

Třešť hostila přes 500 animátorů
Motivovat a nasměrovat své vrstevníky správným směrem – to vystihuje úkol mladých lidí, kteří se sešli na Celostátním setkání animátorů. Setkání má mladé podpořit v další aktivitě v církvi a dát jim novou inspiraci.
“Setkání je připraveno pro animátory i za odměnu. Vážíme si práce, kterou ve svých společenstvích dělají. Chceme je také motivovat a inspirovat k další činnosti,“ vysvětluje hlavní organizátor P. Jan Balík.
Setkání proběhlo ve dnech 17. až 23. srpna a postupně jej navštívili biskupové z téměř všech českých a moravských diecézí. Každý den setkání měl své hlavní téma – celkem pět témat. 
První den čekalo mladé animátory téma: Přirozený zákon – kde je zdroj současných problémů společnosti; o tématu hovořil filozof Roman Cardal. V úterý vystoupil s přednáškou o křesťanské antropologii kněz a teolog Petr Smolek. Hana Imlaufová hovořila na téma: Jak se učit vztahům – jak překonat obtíže ve vztahu, kamarádství, přátelství. 
Dalším tématem byla rodina s tématem: Rodina: co je a proč, proč je základem společnosti, jak to udělat, aby moje rodina byla pevná, stabilní?; přednášku vedl Pavel Fišer, bývalý velvyslanec ČR v Paříži. Posledním tématem je církev, o které promluvil generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub.
Na setkání přijeli mladí z různých důvodů. “Rozhodla jsem se přijet, abych poznala nové věřící kamarády a načerpala duchovní atmosféru do následujícího akademického roku,“ prozradila jedna z účastnic. Další animátoři uvedli, že se na setkání chtějí setkat se známými nebo nabrat inspiraci ke svým činnostem ve farnostech a společenstvích. Pro mnohé byla motivací i možnost setkání chystat a účastnit se klidnějšího přípravného týdne.
Z olomoucké arcidiecéze na setkání přijelo 105 animátorů, tím se arcidiecéze zařadila na druhé místo v počtu mladých z jedné diecéze. Nejvíce animátorů – 117 přijelo z diecéze brněnské. 
Kromě přednášek na různá témata byly pro animátory připraveny také výtvarné a sportovní aktivity, koncerty nebo divadelní představení “Oskar a růžová paní”.
Anna Bekárková


CO – KDY – KDE 

Bude vás zajímat 

Ministrantská pouť v Kroměříži
Arcidiecézní ministrantská pouť se koná v Kroměříži v sobotu 6. září. Bližší informace: www.ministranti.info

Výstava k výročí první světové války
Sté výročí vypuknutí první světové války a její vliv na život obyvatel Přerova a okolí připomíná výstava s názvem Za císaře pána a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové války, která bude 
do konce října otevřena v Muzeu Komenského v Přerově. 

Rodina Neposkvrněné Svatému otci
Rodina Neposkvrněné oznamuje, že i v letošním roce připravuje k Vánocům duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí pro Svatého otce Františka. Obětované dny zašlete na adresu: Bohumila Vystrčilová, 687 54 Bánov 224

Vlastivědné muzeum ve Švábenicích nabízí výstavu o Mikoláši Alšovi
Až do 2. listopadu je ve Švábenicích u Vyškova otevřena velká výstava s názvem “Mikoláš Aleš – malířská tvorba“. Výstava nabízí dva tisíce obrázků rozdělených do cyklů: Náboženské motivy v díle Mikoláše Alše; Alšův Špalíček národních písní a říkadel; Kalendář Mikoláše Alše; Nástěnné malby a české dějiny v díle Mikoláše Alše. Otevřeno vždy v neděli od 14 do 17 hod.; vstupné dobrovolné. Zároveň je možnost prohlídky stálé expozice Vlastivědného i Kostelního muzea a novou Muzejní galerii betlémů. Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době konání výstav nebo po předchozí domluvě se správcem muzea (tel.: 732 446 286). 

Velehrad – Svatý Hostýn 
Svatováclavská pouť – již popáté – od 26. do 28. září
Přihlášky: Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel.: 571 110 538
Podzimní pouti na Svatém Hostýně
– Národní pouť Sekulárního františkánského řádu – 12. a13. září
– Růžencová pouť – neděle 5. října
– Dušičková pouť – v sobotu 11. října (po mši svaté světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 12. října 
– Šestnáctá svatohubertská – sobota 18. října

Závěr poutní sezony v Provodově u Zlína
Po dobu poutní sezony, která zde končí v neděli 26. října, budou slouženy v neděli dvě mše svaté: v 10.15 hod. a ve 14.30 hod. Dušičková pouť, která zde uzavírá poutní sezonu, se koná v neděli 26. října, mše svatá je v 15.30 hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov.
Program hlavní pouti ve Štípě u Zlína
Sobota 6. září
13.30 hod. – mše svatá pro děti a mládež s následným zábavným programem pro děti (14.30 až 16.00 hod.)
17.00 hod. – poutní mše svatá
Neděle 7. září
7.00, 8.15, 9.30, 11.00 hod. – mše svaté
15.00 – svátostné požehnání

Říjnové oslavy v poutním místě Štípa u Zlína
3. až 5. října – 250 let od přenesení milostné sošky Panny Marie Štípské s Ježíškem z původního kostelíka do nynějšího kostela Narození Panny Marie ve Štípě
Pátek 3. října
18.00 hod. – mše svatá v kostele Narození Panny Marie
19.00 hod. – koncert ZUŠ Morava 
20.30 až 22.00 hod. – modlitby za doprovodu zpěvu štípských farních pěveckých souborů
Sobota 4. října
14.00 až 17.00 hod. – možnost prohlídky kostela s průvodcem
15.00 hod. – vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Morava na Mariánském náměstí ve Štípě
15.30 až 16.30 hod. – koncert slovenského křesťanského sboru Krédo – Viruju
17.00 hod. – slavnostní mše svatá
Slavnostní přenesení milostné sošky Panny Marie Štípské s Ježíškem z původního poutního kostelíka do kostela Narození Panny Marie za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, čtyř děkanů, kněží a poutníků za doprovodu dechové hudby ZUŠ Morava. 
19.00 hod. – koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a komorního sboru Ensemble s dětským sborem brněnské farnosti s programem Matičko štípecká buď uctěna aneb Tradice mariánských písní 
Neděle 5. října 
10.30 hod. – mše svatá v poutním kostele Narození Panny Marie 
Možnost prohlídky kostela s průvodcem od 12 do 18 hod. 
V průběhu oslav: výstava historických ornátů a šatiček sošky Panny Marie Štípské 

Mezi klíčem a mečem 
Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná “Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ je instalována v prostorách krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně do 12. října.

Kurz pro varhaníky – desátý ročník (2014 – 2016)
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zveme všechny, kteří mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení schóly a chrámového sboru při liturgii na dvouletý kurz; vyučuje se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra na varhany a individuální zpěv. Kurz probíhá jedenkrát za měsíc, zpravidla třetí sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 9, Olomouc od 9 do 16 hod. 
Kurzovné je stanoveno první rok 1000 Kč, druhý rok 500 Kč.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz; Uzávěrka přihlášek je 30. září; první konzultace proběhne v sobotu 18. října.


Centrum pro rodinný život

Rodinné centrum Slunečnice 
Pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené (setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti) 
Každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod., farní dům u katedrály sv. Václava v Olomouci (1. patro), Mlčochova 7
Kontakt: e-mail: rc.slunecnice@gmail.com, tel.: 587 405 250

Malá pouť za velké věci 
Pouť za víru v našich rodinách od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku (8 km, 2 hod. chůze)
14. září, možnost se připojit ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách a nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice 
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Škola partnerství 
Kurz se věnuje problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let (věk se však pohybuje od 17 do 33 let), partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Začíná se víkendem 3. až 5. října.
Kontakt: Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250 
Pěší pouť tatínků s dětmi
Ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn, 26. až 28. září 
Poutí provází P. Ambrož Šámal, OPraem., kaplan ze Svatého Kopečku 
Kontakt: Peter Markovič, e-mail: markovic@arcibol.cz, tel.: 587 405 293

Duchovní cvičení pro manžele 
Duchovní cvičení pro manžele na téma: Jak prohloubit manželskou jednotu (s možností hlídání dětí) 
se konají ve dnech 24. až 27. října v Poutním domě na Hoře Matky Boží v Králíkách. Exercitátorem bude provinciál redemptoristů P. Josef Michalčík. 
Bližší informace: e-mail: info@poutnidum.cz, tel.: 605 912 840, www.poutnidum.cz

Duchovní víkendy pro seniory
Konají se na Svatém Hostýně od 26. do 28. září a od 24. do 26. října na Velehradě. Jejich součástí jsou přednášky, společné modlitby, rozjímání, adorace, udělení svátostí. Cena víkendu od 770 do 1060 Kč. 
Kontakt: Marie Budínová, tel.: 608 407 141

Druhá společná pouť vdov a vdovců
Uskuteční se v katedrále sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 16. října; mši svatou v 10 hod. slouží olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, odpoledne návštěva (zdarma) arcibiskupského paláce a komentovaná prohlídka katedrály.
Kontakt: Alenka Panáková, tel.: 604 252 629, e-mail: apanakova@volny.cz, Marcela Řezníčková, tel.: 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
Koná se o víkendu 3. až 5. října na Svatém Hostýně. Bude ji provázet P. Martin Sklenář, který se s rodiči podělí o inspirace na téma: Jak doprovázet děti na cestě víry. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. 
Kontakt: Mgr. Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz, tel.: 587 405 292

Kurzy Alfa
Informační setkání o kurzech Alfa v olomoucké arcidiecézi se koná v sobotu 22. listopadu v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
Bližší informace: Viera Žalúdeková, tel.: 732 435 398, e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz


Centrum pro školy

Seminář Druhý život Mistra Jana Husa
Uskuteční se na Velehradě v Sále kardinála T. Špidlíka v sobotu 4. října od 9 do 15 hod. Jeho cílem je ukázat konkrétní příklady novodobých interpretací života Mistra Jana Husa a husovského odkazu, tedy tzv. “druhého života“, který je významný pro jeho vnímání českou společností až do současnosti. Seminář je určen pedagogům, pastoračním pracovníkům, kněžím, ale i laikům z řad široké veřejnosti. Vstup zdarma, poplatek za osvědčení pro pedagogy činí 200 Kč.
Kontakt: Helena Polcrová, e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 608 837 086


Financování církevních škol

Financování církevních škol Arcibiskupství olomouckého
Arcibiskupství olomoucké je zřizovatelem 14 školských právnických osob, které poskytují vzdělávání v 6 mateřských školách, 5 základních školách, 3 gymnáziích, 1 vyšší odborné škole a v 1 dětském domově. Celkem se v našich školách vzdělává asi 2,5 tis. dětí, žáků a studentů, které obsluhuje asi 350 zaměstnanců (přepočtené úvazky).
Církevní školy mají peníze z několika zdrojů. Ministerstvo školství platí mzdy, učební pomůcky, provozní náklady neinvestičního charakteru. Církev hradí investice, dává příspěvek na provoz a na spoluúčast v grantech, které vyhlašuje Evropská unie, kraj či obec. Samotné školy si přivydělávají vedlejší hospodářskou činností.
Celkové náklady církevních škol bez investic činily za rok 2012 cca 189 mil. Kč. Dotace z ministerstva činila 147 mil. Kč. Rozdíl ve výši 42 mil. Kč školy dokrývaly vlastní činností, účastí na grantech a projektech a příspěvkem od církve. Zatímco školy zřízené krajem, obcí či svazkem obcí výtěžkem z těchto činností vytvářejí nadstandardní podmínky pro vzdělávání, církevní školy z těchto prostředků dofinancovávají provoz, případně investují do oprav svých budov.
Církevní příspěvky se církevní školy snaží využít především na investice, na které nesmí použít prostředky státní dotace (i pokud jde o učební pomůcky), protože stát na investice církevním školám nepřispívá. Přestože jsou příspěvky od církve v porovnání s příspěvky od státu podstatně menší, značně překračují její možnosti. Například na rekonstrukci budovy Stojanova gymnázia Velehrad, která se vyšplhala k 120 mil. Kč, si Arcibiskupství olomoucké muselo vzít úvěr, neboť navrácená budova byla značně vybydlená. Podobně je to s budovou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, která byla vráceno ve velmi špatném stavu. Do oprav jsme už investovali asi 55 mil. Kč z církevních prostředků. Město Kroměříž v minulosti přispělo na opravu oken a fasády. Dnes je nutná generální oprava elektro a vodo instalace, oprava podlah a stropů, výměna oken a oprava fasády, která je plánovaná ve výši 90 až 120 mil. Kč.
Peníze na investice potřebuje také Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, které sice dostalo budovu bezúplatným převodem od státu, ale to proto, že cena budovy byla téměř shodná s penězi, které se musely investovat, aby se tam vůbec dalo učit. Celá rekonstrukce budovy dosáhla 18 mil. Kč s tím, že si škola musela peníze půjčit a je zadlužená 9,5 mil. Kč. Tuto částku Arcibiskupství olomoucké letos uhradí z restituční náhrady. Pro rozvoj školy muselo Arcibiskupství olomoucké přikoupit další budovu a pozemek za 8 mil. Kč, jejíž oprava bude stát asi 20 mil. Kč a dostavba dalších potřebných prostor je projektována na 43 mil. Kč.
V posledních letech Arcibiskupství olomoucké investovalo také do zřízení mateřských škol částku asi 3 mil. Kč. Základním církevním školám, které sídlí většinou v pronajatých budovách, přispívají farnosti a Arcibiskupství olomoucké jim přispívá především na spoluúčast v projektech a na nutné investiční výdaje, které ročně činí kolem 1 mil. Kč.
Na území arcidiecéze jsou ještě církevní školy jiných zřizovatelů s cca 600 žáky, které dle svých možností Arcibiskupství olomoucké finančně podporuje, např. základní škola sester voršilek, střední škola sester dominikánek, nebo Konzervatoř evangelické akademie, kterou sice zřizuje jiná církev, ale většinu žáků tvoří katolíci a škola sídlí v budově Metropolitní kapituly.
Jak je vidět, Arcibiskupství olomoucké přispívá církevním školám nemalými částkami, ale považuje tyto výdaje za dobře investované, protože jde o důležitou formaci dalších generací. Arcibiskupství olomoucké získává tyto prostředky ze sbírky na církevní školy, která činí ročně asi 2 mil. Kč, příspěvku farností na společné aktivity, z darů církve v zahraničí, z vlastního hospodaření a nyní taky z restitucí.
V poslední době se někteří politici snaží zrušit příspěvek státu na provozní náklady církevních škol, které ročně činí asi 50 mil. Kč. To by bylo pro církevní školy likvidační. Navíc by to bylo nespravedlivé vzhledem k daňovým poplatníkům, z jejichž daní se platí školy obecní a krajské, a oni by museli kvůli uplatnění svého nároku na náboženskou výchovu dětí, který zaručuje ústava, platit vysoké školné. Ve většině případů by si rodiče vůbec nemohli dovolit děti do církevní školy posílat. K povinnostem věřících patří nejen přispívání na činnost církve, ale i politická angažovanost ve prospěch spravedlnosti. Vyzýváme proto věřící k zodpovědnému přístupu k volbám a politice vůbec.
arcibiskup Jan Graubner a Zdislava Vyvozilová


Centrum pro školy

Milion dětí se modlí růženec
Již po desáté se letos sejdou děti na celém světě, aby se společně zapojily do akce “Milion dětí se modlí růženec“. Název a cíl dostala akce od sv. Pia, který řekl: “Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ Iniciativy se ujala Německá katolická nadace Kirche in Not, která každý rok děti vyzývá k účasti a také vydává potřebné materiály.
V naší arcidiecézi se mnohé školy, farní skupinky či rodiny s dětmi již pravidelně do této akce zapojují. Vloni se např. zapojily i děti z Církevní základní školy v Kroměříži. Paní ředitelka Olga Loučková k tomu řekla:
“Zapojili jsme se s žáky osmé třídy. Již týden před akcí vyrobili žáci sedmé třídy (17 dětí) ve výtvarce misijní růženec a v pátek jim sestra Zuzana vysvětlila, co to vlastně znamená, a proč se to půjdou modlit. V devět hodin jsme zahájili modlitbu v kapli Arcibiskupského gymnázia za přítomnosti jáhna před vystavenou Nejsvětější svátostí. Měla jsem z toho ohromný pocit a všechny děti jsem pochválila, protože se mi zdálo vše hluboké a opravdové. I podle jejich slov, to bylo "hustý". Jak mně sestra Zuzana řekla, někteří se modlili celý růženec poprvé v životě a byl to pro všechny silný zážitek. Po modlitbě jsme dostali požehnání od jáhna a šli se zase učit. Jsem toho ale pořád plná, protože ten klid, soustředěnost a děti vůbec - skvělé! Bylo to možná i proto, že vše bylo v malém, ne celá škola, ale v intimním prostředí kaple a jedné třídy. Zase nová zkušenost.“
Toto modlitební setkání se koná každý rok. Letos se sejdeme v sobotu 18. října v 9 hod. a budeme se modlit radostný růženec. 
Informace a materiály jsou k dispozici: Centrum pro školy, Helena Polcrová, e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 608 837 086

Přehled církevních škol v olomoucké arcidiecézi 
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké 
	Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
	Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
	Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
	Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
	Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu v PROSTĚJOVĚ
	Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
	Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI 
	Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
	Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
	Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
	Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
	Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
	Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
	Stojanovo gymnázium VELEHRAD
	CARITAS – Vyšší odborná škola sociální OLOMOUC
Školy jiných zřizovatelů
	Základní církevní škola svaté Voršily v OLOMOUCI
		(Česká provincie Římské unie Řádu sv. Voršily)
	Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH
		(Česká kongregace sester dominikánek)
	Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
		(Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě)
Školská zařízení katolické církve
	Teologický konvikt OLOMOUC 
	Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES 
Ve školním roce 2014/2015 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 
18 církevních škol a dvě školská zařízení katolické církve.


Centrum pro katechezi

Katecheze dospělých ve farnosti?
Často jsme už slyšeli o katechezi dětí, katechezi mládeže nebo katechezích na nějakých velkých modlitebních setkáních či duchovních obnovách. Ale katecheze dospělých ve farnosti? Co to je? A k čemu to je? V tomto článku vám nabídneme několik svědectví s katechezí dospělých a také inspiraci odkud čerpat. Ale nejprve si zkusíme objasnit, co je to vlastně katecheze. Začneme tím, co katecheze není: Katecheze není výuka náboženství nebo získávání nových informací v oblasti teologie. Katecheze je doprovázení a povzbuzování na cestě víry, nebo jinými slovy řečeno doprovázení v našem každodenním životě křesťana: křesťana studenta, křesťana maminky, křesťana inženýra, křesťana seniora. Katecheze se tedy na prvním místě vůbec netýká dětí, ale týká se hlavně dospělých. Jedná se o pravidelné vzdělávání ve víře, povzbuzování v modlitbě, ale i v každodenních trápeních, společné sdílení toho, jak být v běžném životě křesťanem. Kde a jak takováto katecheze probíhá? Nejlépe v nějaké skupince, která se pravidelně schází, třeba jednou za dva týdny, a touží a snaží se žít svoji víru. Součástí tohoto setkání by měla být vždy modlitba. Jestli tam bude také nějaké pohoštění, přátelské popovídání nebo nácvik písniček, nějaké pastorační jednání nebo fotbal, už záleží na konkrétní skupince. 

Svatá Anežka Česká
Edice “Poznáváme naše světce“ je nyní rozšířena o další životopis. Tentokrát se děti mohou seznámit s českou světicí z královského rodu – sv. Anežkou Českou. Prostřednictvím tohoto životopisu poznají dívku, která se dokázala vzdát pohodlného života na královském dvoře, aby tak mohla své ruce nabídnout potřebným lidem kolem sebe. Co ji k tomu vedlo, kdo ji v tomto konání pomáhal a mnohé další informace jsou doprovázeny ilustracemi Aleny Němečkové. Grafickou úpravu zpracoval Leoš Hrdlička.
Brožura je dostupná v Centru pro katechezi v Olomouci spolu s předešlými tituly: Svatý Prokop, Svatí Cyril a Metoděj, Svatá Ludmila. Životopis svatého Václava a Vojtěcha je zde také k dispozici, ale již v elektronické podobě – na DVD. Věříme, že brožura pomůže k šíření úcty k této naší nebeské přímluvkyni, od jejíhož svatořečení uplyne letos v listopadu 25 let.
Anna Skočovská

Katecheze pro dospělé a naše společenství
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s katechezemi, které probíráme v našem společenství. Schází se nás jen hrstka mladých, přesněji čtyři lidé. A již druhý rok každé úterý v podvečerních hodinách se v bytě dvou účastnic modlíme a probíráme jednu z katechezí o modlitbě, které jsou volně ke stažení na www.katechetiolomouc.cz 
Katechezi si vždy připraví jeden z nás a podle uvážení ji převypráví, případně vystihne hlavní myšlenky, které doplní jinými texty, svědectvím, aktivitou, aj. Často nás katechezí doprovází power-pointová prezentace, která je také ke stažení na internetu. Tu míváme na notebooku tak, aby na ni všichni viděli. Pomáhá nám si lépe uvědomit hlavní myšlenky katecheze. Tím, že je nás méně, je dostatek prostoru, abychom se k textu mohli všichni vyjádřit a podělit se o svá svědectví. 
Mohlo by se zdát, že po ročním zaměření se na modlitbu jsme toto téma dokonale probrali a všichni víme a praktikujeme správné modlitební návyky – umíme se modlit jako Abrahám, nezapomínáme se přimlouvat za druhé jako Mojžíš, vždy si najdeme na modlitbu “opuštěné místo“ jako Ježíš, a mnohé další. Ale jak je známo, nejdelší vzdálenost je od ucha k srdci, neboli nejtěžší je slyšené slovo uvádět do praxe. 
Každý z našeho společenství s modlitbou začíná znovu a znovu, a jak je uvedeno v katechezi č. 21 nazvanou “Boj o modlitbu II“, každý zakouší, jak je často při modlitbě roztržitý, vyprahlý, omrzelý či má malou víru. Společně probírané katecheze nás povzbuzují, abychom se učili modlit nejen v kostele, ale modlit se i v tu chvíli, kdy dáváme prádlo do pračky… aj. prostě abychom stále vnímali Boží přítomnost v našem životě. Nelitujeme rozhodnutí zařadit katecheze o modlitbě i v dalším roce našeho společného setkávání a vřele je doporučujeme.
za úterní společenství animátorka Pavla 
Katecheze z dějin spásy, které u nás probíhaly, byly pro mě velmi přínosné. Detailně nám byl vždy vyložen jeden z příběhů Starého zákona, a to za pomoci připravených prezentací, které obsahovaly také části filmů. Ty poutavě přiblížily příběh, který byl zrovna probírán. 
Oceňuji především, že katecheze nebyly věnovány pouze výkladu příběhu z Bible, ale že zároveň vždy obsahovaly přímou aplikaci na život křesťana. Tedy že jsme skrze vyslechnutý a zhlédnutý příběh starozákonní postavy mohli reflektovat náš vlastní život a posoudit, nakolik se přibližujeme představeným vzorům, nebo zda neupadáme do stejných pastí, do jakých upadli oni. Také jsem byla vděčná za možnost ptát se během katecheze na cokoli kněze, který katecheze vedl. 	účastnice Zuzana
Z těchto svědectví už trochu vyplývá, odkud můžete čerpat, pokud byste chtěli s katechezemi dospělých ve vaší farnosti začít. Na internetové stránce www.katechetiolomouc.cz se nachází rubrika “Katecheze pro dospělé” a v ní jsou připravené již dva tematické bloky: Modlitba ve Starém zákoně – tento blok se sice primárně zabývá modlitbou, kterou představuje na konkrétních příkladech a životních událostech postav z dějin židovského národa, ale prostřednictvím těchto katechezí si můžete také zopakovat základní starozákonní příběhy nebo poznávat, co je to vlastně duchovní život. Druhý blok je nazván Modlitba v Novém zákoně a seznamuje s modlitbou v Ježíšově životě, s modlitbou, tak jak se s ní běžně setkáváme, a uvádí do modlitby Otče náš. V tomto školním roce zde budeme postupně každý týden zveřejňovat podklady pro katechezi o liturgii, především pak slavení mše svaté a vším, co s tím souvisí. Na katechetickém centru máme také k dispozici sadu 10 DVD Dějiny spásy, o nichž byla řeč ve druhém svědectví. Podnětným materiálem pro katecheze dospělých, který je četnými společenstvími také využíván, je Katechismus katolické církve.
Martina Orlovská


Charita

Zapomenout na vlastní děti
“No jo, zapomněl. Tak podívejte, zítra to sázíme, takže musíte mi ten článek dodat nejpozději ráno,“ slyším ve sluchátku šéfredaktora OLDINu poté, co jsem se zeptal, jestli s tím ještě můžu něco udělat. Zapomněl jsem totiž na uzávěrku připravovaného čísla. Stydím se. Taková lapálie. “No a o čem to bude?“ ptá se šéfredaktor. V tu chvíli - vím, že to bylo nevhodné - se mi tam pod oči, do tváří, nahrnula nezkrotná síla, co musela zákonitě propuknout v nezřízený smích. “O Alzheimerově chorobě,“ odpovídám.
Jestli teď čtete tyto řádky, tak to dopadlo dobře. Mé zapomenutí na termín uzávěrky bylo v podstatě normální opomenutí. Děje se to občas každému. Může ale jít o něco vážnějšího?
“Začnou se objevovat zvláštní projevy chování, na které nejste u toho konkrétního člověka zvyklí. Většinou to jako první odhalí okolí, zvláště rodina a to je moc důležitý okamžik,“ vysvětluje MUDr. Milena Bretšnajdrová, lékařka geriatrička a zároveň metodička Arcidiecézní charity Olomouc. Mluví o Alzheimerově chorobě.
“Maminka sem tam prostě něco zapomenula. Normální. Ale pak mi lidi řekli, že ji třeba viděli, jak jde místo po chodníku středem ulice,“ říká dcera jedné z nemocných. Psala mamince lístečky, co kde má, kdy co má udělat. “Nepomáhalo to. Snažila jsem se jí připomínat, vysvětlovat, telefonovat, s pocitem, že jsme problém vyřešily, ale nezabíralo to. Bylo to vyčerpávající. Fyzicky i psychicky. Uvědomila jsem si, že maminka potřebuje trvalý dohled. Zapomenula jména svých dětí. Občas mě, která jsem u ní byla neustále, nepoznala. To bylo dost citlivé. Návštěva u lékaře přišla na poslední chvíli. Nezvládli bychom to,“ sděluje.
Alzheimerova nemoc je trvalé onemocnění mozku vedoucí k řadě změn, v jejichž důsledku odumírají mozkové buňky a zhoršuje se fungování mozku. V žádném případě tedy nejde jen o normální zapomínání na nějakou tu uzávěrku. Nemoc se projevuje individuálně. U někoho je zhoršování rychlé a soustavné, u jiného velmi pomalé; anebo výkyvy v kvalitě paměti mohou být nepravidelné a různě intenzivní.
Pokud sami cítíte, že vám zapomínání způsobuje větší problémy v běžném životě, nebo že si změn ve vašem chování všímá i okolí, je třeba neodkládat návštěvu lékaře. Choroba se může objevit už okolo šedesátky. Nemocí trpí 3 až 5 % obyvatel ve věku nad 65 let, nad 80 let věku až 30 % populace. V České republice je dle statistik až 100 tisíc nemocných. To je město velikosti Olomouce.
“Rodina, pokud má podezření, musí neagresivně, ale brzy zařídit návštěvu u lékaře a touto věcí se s lékařem vážně zabývat,“ vysvětluje MUDr. Bretšnajdrová.
Péče o postižené Alzheimerovou chorobou je náročná. Potřebují nepřetržitý dohled. Od určité fáze nemoci může senior potřebovat pomoc a dohled až 24 hodin denně. To rodina nemůže být schopna zajistit a pozor, tady již nejde o ochotu posloužit milovanému rodiči. Limity každého sebeobětavějšího člověka jsou omezené a jde o bezpečí a zdraví nemocného. Plyn, elektřina, nerovnosti, dezorientace v čase i prostoru, nepoznávání lidí, odchody z domu: na nemocného číhá řada nebezpečí. Péče není zvládnutelná při běžném provozu rodiny. Nemůže dlouhodobě postačovat ani to, když se jeden z příbuzných vzdá zaměstnání. I pečující musí mít možnost spát a odpočinout si, ale to s nemocným, který potřebuje trvalý dohled, nejde.
V roce 2009 zahájil provoz Charitní dům pokojného stáří v Cetechovicích. Jeho zřízení bylo motivováno právě skutečností, že nemocných Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence neustále přibývá.
“V Cetechovicích máme tzv. domov se zvláštním režimem. Jde o 38 lůžek pro nemocné, kteří zde jsou již na trvalo. Vedle toho nabízíme ještě čtyři lůžka tzv. odlehčovací služby,“ říká Anna Valachová, ředitelka Oblastní charity Kroměříž, kam domov patří. “Odlehčovací služba je pro klienty, kteří zde jsou jen dočasně. Tím pomáháme rodinám, které ještě péči zvládají, ale občas na omezenou dobu prostě potřebují pomoc.“
V domově je se seniory denně šest pečovatelek. Každá z nich má na starosti skupinu okolo šesti až sedmi klientů. Spolupracuje také další pomocný a zdravotnický personál. Žádný klient nesmí zůstat bez dozoru a všichni pracovníci se o klienty umí postarat. “U nás to umí i vyškolené uklízečky a kuchařky. Prostě jakmile se pečovatelka potřebuje s někým vzdálit od skupiny, musí ji okamžitě někdo nahradit. Všichni si navzájem pomáhají,“ vysvětluje vedoucí zařízení Alena Perglová. 
“V určitém stadiu nemoci se vám příbuzný doslova ztratí před očima. Najednou je tu někdo jiný, někdo mimo realitu. My známe jen Cetechovice a jsme spokojeni. Maminka zde není osamělá, je s ní stále někdo v kontaktu, kdo jí třeba pomůže připomenout takovou trivialitu, jako je napít se ze skleničky, která přitom před ní stojí na stole,“ chválí cetechovské zařízení jedna z příbuzných klientky domova.
Zařízení podobného typu přibývá velmi pomalu a těžce. Znáte to, nejsou peníze. Na nemocné Alzheimerovou chorobou a na jejich příbuzné by se ale zapomínat nemělo. A já děkuji panu šéfredaktorovi za připomenutí. Přidáte se?
Marek Navrátil


Rok rodiny

Láska smrtí nekončí
Mimo jiné i tato slova pronesl na jednom z prvních setkání vdov otec arcibiskup Jan Graubner. Tato setkávání a poutě se staly od roku 2012 díky neúnavné iniciátorce A. Panákové a pomoci dalších dobrovolníků i kněží pravidelnými. V současnosti se uskuteční v každém kalendářním roce jedno setkání vdov s představiteli církve. Sem patří kromě mše svaté a společných setkání i duchovní “vzdělání” vdov. Letos v červnu se setkání uskutečnilo ve Štípě a zazněla zde například slova o křesťanské radosti od profesora Pavla Ambrose, SJ, který přítomné vdovy ujistil, že mezi největší zdroje radosti patří to, že každá z nich je Bohem milována. I to, že Bůh svěřuje vdově k lásce ji samotnou a zároveň i lidi kolem ní.
K dalším pravidelným setkáním patří každoročně i společná pouť vdov a vdovců. Zde účastníci najdou nejen poutní mši svatou, společné modlitby, adoraci, ale i příležitosti k osobním setkáním, duchovním rozhovorům apod. Místo na všech těchto setkáních mají i svědectví jednotlivých vdov, která chtějí každému účastníkovi nabídnout útěchu i povzbuzení, že jejich utrpení a samota má smysl. V těchto velmi citlivých a osobních svědectví jsme zaslechli od jednotlivých vdov například slova: “Když mi umřel manžel, velmi mně pomáhaly modlitby lidí okolo mne. Teď se snažím, tuto službu lásky vracet…“ nebo “Když se to stalo, jako bych slyšela hlas: Neptej se proč? Po čase jsem si uvědomila, kolik věcí ještě mohu udělat (výuka náboženství, psaní článků nebo práce pro Matici svatohostýnskou)…“
Marcela Řezníčková

Život ze svátostí 
Z katechismu se dovídáme, že “díky svátostem se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání”. Jsem přesvědčen, že jsou to veliké Boží “dary“, ze kterých se učíme čerpat celý život. Dovolte mi proto, abych se s vámi podělil o několik úvah na téma života ze svátostí, které pro nás Pán Ježíš ustanovil.
Domnívám se, že ze svátosti křtu nám přímo plyne, jak máme žít, a kde vidět smysl i těch všedních dní – že se máme chovat jako děti Boha (snažit se napodobovat Krista, se kterým nás křest spojil), který je Láska, abychom tak došli do domu Otcova. Pro mě to konkrétně znamená být neustále na cestě k tomu, abych byl lepším manželem, lepším otcem a také lépe sloužil lidem v zaměstnání... 
Asi jste si ještě nepoložili takovouto otázku: Co mám v praxi dělat se svými rolemi kněze, proroka a krále, které jsem přijal od Krista ve křtu? (srov. KKC 1268) 
Pokusím se na ni odpovědět. Myslím, že jako manžel a otec se stávám trochu i knězem, když přináším s obětními dary na oltář při mši svaté kromě sebe také svou manželku, děti, příbuzné, všechny vztahy a věci, za které se modlívám. Podobně také u modlitby to vše mohu odevzdat Pánu (položit např. před Krista na kříži při modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství). Taktéž se stávám někdy trochu prorokem, když svědčím o tom, co dělá Bůh v mém životě. Nebo když si umím přečíst “mezi řádky“, co se děje se mnou, s mými nejbližšími, nebo v práci či ve společnosti. Když vidím do věcí kolem sebe určitým Božím pohledem, který dostávám, když žiji s Bohem (čtu Písmo svaté, modlím se, nenechávám se pohltit svými vášněmi nebo světskými záležitostmi). A ten Boží král ve mně? Toho určitě nechávám působit, když se dobře starám o věci, které mně byly svěřeny, pomáhám vztahům i věcem kolem mě růst a rozvíjet se, dávám jim to správné místo a řád.
Sílu k neustálému růstu mi dává eucharistie, ve které vnímám, že mě Bůh skutečně miluje, přijímá mne… Tak mi dobíjí baterky, abych “fungoval“. Přede mší svatou se rozhoduji, že chci bezpodmínečně přijmout Krista, v Božím slově, kterému budu naslouchat a ve svatém přijímání; že se chci podobně i já jako chléb lámat druhým a když to bude potřeba i “cedit krev“ (někdy se tak trochu cítím u “večerních procedur“, když se unaveni snažíme s manželkou uložit tři malé děti do postele).
Jsou to ideály, ale chci je mít neustále před očima a s Boží pomocí k nim směřovat. Všiml jsem si, že po několika týdnech začínám vnímat, jak mně jdou dobré věci nějak více ztuha a naopak ty špatné by se chtěly ve mně zase “udomácnit“. Proti tomu máme k dispozici účinný lék a obrovský Boží dar a tím je svátost smíření. Často se nestihnu skoro vůbec připravit, ale i přesto vnímám, jak mě očišťuje, posiluje, správně směřuje a mění mé smýšlení. Myslím, že pro účinnost této svátosti je, kromě lítosti a “rozhodnutí se pro lásku“, velice důležitá pravdivá pokora a důvěra v Boží milosrdenství, které vždy otevírají člověka velkým Božím obdarováním. 
Ještě bych se chtěl dotknout svátosti manželství, kterou si žena a muž udělují navzájem, když vyslovují před církví manželský slib. Domnívám se, že právě obsah tohoto slibu je jádrem této svátosti, způsobem, kterým se Kristova láska stává přítomnou mezi manžely. Co jiného je odevzdávat se druhému, přijímat ho, milovat, ctít, být věrný/á. Nemáme utíkat od rodiny, ke svým koníčkům, do virtuálního světa atd. Máme zvažovat kolik odpočinku (i aktivního) skutečně potřebuji a kde už si něco prosazuje mé sobectví. Máme společně nést to dobré i špatné. Tehdy tvoříme jedno tělo a opět napodobujeme Krista. 
Jsem si vědom, že jsem psal hodně o ideálech. Zároveň jsem však přesvědčen, že je třeba mít tyto ideály neustále před sebou, abychom se snažili žít podle Krista, každý na svém místě, kde se nachází. Vždyť Pán Ježíš nám říká: “Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). A proto jsem rád, že Pán své církvi svěřil svátosti, ve kterých se nám vlastně dává On sám a tak máme sílu jít tou úzkou cestou, kterou málokdo nalézá, ale která vede k životu (srov. Mt 7,14).
Peter Markovič

Pokud jste ovdovělí a chcete prožít i přispět k ojedinělé atmosféře těchto setkání, máte možnost. Přijďte na společnou pouť vdov a vdovců, která se uskuteční v Olomouci v katedrále sv. Václava. Pouť se uskuteční o svátku svaté Hedviky Slezské ve čtvrtek 16. října. Začíná v 9.30 hod. modlitbou růžence, po kterém následuje mše svatá s hlavním celebrantem biskupem Josefem Hrdličkou. Na této pouti budou mít účastníci ještě možnost vyslechnout krátký příspěvek o sv. Hedvice, patronce vdov, nebo účastnit se komentovaných prohlídek katedrály a arcibiskupského paláce. Své místo bude mít opět svědectví vdov i hudební zastavení s varhanami a sólovým zpěvem. Závěr pouti bude v 15 hod. náležet adoraci a svátostnému požehnání.
Více o setkání o připravované pouti vdov a vdovců se dozvíte jak u hlavní organizátorky A. Panákové, e-mail: apanakova@volny.cz, tel.: 604 252 629, nebo u M. Řezníčkové, e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250–1, www.rodinnyzivot.cz
Velmi se osvědčilo z jednotlivých děkanátů vypravit pro účastníky společný autobus. Pokud je to u vás možné, pomozte takový autobus zajistit a naplnit, nebo zjistěte u kněze či organizátorů, jestli z vašeho okolí není takový autobus vypravován.
Tento článek začíná slovem Láska, připomeňme si na závěr slova otce arcibiskupa, která adresoval vdovám na jejich setkání: “ Láska není jen cit, ale i rozum. Hledat Boha – nalézat 
– přijmout – nechat se naplnit Bohem – dávat Boha. Radost z Boha je naše síla!“
Těšíme se na vás 16. října v Olo-
mouci.


Z diáře arcibiskupství

ZÁŘÍ 2014
1. 9. pondělí
	8.15 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá u příležitosti zahájení školního roku na Církevní základní škole • P. Bulvas
	9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení denního studia na VOŠs Caritas • biskup Josef
	9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá k zahájení školního roku na Arcibiskupském gymnáziu • arcibiskup Jan
3. 9. středa
	15.30 hod. • Luhačovice – setkání a mše svatá u příležitosti 10. výročí založení Charity • arcibiskup Jan
5. 9. pátek
	10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá a Veni Sancte Spiritus • arcibiskup Jan
6. 9. sobota 
	10.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá pro arcidiecézní setkání ministrantů • arcibiskup Jan
7. 9. neděle
	9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýnské	 • arcibiskup Jan
	11.00 hod. • Určice – poutní mše svatá k Panně Marii Určické • biskup Josef
	15.00 hod. • Svatý Kopeček – mše svatá k 19. pouti Matice svatokopecké • biskup Josef
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (sestry) • arcibiskup Jan
8. 9. pondělí
	18.00 hod. • Skalica (Slovensko) – mše svatá u příležitosti Loretánských dnů • arcibiskup Jan
9. 9. úterý
	16.00 hod. • Měrotín – mše svatá a žehnání praporu Vápenky Vitoul • arcibiskup Jan
12. 9. pátek
	9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – zahájení dálkového studia na VOŠs Caritas • arcibiskup Jan
13. 9. sobota
	9.00 hod. • Olomouc – Horní náměstí – žehnání praporů sborů dobrovolných hasičů a nového praporu OSH Olomouc • arcibiskup Jan
	15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Holešov a Kroměříž) • arcibiskup Jan
14. 9. neděle
	10.00 hod. • Velký Ořechov – mše svatá a odhalení reliéfu ThDr. Antonína Šuránka • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Dřevohostice – biřmování • biskup Josef
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k výročí úmrtí arcibiskup Františka Vaňáka • P. Ladislav Švirák
	11.00 hod. • Dubany – mše svatá na poděkování • generální vikář Mons. Josef Nuzík
15. 9. pondělí
	10.30 hod. • Šaštín (Slovensko) – pouť k Sedmibolestné Panně Marii	 • arcibiskup Jan
20. 9. sobota
	9.00 hod. • Troubky – 120. výročí založení hasičského sboru • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	10.00 hod. • Bojkovice – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Kvasice – biřmování • biskup Josef
21. 9. neděle
	10.30 hod. • Sloup – poutní mše svatá k Panně Marii Bolestné a 260. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
	11.00 hod. • Štítná nad Vláří – biřmování • biskup Josef
	16.30 hod. • Olomouc – dóm – adorace a slavnostní nešpory u příležitosti uctívání ostatků sv. Jana Maria Vianeye • arcibiskup Jan
22. 9. pondělí
	14.30 hod. • Šumperk – žehnání nového sídla Charity Šumperk • arcibiskup Jan
26. 9. pátek
	10.30 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti 10. výročí Stojanova gymnázia na Velehradě • arcibiskup Jan
27. 9. sobota
	10.00 hod. • Korytná – biřmování • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Stará Ves – mše svatá k 10. výročí založení Církevního dětského domova • biskup Josef
	10.30 hod. • Horní Lideč – mše svatá k 20. výročí posvěcení kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan
28. 9. neděle
	10.00 hod. • Stará Boleslav – účast na Národní pouti k sv. Václavu • arcibiskup Jan
	10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ke cti sv. Václava • biskup Josef
	13.30 hod. • Staré Město – mše svatá a žehnání kostela Svatého Ducha • generální vikář Mons. Josef Nuzík
	18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory (AKS) • biskup Josef
29. 9. pondělí
	18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 91. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana • biskup Josef
	18.30 hod. • Zlín – sv. Filipa a Jakuba – mše svatá na zahájení akademického roku • arcibiskup Jan
30. 9. úterý
	Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup Jan



