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Vánoční pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
požehnané Vánoce a pravou radost z mimořádné blízkosti Boha každému z vás!
Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu...
(strana 2)

Konec Svatého
roku milosrdenství
prožívali v katedrále
i studenti z pěti zemí
Slavnostní bohoslužbou v neděli 13. listopadu 2016 v katedrále
sv. Václava ukončil arcibiskup Jan Graubner
v olomoucké arcidiecézi
Svatý rok milosrdenství,
slavený v církvi z podnětu papeže Františka od
loňského adventu. Arcibiskup Graubner ve své
homilii s odkazem na liturgická čtení upozornil,
že žádné jistoty nejsou
navždy.
(strana 4)

Významné životní výročí
olomouckého světícího
biskupa
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 slaví své 75. narozeniny pomocný biskup olomoucký Mons.
Josef Hrdlička. (strana 12)
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Vánoční pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
požehnané Vánoce a pravou radost
z mimořádné blízkosti Boha každému
z vás!
Čas se naplnil. Advent nás přivedl
k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osobní či společenské tísně
a zloby, omezenost či neschopnost, tím
více jsme vkládali naději do Spasitele.

Snímek Dominik Novák

Dnes se můžeme radovat z jeho příchodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři
v Betlémě. Hledíme na malé dítě v jeslích,
v němž se skrývá mocný Bůh viditelný jen
očima víry a čistým srdcem. Mnozí jej
tehdy v Betlémě nepoznali, ale těm, kteří
jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi.
I dnes zůstává jeho příchod pro mnohé
zahalený do představ povrchní lidové tradice a pozlátka vánočních dárků. On však
i dnes přichází jako mocný Bůh a skuteč-

ný Zachránce pro ty, kteří jej jako takového přijmou, kteří mu dají důvěru a spolehnou na něj.
V roce milosrdenství jsme zakusili, že
jeho milosrdenství zná východisko i ze situací lidsky bezvýchodných. Mnoho rodin
zakusilo, že jeho přítomnost proměňuje
šeď všedních dnů v krásný svátek, uzdravuje vztahy a dává novou naději. Pozvěte
dnes Betlémské děťátko do vašich rodin.
Ale nejprve mu otevřete svá srdce, udělejte ve svém srdci pro něj místo a nabídněte
mu, aby byl vašim Pánem a vládcem, protože Bohu to místo patří. Zvolte si ho za
krále svého srdce a řekněte mu, že toužíte
po tom, aby ve vás budoval Boží království. Nebuďte smutní, že mu nemůžete nabídnout svou dokonalost a poklady mnoha dobrých skutků. Když nejste bohatí,
nabídněte mu jako pastýři svou ubohost,
ale dejte mu všechno jako oni. Pusťte do
srdce radost z jeho přítomnosti. Nebojte
se aspoň v duchu mu zpívat a vychutnat
štěstí z jeho blízkosti. Vždyť to jsou přece
skutečné Vánoce.
Zkušenost svého srdce pak přeneste do rodiny a udělejte si doma společně
krásnou chvilku s Ježíškem. Řekněte mu
nahlas, že jste šťastni, když je s vámi. Zazpívejte mu a dejte najevo svou radost.
To neradím jen rodinám s malými dětmi,
ale všem. Nestyďte se jako dospělí za dětskou radost. Ta vám naopak může pomoci vidět srdcem a objevit to, co je lidským
očím neviditelné, zažít úžas před Božím
majestátem. Pak bude snadnější na Boha
nezapomenout a snažit se mu líbit, poctivě hledat, co se mu líbí, co od nás čeká.
Čím mu uděláme radost? Jedno víme
jistě, že chce, abychom milovali bližního jako sebe a Boha ještě víc. Od Boha
to není sobecké, když žádá, abychom ho
milovali nade všecko. On je přece láska.

Evangelium na každý den 2017
Průvodce pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelijní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autory komentářů
na rok 2017 jsou čeští autoři (kněží, jáhni, zasvěcené osoby, manželé). Evangelium příslušného dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení
a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.
Brož., 479 str., 99 Kč
NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel.: 224 818 757; on-line knihkupectví:
www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz
 (ah)

Pokud milujeme lásku nade všecko a otevíráme jí celé srdce, jsme schopni milovat
božsky. To znamená, že těm, které milujeme, dáváme samotného Boha. Kdo by jim
mohl dát víc? Ano, dnes můžeme jít domů
s tímto posláním. Dnes můžeme proměnit
naši rodinu v živý betlém, v kousek ráje.
To jsou pravé Vánoce!
Ale ani s tím se nespokojte! K Vánocům patří návštěvy. Pozvěte v dalších
dnech někoho na návštěvu a dejte i jemu
prožít svou vánoční zkušenost. Nebo
sami navštivte jinou rodinu. Nezůstaňte
však jen u běžných řečí. Prožijte spolu
radost z Ježíše, který je mezi vámi, když
jste v jeho jménu, v jeho lásce. Pomozte
i jiným zažít šťastnou radost z blízkosti
Boha.
A ještě něco. Dokázali byste do takové
atmosféry pozvat někoho z lidí, kteří jsou
osamělí, uzavření či úplně ztracení, na
které se vy nebo vaše okolí dívá jako na
ubožáky? I ti přece potřebují Spasitele, ba
asi více než druzí. Spasitel by k nim velmi
rád přišel. Doprovodíte ho? Udělejte Pánu
Ježíši tu službu a zprostředkujte někomu
potřebnému setkání s jejich Spasitelem.
Znáte někoho takového ve svém okolí?
Drazí bratři a sestry,
ještě jednou přeji každému z vás šťastné Vánoce. Ať jsou tím šťastnější, čím více
lidí vtáhnete do radosti z Boha, který přichází mezi nás jako skutečný zachránce.
K tomu vám žehná
arcibiskup Jan
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Prosinec 2016
1. 12. 1916 se narodil v Praze ThDr. Alexander Heidler (otec Křišťan), český katolický
kněz, publicista, redaktor náboženských pořadů rozhlasové stanice Svobodná
Evropa (100 let)
3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest
těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
8. 12. 1916 byl v Praze slavnostně intronizován nový arcibiskup ThDr. PhDr. JUDr.
Pavel Huyn (100 let)
8. 12. 1946 přijal v Praze biskupské svěcení nově jmenovaný pražský arcibiskup
ThDr. Josef Beran (70 let)
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
17. 12. 1936 se narodil papež František (80. narozeniny)
29. 12. 1941 zemřel Josef Florian, český překladatel, literát, vydavatel, zakladatel Dobrého díla ve Staré Říši (75 let)

Leden 2017
4. 1. 1923 se narodil v Petřvaldu u Nového Jičína P. Radim Hložánka, čestný kanovník
Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži (94. narozeniny)
19. 1. 1942 se narodil ve Velkých Opatovicích Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup
olomoucký (75. narozeniny)
28. 1. 1917 přijal v Opavě biskupské svěcení Mons. Norbert Jan Nepomuk Klein,
brněnský biskup v letech 1917 až 1926 (100 let)
30. 1. 1947 zemřel v Opavě ve věku 79 let Mons. Josef Martin Nathan, světící biskup
olomoucký (70 let)
 (jpa)

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V NOVÉM ROCE 2017
přeje redakce
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A K T UA L I T Y
Církev získá již druhou památku zapsanou
v UNESCO
Začátkem roku 2017 stát definitivně vydá Římskokatolické církvi jednu
z nejcennějších památek v zemi – zámek v Kroměříži. Pro Českou televizi
to shodně potvrdili ministr kultury
Daniel Herman (KDU-ČSL) a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Spolu
s ním dostane Arcibiskupství olomoucké i přilehlou Podzámeckou zahradu.
Květná zahrada zůstane státu.
Barokní zámek v Kroměříži proslavil
Miloš Forman, který zde před dvaatřiceti lety natáčel oscarový film Amadeus.
Známý je ale i jednou z nejcennějších
sbírek obrazů na našem území, a především je od roku 1998 zapsaný na seznamu
UNESCO.
 (ps)

Cenu Charity ČR obdrželo
osm zaměstnanců
a dobrovolníků
Šest žen a dva muži obdrželi Cenu
Charity ČR za rok 2016. Ceny byly
udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha 31. října
v pražském Obecním domě.
Jedná se vesměs o dlouhodobé zaměstnance a dobrovolníky z místních
Charit, pracovníky ‚z terénu‘, kteří jsou
pro ostatní vzorem. Mezi vyznamenanými byla také Ladislava Hrdová, bývalá
ředitelka Charity ve Vyškově, kterou vedla 14 let, do roku 2000. Své organizační
schopnosti prokázala při zajišťování povodňové pomoci, koordinaci neustále se
rozrůstající Tříkrálové sbírky i při práci
s romskou mládeží. Dala základ také ojedinělému souboru terénních sociálních
a zdravotních služeb nabízejících péči
lidem s postižením v jejich přirozeném
domácím prostředí. Funkci vykonávala po
celou dobu dobrovolnicky a v „dobrovolničení“ pokračuje dodnes.  Pavel Skála

Tříkrálová sbírka 2017
Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční od 1. do 16. ledna 2017. Otec arcibiskup Jan Graubner koledníkům požehná
30. prosince 2016, a to v 10 hod. ve Vsetíně a následně pak v 15 hod. ve Vyškově.
 (aco)

Konec Svatého roku milosrdenství prožívali
v katedrále i studenti z pěti zemí

Slavnostní bohoslužbou v neděli 13. listopadu 2016 v katedrále sv. Václava
ukončil arcibiskup Jan Graubner v olomoucké arcidiecézi Svatý rok milosrdenství, slavený v církvi z podnětu papeže Františka od loňského adventu. Arcibiskup
Graubner ve své homilii s odkazem na liturgická čtení upozornil, že žádné jistoty
nejsou navždy.
„Ježíš neslibuje svým věrným pohodu a bezpečí, zdraví a štěstí. On předpovídá dokonce pronásledování, soudy a vězení, zrazování od nejbližších, ale ujišťuje, že ani v takových chvílích nás neopustí. On nabízí šťastnou věčnost v jeho blízkosti všem, kteří ve
křtu zemřeli spolu s ním a vstali k novému životu,“ uvedl.
Vyjmenoval pak některé pověry a falešná učení, k nimž se uchylují i mnozí křesťané,
a pokračoval: „Pán Ježíš však od nás očekává něco jiného. Chce, abychom věřili v uzdravující moc Boží lásky i při pohledu na tvrdost reality. (…) Celý rok jsme hleděli na Boží
milosrdenství, které vedlo Boha k tomu, že se nad lidstvem smiloval. Kvůli nám se stal
člověkem a vzal na sebe naše viny, nechal se přibít na kříž jako náš dlužní úpis a stále
nabízí milosrdenství, které má řešení i pro bezvýchodné situace.“
Olomoucký arcibiskup poté
zmínil mnohé projevy milosrdenství, kterých byl v uplynulém
roce sám svědkem, jako křty dospělých nebo biřmování. „I v řadě
rodin si lidé vyzkoušeli, jak milosrdenství, čili soucitná láska,
pomáhá obrousit hrany, odbourat přehrady, překonat propasti
a budovat mosty porozumění,
přes které přichází pokoj a nové
štěstí,“ upozornil.
Skutky milosrdenství, ke kterým vyzývá papež František, nejsou podle arcibiskupa
Graubnera jen nástroji pomoci, ale slouží i posvěcování světa: „Vždycky, když děláme
dobrý skutek z nezištné lásky, miluje v nás Bůh. (…) To jsou chvíle Božího vítězství, to
jsou kroky měnící a uzdravující svět,“ uvedl a dodal: „Plody lásky je možné umocnit,
když se spojíme s jinými, když se zapojíme do nějakého charitního díla! Mám upřímnou
radost, že jsem poznal řadu lidí, kteří to letos pochopili.“
Právě skončený svatý rok dává podle něj mnoho důvodů k vděčnosti. „Se svou zkušeností však nekončíme. Brzy vstoupíme do adventu a budeme-li pokračovat v tom, co
jsme se v roce milosrdenství naučili, či aspoň začali učit, můžeme čekat další požehnané
plody a posílit naději, aktivně připravovat Kristův slavný příchod,“ uzavřel své kázání
olomoucký arcibiskup.
Uzavřením Svaté brány v katedrále byl Svatý rok milosrdenství ukončen také v celé
arcidiecézi. Další brány milosrdenství zde byly přístupné na Svatém Hostýně a na Velehradě.
Bohoslužbu svým zpěvem doprovodilo mohutné těleso složené ze studentů – účastníků festivalu duchovní hudby, který se předcházejícího dne uskutečnil na Velehradě.
Jako přehlídku pěveckých sborů církevních gymnázií ho zde už po šesté uspořádalo
místní Stojanovo gymnázium a kromě hostitelů na něm vystoupili také sbory z Prostějova, Českých Budějovic a Hradce Králové, Trenčína, Miskolce, Krakova a také z Londýna.		  (ado)

Biskup Ladislav Hučko vysvětil nového kněze
a dva diakony

Apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v České republice biskup Mons.
Ladislav Hučko vysvětil 28. října 2016 v katedrále sv. Klimenta v Praze na kněze
diakona Volodymyra Malského. Spolu s ním přijali diakonát podjáhni Petr Prinz
a Marián Kurylo.
Volodymyr Malský a Marián Kurylo pocházejí z Ukrajiny z eparchie Stryj a studovali
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Petr Prinz
pochází u Olomouce. Všichni tři jsou ženatí a v budoucnu by měli působit ve farnostech
Apoštolského exarchátu ČR.		
 (exarchat)
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Ve Zlíně se uskutečnila Konference o evangelizaci

Téměř pět set lidí se o víkendu (18. – 20. listopadu) zúčastnilo ve Zlíně konference s názvem „Já a evangelizace“. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční
hosté o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, farních evangelizačních buňkách,
o přinášení evangelia mezi Romy, o vstupech do škol a dalších zajímavých způsobech, jak s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Součástí programu byly chvály, mše svaté,
modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou
olomouck é h o a r c i bi sk u p s t v í a také brněnského a ostravsko-opavského biskupství.
Prvním hostem konference byl P. Ondrej
Chrvala. V páteční přednášce mluvil především
o tom, jak Bůh působí na
Slovensku a jakým způsobem na tomto místě
probíhá evangelizace.
Na Slovensku za posledních 20 let vzniklo mnoho společenství, která
jsou zapálená pro Krista
a pro hlásání evangelia. Další přednášku vedl P. Pavel Šupol, který se zabývá především
evangelizací prostřednictvím hudby.
Sobotní program přinesl další zajímavé hosty. Maja Schanovsky z Vídně mluvila
o tom, že je třeba evangelizovat ne pro lidi, ale s nimi. Hledat, co druzí kolem nás potřebují a pak se jim to snažit nabídnout. Maja Schanovsky působí v Komunitě Emmanuel,
je koordinátorkou a vedoucí misií a evangelizačních projektů, realizovaných vídeňskou
Akademií pro dialog a evangelizaci. Dopolední program přinesl dále hlubší představení
Kurzů Alfa, včetně svědectví lidí, kteří tento kurz již roky připravují a také těch, kteří
kurzem prošli a díky němu poznali Pána a společenství Jeho církve. V dalším bloku byly
představeny P. Vojtěchem Koukalem farní evangelizační buňky, které oživují víru v některých farnostech v naší zemi. Váženým hostem konference byl olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner, který sloužil pro účastníky slavnostní mši svatou. Sobotní den uzavřel modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství.
V neděli hovořila o síle a důležitosti přímluvné modlitby Kateřina Lachmanová.
„Někdy se modlíme za spoustu věcí, ale nenapadne nás modlit se např. za naše sousedy.
Rozhlédněme se okolo sebe a přimlouvejme se za naše nejbližší, za naše města, za dobro
v nich,“ vyzvala všechny přítomné. Nedělní program byl zakončen mší svatou.  (ado)

Stavební obnova a restaurování kulturních památek
a památek místního významu za finanční podpory
Zlínského kraje v roce 2016

Dotace z Fondu Zlínského kraje
Římskokatolická farnost Tlumačov –
300 000 Kč – kostel sv. Martina,
Tlumačov
Římskokatolická farnost Branky –
300 000 Kč – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Branky
Římskokatolická farnost Nezdenice – 220 000 Kč – kostel sv. Petra a Pavla, Nezdenice
Římskokatolická farnost Valašské Meziřící – 180 000 Kč – kostel sv. Jakuba Většího,
Krásno nad Bečvou
Římskokatolická farnost Buchlovice – 166 000 Kč – kostel sv. Martina, Buchlovice
Římskokatolická farnost Velký Ořechov – 150 000 Kč – kostel sv. Václava, Velký Ořechov
Římskokatolická farnost Litenčice – 148 000 Kč – fara, Litenčice
Římskokatolická farnost Dolní Bečva – 91 200 Kč – kamenný kříž před kostelem, Dolní Bečva
Římskokatolická farnost Vidče – 70 000 Kč – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Vidče
Římskokatolická farnost Koryčany – 64 800 Kč – kříž u kostela sv. Anny, Jestřabice
Římskokatolická farnost Pohořelice – 46 800 Kč – pískovcový kříž před kaplí sv. Zdislavy, Oldřichovice
Římskokatolická farnost Vsetín – 35 100 Kč – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vsetín
 Jitka Korbelová
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Václav Neckář i nejmenší
betlém v ČR, to jsou
lákadla letošního Festivalu
vánoční hudby

Ve dnech 19. prosince 2016 až
6. ledna 2017 ožije Olomouc tradičním
Festivalem vánoční hudby u sv. Mořice.
„Cílem Festivalu vánoční hudby u sv.
Mořice je navázat na tradici vánočních
koncertů v Olomouci a přiblížit občanům
duchovní poselství Vánoc, na které se
v posledních letech stále více zapomíná,“
uvedl za organizátory Josef Kořenek. Součástí festivalu bude také každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Oceňování dobrovolníků
se v Olomouckém kraji koná již pošesté.
Od 24. prosince do 6. ledna budou
moci návštěvníci v křížové chodbě kostela
sv. Michala zhlédnout výstavu více než 70
betlémů z celého světa. K vidění bude nejmenší betlém v České republice, a to v lískovém oříšku, nebo betlémy z Japonska,
Peru, Číny, Holandska a mnoho dalších.
V pondělí 26. prosince rozezní chrám
sv. Mořice Svatoštěpánský koncert s Českou mší vánoční „Hej, mistře“ od Jana Jakuba Ryby a ve středu 28. prosince přijde
na řadu tradiční varhanní koncert Karla
Martínka v chrámu sv. Mořice.  (ado)

Elektronický kancionál
je kompletní

Elektronická verze zpěvníku českých a moravských diecézí Kancionál je
již kompletní. Majitelé zařízení s operačním systémem Android si jej mohou
stáhnout jako aplikaci, pro Apple iOS je
k dispozici online verze. Na specializovaném webu je možné si stáhnout i verzi pro čtečky.
Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci
s Pastoračním střediskem Arcibiskupství
pražského a se svolením České biskupské konference. Elektronický kancionál je
kopií knižního vydání Kancionálu – společného zpěvníku českých a moravských
diecézí. Cílem elektronické verze není nahrazení papírové knihy, nýbrž její vhodné
doplnění tam, kde papírová forma není
dostupná.
Kancionál je k dispozici v několika
distribučních verzích: verze pro operační systém Android je ke stažení v obchodu Google Play, verze pro Apple iOS
je k dispozici na adrese www.kancional.cz
ve formě webu funkčního na menších displejích. Na adrese kancional.cz/ke-stazeni
najdete i různé verze ve formátu PDF
a verze pro čtečky elektronických knih
(s notami/bez not).
 Ondřej Mléčka
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Jmenování nového
viceoficiála
Interdiecézního soudu

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner jmenoval
k 1. listopadu 2016
soudce Interdiecézn íh o s o u d u O lom o u c P. I C L i c .
Mgr. Jiřího Mariana Huska, OPraem.
(1966), faráře ve Znojmě-Louce, novým
viceoficiálem (místopředsedou) Interdiecézního soudu v Olomouci.  (ps)

Nový Katalog

Koncem října byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který zaznamenává údaje k 1. 10. 2016.
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které
tvoří celkem 418 farností, z nichž je 217
neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem 359 kněží, z nichž je 94 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 37
trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři
se připravují na kněžství 19 bohoslovců
z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku
Teologického konviktu v Olomouci studují čtyři studenti z olomoucké arcidiecéze.
 (jpa)

Vánoční dar Rodiny
Neposkvrněné Svatému
otci a našim biskupům

Každý rok připravuje mariánské
hnutí Rodina Neposkvrněné duchovní
kytici pro Svatého otce a naše biskupy – z obětovaných dnů. Odesílá se do
Říma každoročně k Vánocům. V letošním roce uvila Rodina Neposkvrněné
duchovní kytici jako vánoční dárek pro
papeže Františka a pro naše biskupy ze
svých obětí, křížů a modliteb, zvláště
modlitby růžence v počtu 81 736 dní.
Zapojilo se 345 členů z Moravy a Čech.
Předsedkyně Rodiny Neposkvrněné
v České republice Bohumila Vystrčilová
touto cestou děkuje všem, kdo se do akce
zapojili.
Bližší informace je možno získat na
adrese: Bohumila Vystrčilová, 687 54 Bánov 224.
 Josef Pala
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Zlínský kraj chce dále rozvíjet úspěšný projekt
Otevřené brány

Správci farností, představitelé měst, obcí i další partneři projektu Otevřené
brány se 24. listopadu sešli v Salesiánském klubu mládeže ve Zlíně na pozvání
radního Zlínského kraje Miroslava Kašného, zodpovědného za kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi, aby vyhodnotili letošní sezónu Otevřených bran.
Zároveň zazněly nápady, jak projekt dále rozvíjet.
Otevřené brány jsou společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého,
evangelické církve, měst, obcí a farností, který se realizuje od roku 2009 a spočívá ve
zpřístupnění v současné době 28 kostelů k možnosti jejich bezplatné prohlídky s vyškoleným průvodcem mimo dobu konání liturgických obřadů (bohoslužeb, církevních
svateb, křtů apod.), a to během sezóny trvající od května do konce září.
Letos navštívilo kostely začleněné do projektu 240 676 evidovaných návštěvníků
(213 639 z České republiky a 27 008 ze zahraničí), výklad jim poskytlo 166 průvodců.
Je to opět víc, než tomu bylo v minulých letech. Mezi sakrální památky s největší návštěvností patří tradičně Velehrad, kroměřížské kostely, poutní bazilika na Svatém Hostýně, nový kostel v Luhačovicích a letos výrazně vzrostl počet exkurzí také ve Velkých
Karlovicích či v poutním místě Zašová.
Představitelé měst, obcí i farností se shodli na myšlence propojit v příštím roce
prohlídky kostelů například s pořádáním příležitostných koncertů pro veřejnost a také
podpořili záměr více organizovat v rámci Otevřených bran tematické exkurze pro děti
a mládež.
Zlínský kraj zajišťuje propagaci Otevřených bran a částečně přispívá na odměny
průvodců. Ti se rekrutují převážně z řad studentů. Projekt dále finančně zajišťují jednotlivé obce a města.
Pro letošní sezonu Zlínský kraj vydal obrázkovou mapu, do níž jsou zakreslené jednotlivé kostely včetně jejich popisu, a také brožurku pro děti „Jak Alenka s babičkou
našly úkryt“. Oba tyto materiály byly hodnoceny velmi pozitivně a farnosti s nimi chtějí
pracovat i v následující sezoně.
Na setkání byl přítomen také zástupce Arcibiskupství olomouckého P. Pavel Macura, který je „duchovním otcem“ projektu Otevřené brány a stál u jeho zrodu ještě coby
vedoucí Odboru kultury krajského úřadu Zlínského kraje. Přítomným tlumočil pozdrav
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a jeho přání, aby se projekt dále úspěšně rozvíjel.		
 Helena Mráčková

Projekt „Bohoslužby ČBK“ a jeho vazba
s mapami Seznamu

Již několik let probíhá společný projekt všech diecézí k jednotnému poskytování informací o kostelech, bohoslužbách a kontaktech pro veřejnost. Projekt je na
internetu na adrese: https: //bohosluzby.cirkev.cz, a to pro standardní www prohlížeč i pro mobilní zařízení.
Od 1. 11. 2016 mají všechny římskokatolické kostely v mapách Seznamu odkaz na
Bohoslužby a kontakty. Pokud v mapě Seznamu kliknete na kostel, tak v pravém sloupci
se objeví obrázek a další podrobnosti. Je zde také odkaz na „Informace o bohoslužbách“,
který otevírá stránky aplikace „Bohoslužby“ s informacemi o časech bohoslužeb a kontaktech na farnost.
Prosíme všechny duchovní správce farností olomoucké arcidiecéze o kontrolu těchto dat, případné změny nahlásit na e-mailovou adresu: klimova@arcibol.cz
Vánoční bohoslužby budou postupně doplňovány na základě hlášení z jednotlivých
děkanátů na: www.ado.cz/obsah/vanoce-2016
 J. Bernard, Marie Klímová

Poděkování PMD za podporu a dary na Misijní neděli

V neděli 23. října 2016 jsme společně oslavili už 90. Misijní neděli, kdy jsme se propojili v modlitbách a darech, abychom podpořili církev v jejím misijním poslání. Světový
den misií jsme si na mnoha místech připomněli obětními průvody dětí v kostýmech
či barvami pěti kontinentů. Štědrost dárců se projevovala nejen při sbírce, ale také při
organizování akcí na podporu projektů Papežských misijních děl, čehož si nesmírně
vážíme.
Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům i jednotlivcům a všem ostatním, kteří
se podíleli na přípravách a průběhu oslav Misijní neděle. Děkujeme za veškeré dary,
společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence.
Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují vaši pomoc se šířením
víry v rámci Kongregace pro evangelizaci národů.
Bůh Vám žehnej!		
 Leoš Halbrštát
národní ředitel PMD v ČR
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Církev zodpovědně investuje
a připravuje se tak na budoucnost

V loňském roce bylo investováno 1,2 miliardy korun s cílem budoucího výnosu. Další prostředky dává církev na společensky prospěšné aktivity. To jsou hlavní sdělení setkání zástupců Římskokatolické církve s novináři, které proběhlo 23. listopadu
v Praze. Zúčastnil se jej také olomoucký arcibiskup a místopředseda České biskupské konference (ČBK) Jan Graubner.
Stát omezuje financování církví, jeho
příspěvek se každoročně snižuje a v roce
2030 skončí úplně. Proto se církve v České
republice zodpovědně připravují na období, kdy budou hospodařit samostatně.
Investují prostředky tak, aby v budoucnu
měly nejen potřebné zdroje pro zajištění
své činnosti, ale zároveň mohly v souladu
se svým posláním rozšířit své aktivity zejména na poli péče o potřebné, ve vzdělávání a zdravotnictví.
„Být dobrým hospodářem je pro nás
nesmírně důležité, abychom mohli smysluplně, ve prospěch věřících i celé společnosti, vyvíjet svou činnost,“ řekl Jan
Graubner.
Celkové investice diecézí římskokatolické církve (farností, biskupství a kapitul)
do hospodaření s cílem budoucího výnosu dosáhly v roce 2015 celkem 1,2 miliardy korun. Do společensky prospěšných
aktivit jako jsou školství, zdravotnictví,
sociálních projektů a do péče o kulturní
dědictví země pak diecéze vložily další
více než jednu miliardu korun. Vyplývá to
z informací o hospodaření katolické církve za rok 2015, které byly touto formou
souhrnu představeny vůbec poprvé.
Investujeme, abychom v budoucnu
mohli být soběstační a prospěšní
Církevní investice směřují do čtyř
základních oblastí: první je zemědělství
a lesnictví, další investice jdou do budov,
třetí skupinu tvoří čistě finanční investice a poslední jsou investice jednotlivých
diecézí do vlastních podnikatelských projektů (například vlastní minipivovar).
Pokud jde o lesnictví a zemědělství,
zde církev investuje prostředky především
do sanace lesů, které nepřevzala v dobrém
stavu, a do rozšiřování lesů a polností,
které přiléhají k diecézním a farním pozemkům. Své zdroje investují jednotlivé
diecéze a kladou přitom důraz na dlouhodobou perspektivu.
„Hledíme na to, abychom co nejvíce
podpořili rozvoj regionů a nabídli i nová
pracovní místa,“ říká olomoucký arcibiskup a místopředseda ČBK Jan Graubner
a dodává: „Zemědělství a lesnictví jsou
tradiční katolické oblasti podnikání a církev v nich své působení bude v následujících letech nadále posilovat.“
Finančním investicím dominuje speciálně zřízený Katolický fond, který spravuje ČSOB. Fond má dva podfondy, do
kterých církev zatím investovala celkem

téměř 940 milionů Kč a jejich výnosnost
zatím dosahuje nadprůměrných hodnot.
Finanční investice katolické církve podléhají přísnému etickému řádu.
Výdaje ve společenském zájmu jsou
pro nás důležité
Velké objemy peněz směřují na společensky prospěšné aktivity, kde diecéze
římskokatolické církve v roce 2015 úhrnem vynaložily 1,08 mld. korun. Jedná se
o prostředky vložené do školství, zdravotnictví, sociální oblasti a do péče o kulturní
dědictví naší země.
Největší část z těchto prostředků –
zhruba tři čtvrtě miliardy korun – šla na
péči o kulturní dědictví. „Římskokatolická
církev se stará o 6 683 historických staveb, především kostelů a kaplí. Ty jsme po
minulém režimu převzali často ve velmi
špatném stavu a postupně se je snažíme
opravovat a zachovat tak pro budoucí
generace,“ připomenul generální sekretář
ČBK Stanislav Přibyl.
Dalších více než 100 milionů korun
vynaložila círke v v roce 2015 na podporu
škol a školských zařízení a zhruba stejnou
částku investovala i do projektů z oblasti
zdravotnictví a sociální sféry. Kromě toho
jsou diecéze také zřizovateli neziskových
organizací – Charit, které v roce 2015
úhrnem provozovaly přes 1 200 služeb,
evidovaly více než 105 000 klientů a zaměstnávaly téměř 7 500 osob.
Církev dává práci více než třem tisícovkám lidí
Nemalou částku církev vynakládá na
služby dle svého poslání a na mzdy, kam
loni v úhrnu za všechny diecéze směřovalo 1,3 miliardy korun. Z toho téměř jednu miliardu korun tvořily mzdové výdaje.
Všechna biskupství dohromady zaměstnávají ve svých diecézích přes 3 100 lidí.
Průměrná mzda kněží je těsně nad
hranicí 18 000 Kč hrubého za měsíc. „U civilních zaměstnanců, učitelů, pracovníků
v lesích či zemědělství, se snažíme přiblížit se odpovídajícím mzdám. Lidem se
snažíme dát co nejlepší perspektivu a být
solidním zaměstnavatelem,“ uvedl generální sekretář České biskupské konference
Stanislav Přibyl.
Výnos z investic nahradí prostředky
od státu
Zdroje římskokatolické církve jsou
přitom v porovnání s jejími aktivitami

poměrně omezené. Od státu v roce 2015
dostala (diecéze) příspěvek ve výši 892
milionů korun. Tento příspěvek se ale od
roku 2016 každoročně snižuje o 5 procent
a stát jej bude vyplácet pouze do konce roku 2030. Druhým zdrojem příjmů
je finanční náhrada v rámci částečného
majetkového vyrovnání státu s církvemi.
Všechny diecéze římskokatolické církve
loni takto získaly úhrnem 1.282 milionů
korun.
Poslední z hlavních zdrojů příjmů
jsou kostelní sbírky a výnosy z majetku
a investic. Ty díky investiční činnosti postupně rostou a loni dosáhly téměř jedné
miliardy korun. Do budoucna se stanou
hlavním finančním zdrojem pro udržení
chodu církve. „Musíme investovat vskutku promyšleně a zodpovědně, protože objem prostředků, které na tyto účely máme,
je omezený. Při investicích navíc hledíme
i na to, aby přinášely užitek společnosti,“
vysvětlil Karel Matyska, ekonomický poradce ČBK.
Další příklady investic za účelem budoucího samostatného chodu naleznete
v příloze. K tématu hospodaření Římskokatolické církve se budeme vracet, další
informace k tzv. církevním restitucím hledejte na www.sluzbaverejnosti.cz
 (www.cirkev.cz)

Rozsáhlá encyklopedie
V Olomouci vyšla encyklopedie popisující 688 osobností Olomouckého
kraje. Knižní podoby se tak dočkala
dlouhodobá expozice Vlastivědného muzea v Olomouci, která mapuje
osobnosti z historie i současnosti, jež
mají vztah k regionu. Jde o panovníky,
představitele církví, vědce, umělce či
politiky. Téměř stočlenný autorský kolektiv tvořili odborníci z řad univerzity,
zástupci muzeí, archivů a dalších kulturních a vzdělávacích institucí.
V redakční radě usedly osobnosti
z řad odborníků Univerzity Palackého,
ale i olomoucký arcibiskup Jan Graubner
či zástupci Muzea umění v Olomouci.
Encyklopedie, která zahrnuje období od
dob sv. Cyrila a Metoděje až do letošního
roku, obsahuje přes tisíc fotografií. Publikace zahrnuje osobnosti, které již nežijí,
jejich význam přesáhl minimálně hranice
Olomouckého kraje a mají vazbu k regionu.
 Josef Pala
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Setkání v adventu
(s pohoštěním a programem)

Celodenní akci pořádá Společenství vdov a vdovců, z. s., ve středu 14. prosince ve Zlíně v klášterní budově Regina, Divadelní
3242, ve Zlíně; mši svatou v místní kapli slouží v 9.45 hod. Mons.
Josef Nuzík, generální vikář olomoucký.
Přihlášky: Marie Štěpánů, e-mail: stepanu@seznam.cz, tel.:
730 573 461

Silvestrovské setkání v tichu
„od chaosu k harmonii“

Pořádají jej sestry premonstrátky na Svatém Kopečku u Olomouce od 30. prosince 2016 do 1. ledna 2017. Program začíná
mší svatou v pátek v 18 hod. v bazilice a následně pak pokračuje
v Norbertinu.
Přihlášky: e-mail: info@premonstratky.cz, tel.: 733 755 836

Výstava betlémů

Až do 8. ledna 2017 je možno navštívit výstavu betlémů na Svatém Kopečku u Olomouce, kterou pořádá Matice svatokopecká
ve svém muzeu.
Otevírací doba: od 23. prosince 2016 do 1. ledna 2017 včetně
denně od 10 do 16 hod., v ostatní době jen o sobotách od 12 do
16 hod. a o nedělích od 10 do 16 hod.

Prosinec na Velehradě

Adventní duchovní obnova
10. prosince, od 09 hod. – VDCM, Sál kardinála T. Špidlíka –
doprovází P. Ladislav Árvai, SJ

Velehradský seminář duchovního filmu
11. prosince, od 16.30 hod. – VDCM, Sál kardinála T. Špidlíka –
český film „Noc nevěsty“ uvede filmolog Dr. Petr Slinták
Vánoční výukový program pro školy
14. až 16. prosince – VDCM, expozice Bible pro malé i velké,
akce je určena pro děti 1. stupně ZŠ (přiblížení vánočních
události, vysvětlení symbolů a tradic, výroba drobného
dárku)
Vánoční výukový program pro rodiny s dětmi
17. prosince – VDCM, expozice Bible pro malé
i velké (přiblížení vánočních události, vysvětlení symbolů a tradic, výroba drobného
dárku)

Svatoštěpánský koncert s Hradišťanem
26. prosince – od 16.30 hod. v bazilice – vánoční
koncert „Neseme vám tu novinu“ s FS Ondráš
28. prosince, od 17 hod. v bazilice
Více informací o velehradských akcích:
www.velehradinfo.cz

Kam vyrazit za mocnářem?

Do 25. prosince je v arcibiskupské rezidenci v Olomouci vystaven do nedávné doby nezvěstný unikátní obraz s námětem Nastolení Františka Josefa I. na rakouský trůn.
Až do 19. února 2017 bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstava k 100. výročí úmrtí císaře
Františka Josefa I.

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova pro muže se koná v klášteře sester vincentek v Kroměříži v sobotu 17. prosince. Vede ji P. Jan
Szkandera.
Přihlášky: e-mail: ces.prov@vincentky.cz, tel.: 731 604 430

Prosinec na Svatém Hostýně

V zimním období (do 23. dubna 2017) jsou slouženy mše svaté na
Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.15, 9.15
v sobotu: 7.15, 9.15, 11.15
v neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017) je
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod.
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.
Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme
v sobotu 31. prosince 2016.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.
Uzavření baziliky
V zimním období (od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017) je
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod.
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.
Svatohostýnské muzeum uzavřeno
Muzeum a rozhledna na Svatém Hostýně budou až do konce
dubna 2017 uzavřeny pro individuální návštěvníky. Hromadné
návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout alespoň týden
předem na telefonním kontaktu Matice svatohostýnské.

Společná pouť Matic

Společná pouť moravských Matic (Matice svatoantonínské, Matice svatokopecké, Matice svatohostýnské a Matice velehradské)
se uskuteční na Velehradě v neděli 2. dubna 2017.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně
v roce 2017

SMS služba – 731 731 800 – Chceme se
spolu s vámi modlit za vaše úmysly

16. 1. až 16. 2. – Ignaciánské exercicie (měsíční), P. Richard
Greisiger, SJ
7. až 11. 2. – Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ,
téma: Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
17. až 22. 2. – Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger, SJ
4. až 8. 4. – Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ,
téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
21. až 23. 4. –Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
28. až 30. 4. – Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede
P. Stanislav Peroutka, SJ
28. 5. až 2. 6. – Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Vnitřní
uzdravení
22. až 26. 8. – Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let)
s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního
obřadu
26. až 29. 8. – Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel
Posád
5. až 9. 9. – Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ,
téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
22. až 24. 9. – Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede
P. Stanislav Peroutka, SJ
27. až 29. 10. – Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem
katolické církve východního obřadu, o mši svaté
12. až 17. 11. – Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Vnitřní
uzdravení
Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý
Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693–4,
www.hostyn.cz, e-mail:matice@hostyn.cz

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Pozvánka na koncert
Studentský sbor Datio Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České se svým hostem Novojičínským sborem ZUŠ Ondrášek a sbormistrem Josefem Zajíčkem
vás srdečně zvou na koncert v katedrále sv. Václava v Olomouci
ve středu 21. prosince v 18 hod. Duchovním slovem koncert doprovodí otec biskup Mons. Josef Hrdlička.
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Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách
i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel.:
731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu: rodina@arcibol.cz
(prosby nebudou zveřejňovány).

Nabízíme poradenství

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela
Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich
webových stránkách nebo je získáte na tel.: 587 405 250–3 a
e-mail: rodina@arcibol.cz

CENTRUM PRO KATECHEZI
Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě

Proběhne na Velehradě od 3. do 5. února 2017. Motto setkání:
Boží slovo je plné života a síly. (Žid 4, 12)
Program:
Pátek: sestra Andrea Hýblová, FSP: Život v Boží přítomnosti
v průběhu všedních dní
Sobota: P. Ludvík Dřímal: Práce s podobenstvími při katechezi;
P. Petr Bulvas: Praktický blok: tvorba katechetických projektů
Neděle: Mons. Jan Graubner: Boží slovo v životě katechety
Přihlašky: e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420
Více informací: www.katechetiolomouc.cz

Pozvánka na metodický den

Všechny, kdo pracují s dětmi, zveme na metodický den, který proběhne pod vedením doc. PhDr. Mgr. Petry Potměšilové, Ph.D.; bude se zabývat tématem „Komunikace s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami“; koná se 25. února 2017
v budově kurie v Olomouci od 9 do15 hod. Jeho obsahem bude
základní teorie v oblasti komunikace i charakteristika dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, praktické ukázky i nácvik
komunikace v konkrétních situacích.
Přihlašky: e-mail: katecheti@arcibol.cz

VI. celostátní setkání mládeže

Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání mládeže
s mottem „Nebojte se“, které se bude konat od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé od 14 let, kteří
chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků.
Přihlášky a informace: www.olomouc2017.signaly.cz
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Každý člověk má právo na důstojnost.
Až do poslední chvíle
Obraz podzimní aleje lemované spadaným listím, na jejíž konec nedohlédneme… Symbolické zobrazení posledního
úseku cesty. Nemáme vědomou zkušenost vlastního příchodu na svět a závěr
naší cesty si také nedokážeme představit. Přesto po ní nemusíme kráčet sami.
Pomocnou ruku spolu s vlídnou tváří
a duchovním doprovázením na cestě
nabízí domácí hospicová péče.
Snímky Archiv Charity Olomouc a Archiv Charity Zlín

Pečovat s láskou
Život člověka je ohraničen narozením
a smrtí, přitom obě dvě události života
jsou pro nás spjaté s tajemstvím. Máme
tendenci vytěsňovat myšlenky na smrt ze
svého vědomí a přitom víme, že i s tím,
co popíráme, se jednou budeme muset
vypořádat jak sami, tak u svých blízkých.
Domácí hospicová péče, jinými slovy
„mobilní hospic“, nabízí podporu nejen
těm, kteří se nacházejí v závěrečném stadiu života, ale i pečujícím osobám, jimiž
jsou především rodinní příslušníci.
V olomoucké arcidiecézi poskytuje
domácí hospicovou péči pacientům s nevyléčitelným onemocněním, včetně podpory pečujícím osobám, celkem čtrnáct
Charit.
„V ošetřování pacientů mají naše
služby mnohaleté zkušenosti, protože se
rozvíjejí již od počátku 90. let, kdy začaly
postupně vznikat charitní služby domácí
péče,“ vysvětluje Jitka Richterová, koordinátorka zdravotních a sociálních služeb
Arcidiecézní charity Olomouc.
Cílem je poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem trpícím v důsledku nevyléčitelných nemocí, tišit jejich bolest až do
samého konce a umožnit tak nemocnému

prožít poslední dny života v kruhu svých
nejbližších. Jak vyplynulo z průzkumu veřejnosti, zemřít doma by si přálo 78 procent lidí, 88 procent je ochotno se o své
blízké postarat a stejný počet zdravotníků
se domnívá, že domácí prostředí je tím
nejpřijatelnějším místem pro poslední
dny života.
„Do péče zapojujeme aktivně rodinu
pacienta, která je důležitou součástí celého týmu, protože bez odvážné podpory
a laskavé péče těch nejbližších by se naše
pomoc nemohla uskutečnit,“ přibližuje
Jitka Richterová.
Hojivou rouškou přikrývat
Pečovat o nevyléčitelně nemocné znamená poskytovat především paliativní
péči, což z latinského překladu slova pallium, znamenajícího roušku nebo plášť,
naznačuje, že snahou a úkolem je „hojivou
rouškou přikrývat“ nepříznivé symptomy
nevyléčitelné nemoci. Přitom paliativní
péče se nezaměřuje pouze na úlevu od
bolestí provázejících umírání, ale i na
psychickou, sociální a duchovní stránku
člověka.
Spiritualita člověka spjatá s potřebou
nalezení smyslu a hodnoty života zahrnuje všechny naše životní vztahy
a události. „Doba, kdy se smrt
přibližuje, je mnohdy dobou,
kdy dochází k dozrávání vztahů,
k odpuštění, smíření a k nalezení pokoje,“ pokračuje Jitka Richterová.
Myšlenka hospice vychází
z úcty k člověku jako jedinečné
a neopakovatelné bytosti. Život
člověka je protkán sítí vztahů
a vazeb, které v závěru života
nabývají zcela zvláštního významu. Vzrůstá potřeba být se

svými blízkými, potřeba milovat a být milován, potřeba být součástí dění, být užitečný, a ne pouze přijímat.
Charitní domácí hospicová péče je
tak celostní péčí o nemocného v oblasti
zdravotních, sociálních, psychologických
a spirituálních služeb.
„Spolupracujeme s praktickými lékaři,
regionálními hospici, ambulancemi specialistů, jako jsou lékaři paliativní medicíny,
léčby bolesti, onkologové, neurologové,
podle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Naše služba je poskytována 24 hodin
7 dní v týdnu. Za obrovskou výhodu považuji, že zdravotní služba je plně hrazena
z veřejného zdravotního pojištění a pacient tedy neplatí žádnou přímou platbu ani
za zavedení péče, ani za poskytování zdravotních výkonů. Snaha udržet zdravotní
péči zdarma je právě součástí našeho charitního poslání,“ doplňuje koordinátorka
zdravotnických projektů.
Loučení bolí, ale člověk
nesmí ztrácet naději
Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit důstojně a s láskou poslední chvíle se svými blízkými.
„Na přání nemocného lze rovněž zajistit
duchovní podporu pastoračním pracovníkem dané Charity nebo duchovním,“
sděluje Jitka Richterová a dodává: „Myslíme nejen na odcházející, ale snažíme se
poskytnout porozumění a lidskou blízkost i všem doprovázejícím, aby ani oni
nezůstali ve své velké bolesti sami a bez
naděje.“
A naděje neklame, neboť Boží láska je
vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)
 Eva Štefková
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Modlitební alarm Charity Přerov
Tato služba funguje pod taktovkou Charity Přerov již od loňského roku. Aktuálně
je na alarm napojeno na třicet „alarmistů“. Ve chvíli potřeby obdrží tito lidé SMS zprávu, ve které se dočtou něco bližšího o člověku, který potřebuje doprovázet modlitbou.
Alarmisté se modlí za umírající i za zesnulé.

Podpora projektu domácí hospicové péče
Charity Olomouc
Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce projekt „Důstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na Olomoucku“.
Středisko sv. Alžběty Charity Olomouc tak díky dotaci získalo další nové zdravotnické vybavení, jako jsou kompenzační pomůcky a zdravotnické přístroje, včetně automobilu pro transport k nemocnému.
„Službu v terénu provozujeme nepřetržitě 7 dní v týdnu 24 hodin denně v Olomouci
a okolí,“ doplnil Pavel Matulka, vedoucí střediska pro lidi s tělesným handicapem.
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Z charitní domácí
hospicové péče
v olomoucké arcidiecézi
„Děkuji za to, že jste mi poslali anděla.
Bylo mi zle a on mi pomohl,“ poděkovala
vděčná maminka dvou dětí. Nabrala sílu
a strávila se svými dětmi ještě jedny Vánoce. Andělem byla zdravotní sestra z Charity Veselí nad Moravou.
„Jsme oporou jak pro lidi na sklonku
života, tak pro jejich příbuzné. Zrovna
před pár dny jsem s několika příbuznými
vedla tři dlouhé telefonické rozhovory.
Potřebovali se ujistit, že udělali vše správně, potřebovali dodat odvahu, sílu,“ sděluje vrchní sestra Jana Žádníková.

Střípky z dějin charity IX.
18. Rok 1948 a další byl mezníkem, kdy byl zastaven nebývalý dosud organizační a ústavní rozmach Charity. Do Charity dosazena nár. správa,
všechny sirotčince, mateřské školky, internáty, studentské a učňovské domovy byly postátněny. Ze 173 ústavů a zařízení nám zůstalo v arcidiecézi jen 43 pro důchodce a tělesně či duševně vadné děti. Všech 638 Farních
a 32 Okresních Charit bylo likvidováno. V té době jsme měli krásně rozvinutou Ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách, 54 diplomových,
46 zkoušených a 59 dobrovolných ošetřovatelských civilních i řeholních
jsme zaměstnávali ve 23 okresních a 62 obvodních ošetř. stanicích. Toto
vše jsme museli s velikými zásobami léků, přístrojů, pomůcek a celým
inventářem odevzdati Červenému Kříži, který tak krásně rozvinutý úsek
péče tak potřebné nechal prakticky zaniknouti.
Ještě v prosinci r. 1948 jsem sepsal a tiskem vydal malou brožurku s ná- Domácí ošetřovatelská péče (ZAO, pobočka Olomouc)
zvem: „Charita v ústavní péči“ v níž jsem statisticky uvedl zhruba všechny úseky charitní péče v naší arcidiecési – můžete do ní nahlédnouti, máte jich několik na stole a můžete si je rozebrati pro informaci.
Státní orgány převzaly velikou většinu naší péče do své správy a tato péče je financována v rámci státního rozpočtu.
19. Stanislav Šimíček (1894–1990)
Dlouholetý ředitel olomoucké arcidiecézní charity Stanislav Šimíček se narodil roku 1894 v Bernarticích nad Odrou. Pocházel z chudé rodiny s devíti dětmi. Ze zdravotních důvodů absolvoval pouze
6 tříd obecné školy. Těžká skrofulóza jej nakonec upoutala na lůžko a po dva roky střídavě pobýval
doma a v nemocnici. Nakonec musel podstoupit operaci v Ostravě (operován byl na 23 místech).
Od čtrnácti let pracoval. Vypomáhal při zednických pracích. Později působil v katolické Omladině,
Orlu a lidové straně. Ale i přes všechny potíže, které život přinášel, se díky své píli dokázal vypracovat
na vedoucí pozici. Absolvoval kurz mluveného projevu, psal články, publikoval básně a veřejně se
angažoval. V roce 1923 se oženil s Annou roz. Feiseovou.
Stanislav Šimíček věnoval 31 let aktivního života ve prospěch charitního díla. V roce 1928 byl jmenován sekretářem arcidiecézní charity se sídlem v Olomouci. Následně
přešel na pozici jejího dlouholetéŘeditel olomoucké diecézní
ho a zároveň i posledního ředitele.
charity Stanislav Šimíček
V roce 1959 byl poslán do výsluž(Arcibiskupská knihovna
by. S jeho odchodem zanikla i kanOlomouc)
celář arcidiecézní charity, tedy to,
co ještě zbylo po státem nařízené likvidaci charitní sítě na našem
území.
V penzi rád rybařil. Dožil se pádu totalitní komunistické vlády.
Zemřel v požehnaném věku 96 let. Osobnost Stanislava Šimíčka
(společně se jménem biskupa Mons. Jana Stavěla) by neměla být
zapomenuta. Pod jeho vedením totiž charitní dílo rozkvetlo do
nebývale rozmanité šíře a obdivuhodné je také jeho opravdové
nasazení a neúnavné úsilí v oblasti propagace charitní myšlenky.
Návštěva dětí a sester premonstrátek v Tršicích, v pozadí ředitel
Šimíček (ZAO, pobočka Olomouc)
 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera
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Významné životní výročí
olomouckého světícího biskupa
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 slaví své 75. narozeniny pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
Náš milý jubilant pochází z Velkých Opatovic, kde
se narodil 19. ledna 1942. Po maturitě na jedenáctileté střední všeobecné škole v roce 1959
pracoval osm let jako dělník v Adamovských
strojírnách a v šamotce ve Velkých Opatovicích.
Pro své náboženské přesvědčení nebyl totiž doporučen k vysokoškolskému studiu, které mohl
zahájit až v roce 1967 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Ukončil jej v Olomouci, kde byl také vysvěcen na kněze 1. 7. 1972.
Působil v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně,
Hynčině, Maletíně a Mírově. Od 1. 3. 1986 byl
duchovním správcem farností Liptaň, Pitárné,
Třemešná a Vysoká v okrese Bruntál.
Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 17. 3. 1990 titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým.
Biskupské svěcení přijal – společně s dalším nově jmenovaným
pomocným biskupem olomouckým, současným arcibiskupem
Janem Graubnerem, v Olomouci 7. dubna 1990 z rukou arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka.
V České biskupské konferenci je členem Komise pro liturgii
a také jako biskup – delegát vede Radu pro kulturu a památky.
Jako biskupské heslo si zvolil slova z Janova evangelia: Vos dixi
amicos – Nazval jsem vás přáteli.
Kromě své biskupské služby, při níž hojně navštěvuje farnosti
olomoucké arcidiecéze, kde má vždy možnost oslovit nejen věřící, ale i lidi, kteří víru teprve hledají, působí také literárně. Je
autorem překladů z anglické duchovní poezie: Démant a slza
(1999), Svíce uvnitř /G. M. Hopkins/ (2002), Souzvuk barev

Snímek Leoš Hrdlička

/G. K. Chesterton/ (2004), Celá krásná /Pocta evropské poezie Matce
Boží/ (2004), Jsem výšleh z ohně k ohni /G. M. Hopkins/ (2016).
Náboženskou literaturu obohatil o několik svých děl: Stručná
homiletika (1991), Vím, komu jsem uvěřil (1997), Strmou stezkou
(1997), Věřím, věříme (2001), Pane, ty máš slova věčného života
(2001), Pane, ty víš všechno (2004), Vyprávěj mi o Ježíši (2006).
Je autorem 26 cyklů rozhlasových pořadů Dialog víry a hudby
(2003–2005) – kompaktní disk MP3.
Na našeho jubilanta vzpomínají v tyto dny v modlitbách věřící olomoucké arcidiecéze a přejí mu hojnost síly a darů Ducha
Svatého do další pastorační činnosti.
AD MULTOS ANNOS!

Biskupské svěcení dvou nových pomocných biskupů Mons. Jana
Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (17. března 1990)

U příležitosti životního výročí otce biskupa Josefa Hrdličky bude za něho v sobotu 21. ledna 2017 v 10 hodin sloužena
děkovná mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci, na
kterou zveme všechny věřící. Mši svatou slouží spolu s jubilantem také otec arcibiskup Jan Graubner.
 Josef Pala
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HLASY A OHLASY
Přednáška o Edith Steinové v Prostějově

Pokoj Vám!

Region Prostějov Moravskoslezské křesťanské akademie uspořádal 2. listopadu
v Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově přednášku doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc., na téma Život a dílo sv. Terezie Benedikty od Kříže, známé jako Edith Steinová.
Vladimír Petkevič, jazykovědec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha,
překladatel naučné křesťanské literatury a prasynovec spisovatele Vladimíra Nabokova, v ní zajímavým způsobem přiblížil životní, duchovní a profesní příběh filozofky,
znalkyně fenomenologie a tomismu a členky řádu bosých karmelitánek Edith Steinové
(1891–1942).
Rodačka z Vratislavi a nadaná dívka odmítla v patnácti letech židovskou víru a stala
se ateistkou. Studuje na univerzitě ve Vratislavi, stává se žákyní filozofa Edmunda Husserla v Göttingenu a jeho asistentkou ve Freiburgu. Za první světové války pomáhá jako
dobrovolnice v lazaretu Červeného kříže v Hranicích. Výrazný přelom v jejím životě
představuje rok 1921. Tehdy objevila v knihovně svých přátel – manželů Martiusových,
knihu Život sv. Terezie z Avily. Začala studovat katolicismus a 1. 1. 1922 byla pokřtěna.
Následuje učitelské působení na dívčím lyceu dominikánek ve Špýru v letech 1923 až
1931, vstup do kláštera karmelitánek v Kolíně nad Rýnem, kde skládá 21. 4. 1938 věčné sliby. Poslední léta života tráví v emigraci v klášteře v nizozemském Echtu. Umírá
9. 8. 1942 v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi. Dne 11. 10. 1998 byla
papežem Janem Pavlem II. svatořečena a 1. 10. 1999 byla prohlášena spolupatronkou
Evropy. Jejím svátkem je 9. srpen.
Připomenuto bylo také její odborné a vědecké dílo, např. účast na filozofickém kongresu v roce 1929 v Paříži, překlady spisů Tomáše Akvinského do němčiny, knihy: Věda
kříže: studie o sv. Janu od Kříže a Čas a věčné bytí. Připomenuty byly rovněž osobnosti,
které ovlivnily její názory a odborné směřování – fenomenologové Adolf Reinach a Max
Scheler, katolický filozof a sociolog Romano Guardini a beuronský benediktinský opat
Raphael Walzer.
Přednášející přiblížil projekt vydávání sebraných spisů Edith Steinové. Je jejich hlavním editorem. Je plánováno vydat dvacet svazků, dosud vyšly dva. Některé ukázky z díla
E. Steinové zazněly i na této přednášce. Na závěr odpověděl na dotazy ohledně ruské
emigrace.		
 PhDr. Hana Bartková

Bože,
kéž zloba, nenávist
ze světa zmizí
a Ježíš zrodí se
v srdcích všech lidí.
Kéž místo obchodů
zvítězí emoce.
Přeji Vám, přátelé,
křesťanské Vánoce.
Do léta „sedmnáct“
šťastný vítězný krok,
přeji Vám ze srdce zdraví
a pokojný rok.

Prostějov

Přes 500 mladých zpěváků se představilo v Lidečku

S mottem „Můžeš mít radost ve svém srdci“ se v sobotu 12. listopadu 2016 uskutečnil v Lidečku jubilejní 10. ročník setkání schol. A radost skutečně prožívali pořadatelé
i účastníci –
přes 500 dětí
a mladých
lidí z celé olomoucké diecéze a také mládež z polských
Zimnic, kteří
se s Lidečskými seznámili
při Světových
dnech mládeže.
Akce byla
zahájena mší
svatou v kostele a další
program pak
probíhal v kulturním domě. Přehlídku 20 schol doprovázel bohatý zábavný program –
koncert Ztracené kapely, kouzelnické vystoupení pro děti, přednáška P. Antonína Komana na téma „Boží milosrdenství“, taneční vystoupení, výtvarné dílničky a na závěr zahrála slovenská kapela Mariána Kasana. Po celý den zněl Lidečkem zpěv, smích a radost
ze společného setkání.		
 Ludmila Vichtorová

Snímek Leoš Hrdlička

Sotva jsme se ohlédli za minulými
Vánocemi a máme na dosah další. Vám,
mladým to tak neutíká, ale mně čas neutíká, ale přímo kosmickou rychlostí letí.
Navíc mně rapidně ubývá sil, tak nevím,
nebudou‑li to moje Vánoce poslední…
Obyčejně se přeje – „šťastné a veselé!“
Ale žijeme v takové hektické době, na níž
nic veselého není. Navíc většina lidí vidí
oslavu v co nejbohatších nákupech dárků.
Z televize slýcháme, že často i na dluh! Ale
pravý smysl Vánoc jaksi uniká! A více než
lásky, je celý svět podminovaný zlobou
a nenávistí. Letošním přáním chci tedy
poukázat, že vskutku křesťanský smysl
Vánoc nespočívá v bohatých nákupech,
ale v pokoji a lásce!
 Jožka Husek
Josef Husek ze Zlína, spisovatel
a dlouholetý politický vězeň bývalého komunistického režimu, se dožívá
v neuvěřitelné duševní svěžesti 22. ledna 2017 požehnaných 97 let.
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Ze života bohoslovců
Podzimní setkání
Antiochie v Libině

Antiochia je společenství mladých
katolíků, kteří se snaží nenásilně evangelizovat ve farnostech, kde je málo věřících. Název je podle města, ve kterém se
Ježíšovi učedníci poprvé začínali nazývat
křesťané. Hlavní akce tohoto společenství
je každý rok v červenci a srpnu, kdy ve vybrané farnosti nebo farnostech každé dva
týdny tráví čas skupina mladých lidí, kteří
ve spolupráci s místním knězem organizují po celé obci nejrůznější akce hlavně
pro děti a mládež, ale také například navštěvují seniory.
Hlavním cílem podzimního setkání
bylo vyhodnocení letní Antiochie, která
se konala na Moravě v Dlouhé Loučce a v Čechách v Bělé pod Bezdězem.
Stěžejním bodem programu setkání proto
byla sobotní prezentace dvoutýdenních
turnusů, které se během léta v uvedených
obcích odehrály.
Celkem se nás na setkání sešlo třináct,
z toho dva kněží, pět bohoslovců, a ještě
dvě ženy a čtyři muži. Setkání bylo zahájenou mší svatou v pátek večer, po které byla
večeře a vzájemné seznamování. V sobotu jsme začali modlitbou, po snídani
proběhla již zmíněná prezentace turnusů,

Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství
První listopadový víkend bohoslovci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci prožili rekolekci, která v neděli vyvrcholila přijetím dvou bohoslovců třetího
ročníku mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Rekolekci vedl
Mons. Pavel Posád,
pomocný biskup českobudějovický. Mluvil o milosrdenství,
připravenosti k služb ě a z d ů ra z ňov al
bohoslovcům nutnost připodobnit své
srdce srdci dobrého
pastýře. Rekolekce
byla ukončena v neděli, a to zpěvem Te
Deum, kterým bohoslovci poděkovali za
dary přijaté při rekolekci.
Dopoledne začala významná událost
zvláště pro seminaristy třetího ročníku,
kteří byli přijati při
mši svaté v seminární
Snímek Petr Janíček
kapli sv. Cyrila a Metoděje biskupem Pavlem Posádem mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Pro olomouckou
arcidiecézi to byl bohoslovec Vojtěch Radoch a pro ostravsko-opavskou diecézi Jakub
Lasák. Tuto slavnost spolu s nimi prožívaly i jejich rodiny.
 Vojtěch Radoch

VIR v kněžském semináři

Snímek Jiří Kaňovský

po obědě jsme šli na krátký výlet do okolní přírody a odpoledn jsme se zúčastnili
mše svaté v kapli na okraji Libiny, kterou
sloužili oba kněží Radek a Stanislav. Večer
jsme pak měli adoraci za mládež ve farním
kostele v Libině. V neděli nás čekalo navázání na letní Antiochii. Ráno jsme jeli na
mši svatou do nedaleké Dlouhé Loučky, po
níž jsme pozvali místní věřící na posezení
na faru u kávy, výborných koláčků, které
pro nás upekla obětavá maminka jednoho
z bohoslovců. Tímto posezením jsme navázali na léto, kdy se taková akce konala
každou neděli po mši svaté. Na posezení s místními farníky bylo o čem povídat
a bylo to moc hezké. Toto setkání trvalo
asi půl druhé hodiny. Po návratu do Libiny
jsme uklidili faru a po obědě jsme se rozjeli
do svých domovů.
 Milan Werl

Ve dnech 25. až 27. listopadu se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
uskutečnila duchovní obnova VIR pro mladé muže ve věku od 17 do 35 let na téma
„Očekávání neočekávatelného“. Vedl ji P. ThLic. Josef Mikulášek, kaplan v katedrále
sv. Václava v Olomouci, který spojil
myšlenku očekávání na příchod našeho Pána o Vánocích s očekáváním
toho, co pro mě má
Pán ještě připravené a jaký má se
mnou životní plán.
Mladí muži od
pátečního večera
do nedělního rána
byli usebráni v tiSnímek Petr Janíček
chu, aby tak mohli
naslouchat Božímu slovu, přednášejícímu knězi a hlasu svého svědomí. Tato doba byla
provázena modlitbou, adorací a bohoslužbami. V neděli po slavnostní mši svaté a obědě
se účastníci duchovní obnovy povzbuzeni vraceli domů, aby s Kristem ve svém srdci
prožívali adventní dny, a tak pokračovali v přípravě na svátky jeho narození.
 Karel Honka

KNEŽSKÝ SEMINÁŘ / CENTRUM PRO KATECHEZI

Minifor

MiniFor. Znamená to „ministrantská formace.“ Název je to krátký, má však v sobě
cosi víc. Nejen dvě slova, ale něco hlubšího. A jak už slovo napovídá, je to kurz pro ministranty v naší arcidiecézi, kteří jsou starší 15 let.
K čemu ale kurz ministrantů, když se jim věnuje pan farář ve farnosti? Co jim takový
kurz může dát, když každý týden pomáhají v kostele při liturgii a jsou nejblíže těm nejposvátnějším znamením?
MiniFor má za úkol prohlubovat vztah ministranta k Pánu
Ježíši v kontextu duchovního
zrání „puberťáka“, který si pokládá ty nejzákladnější otázky
víry: „Kdo je Bůh, jak se projevuje, má smysl věřit?“ Proto nás
celým víkendem provázejí přednášky různého druhu. V oblasti
duchovního života kluci reflektují svou víru a kladou ji otázky,
jsou povzbuzováni k radostnému
životu z víry a aktivního života
dospělého křesťana podílející se
Snímek Josef Hovád
na chodu farnosti. S tím souvisí
druhý soubor přednášek „vedení ministrantů“. Praxe ukazuje, že fungování skupinky
ministrantů je zásadní jak ze strany kněze, tak ze strany jeho pomocníka, jakési pravé
ruky. Má to pak být vedoucí ministrantů ve farnosti, který je klukům k dispozici. Má být
dokonce vzorem a zajišťovat schopnost ministrovat jak při každodenní, nedělní či pontifikální mši svaté – tj. mši, kterou slouží otec biskup. K tomu je však třeba dobrých nácviků a prakticky si všechno zkusit nanečisto, jakmile přijede do farnosti biskup. A proto třetím blokem jsou přednášky z liturgiky. Víkend MiniForu ale není prodloužením si
školy o další tři dny. To by tam nikdo nejezdil. Na programu jsou různé adaptační hry
a jiné aktivity, které stmelují a kluci se mohou odreagovat. Mimo vědomostní soutěžní
kvízy po skupinkách hrají fotbal, poznávají své dovednosti, a v neposlední řadě se učí
uplatňovat týmovou hru. Kurz je naplánován tak, aby v ideálním případě proběhlo osm
setkání během dvou let. A ti aktivní účastníci obdrží na konci osvědčení o absolvování kurzu. Dříve tyto víkendy probíhaly v semináři. Nyní se navštěvují fary na různých
místech naší arcidiecéze. Prokázalo se, že to má své výhody – můžeme tak poznávat
Moravu a podívat se, jak vypadá život v té a té farnosti. Program máme na starost my
bohoslovci a velkým požehnáním je, že s námi vždy jede kněz. Kluci tak mají možnost přistupovat ke slavení svátosti smíření, mohou navazovat spontánní rozhovory, ale
především se účastnit mše svaté nebo noční adorace. Učit se modlit svou přítomností
před živým Bohem. Největší radostí však je, když po letech vidíte, jaké plody MiniFor
přinesl.		
 Josef Hovád

Návštěva rodin bohoslovců 1. ročníku

Při slavnosti Ježíše Krista Krále v neděli 20. listopadu proběhlo v semináři již tradiční
setkání rodičů a příbuzných s bohoslovci prvního ročníku. Pro nás je tato návštěva příležitostí nejen ukázat našim rodinám kněžský seminář a náš zdejší život, ale také projevit
vděčnost za jejich lásku a podporu. Po slavnostní mši svaté nás čekal společný oběd, který pokračoval neformální besedou s představenými semináře. Poté už každý z nás individuálně své hosty provedl zajímavými místy semináře i přilehlého historického centra
Olomouce. Někteří využili možnosti komentované prohlídky kaple sv. Jana Sarkandera,
jiní dali přednost krátkému výletu po okolí, nebo posezení v příjemné atmosféře některé
z okolních kaváren.
Za tento vzácný
a krásný čas chceme na prvním místě poděkovat Pánu.
Poděkování za toto
povzbuzení na naší
cestě ke kněžství patří také hostům z řad
Snímek Petr Janíček
rodin, představným
semináře a P. Antonínu Baslerovi za prohlídku zmíněné kaple. Jsme vděční i ostatním
bohoslovcům, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne od sboru při mši až po obsluhu
u oběda.		
 Josef Biernát
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Adventní program pro děti
Adventní doba je v plném proudu,
připravujeme se na slavení Vánoc – každý
svými vlastními možnostmi. Advent je ale
také ideální příležitostí intenzivně něco
společně prožít, ať už v rodině, ve škole,
nebo ve farnosti. Rádi bychom vám zde
stručně představili program, který může
být jednou z možností, jak tento předvánoční čas ve farnosti využít ke společnému duchovnímu obohacení.
Možná jste se již setkali s různými
evangelizačními programy pro školy, které realizují některá biskupství. My jsme se
nechali inspirovat programem, který vznikl na půdě Královéhradeckého biskupství
(http://vkd.bihk.cz) a upravili jsme si ho
pro setkání dětí z farnosti. Je zaměřen na
prožívání adventu a jeho tradic, které nás
připravují na slavení Vánoc. Program je
intraktivní, trvá asi dvě hodiny a je určen
pro žáky od 4. do 9. třídy.
A jak program probíhá?
Po seznamovacích aktivitách s dětmi
shrneme jejich znalosti o adventu a Vánocích. O Vánocích slavíme příchod Božího
Syna na svět. Ježíš byl skutečně někým
výjimečným. Avšak každý z nás v sobě
nese také určitou originalitu: děti pomocí
provázku ztvární, co je osobně charakterizuje. Současně máme něco společného:
o tomto se děti sdílí se sousedem a při tom
své provázky děti svážou k sobě a vytvoří
z nich společný obraz – spirálu. Ta nám
ukazuje na to, že advent a Vánoce přesto,
že se každý rok opakují, nemusí být prožívány pořád stejně – naše prožívání těchto
svátků se může proměňovat – rozvíjet.
Poté za pomoci aktivit probereme známé
postavy adventu – sv. Barboru, sv. Mikuláše, sv. Jana Křtitele a k tomu tradici adventního kalendáře. K vytvořené spirále
přidáváme obrazy a různé materiály, které
nám tyto tradice připomínají, a hledáme,
co mají společného, a zamýšlíme se nad
tím, jak to může souviset s Vánocemi.
Výsledkem je poznatek, že tím, co je
všechny spojuje, je světlo. To vidíme na
adventním věnci, který děti poté společně
vytvoří. Světlo představuje Ježíše, který se
narodil, abychom měli nový život. Tento
adventně předvánoční program vyústí
ve společném slavení mše svaté, při níž
se také může více zvýraznit symbolika
světla.
Budeme rádi, když představení tohoto
programu bude pro vás inspirací a motivací k tomu, jak se dá ve farnosti ještě
podpořit společné prožívání adventu.
Pokud by měl někdo zájem o představený materiál, je možné o něj požádat přes
e-mailovou adresu: katecheti@arcibol.cz
 Jana Kobylíková
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
PROSINEC 2016

9. 12. pátek až 10. 12. sobota
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – adventní rekolekce pro bohoslovce • biskup Josef
11. 12. neděle
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá a udělení služby akolytátu • biskup Josef
15. 12. čtvrtek
6.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá – roráty •
arcibiskup Jan
8.30 hod. • Litovel – kněžská konference • arcibiskup Jan

18. 12. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předávání betlémského světla • arcibiskup Jan

24. 12. sobota
15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše svatá
pro děti • arcibiskup Jan
21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá • arcibiskup Jan
24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše
svatá • biskup Josef
25. 12. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně •
arcibiskup Jan a biskup Josef
30. 12. pátek
10.00 hod. • Vsetín – mše svatá a žehnání koledníkům •
arcibiskup Jan
15.00 hod. • Vyškov – mše svatá a žehnání koledníkům •
arcibiskup Jan
31. 12. sobota
23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a novoroční mše
svatá • arcibiskup Jan

LEDEN 2017
1. 1. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny
Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 1. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně
• arcibiskup Jan

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
PROSINEC 2016
Úmysl všeobecný
Aby byla z každé části
světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské
službě.

Úmysl evangelizační
Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu
evangelia, které dává životu radost a naději.

Úmysl národní
Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním
Boha, láskou k němu a k bližnímu.

10. 1. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup Jan
14. 1. sobota
16.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá u příležitosti jubilea společenství Trinitas • arcibiskup Jan
21. 1. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – děkovná mše svatá u příležitosti životního jubilea biskupa Josefa Hrdličky • arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 1. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů •
biskup Josef
23. 1. pondělí až 25. 1. středa
Praha – Plenární zasedání České biskupské konference •
arcibiskup Jan a biskup Josef
28. 1. sobota
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá u příležitosti ukončení oslav 800. výročí dominikánského řádu •
arcibiskup Jan
29. 1. neděle
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá pro bohoslovce • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 30. 11. 2016
Změna programu vyhrazena

