10. 12. 2017 – 2. neděle adventní
• Děkuji všem zúčastněným na včerejší brigádě a za následný
úklid kostela.
• Dnes přijme svátost křtu Melanie Kolářová z Biskupic.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích a v
Kaňovicích.
• V sobotu 16 prosince v 15:30 bude v kostele adventní koncert
ZUŠ Morava.
• Příští neděli 17. prosince bude sbírka na opravy kostela.
A příští neděli odpoledne od 14 do 16 h. bude možnost přistoupit
ve farním kostele ke svátosti smíření u cizích zpovědníků.
V neděli 17. prosince oslaví papež František 81. narozeniny.

Prezidentské volby
Prosím, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými
volbami, ve všech farnostech konala hodinová adorace. Věříme, že všichni,
kteří vládnou, mají moc od Boha. Prosme proto za voliče, aby zodpovědně
hledali vhodné kandidáty schopné přijímat od Boha povolání k vládě.
Prosme i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem
a veřejnému dobru a aby věděli, že se budou za svou službu zodpovídat
nejen voličům a před dějinami, ale i před Bohem.
Arcibiskup Jan

Nová církevní střední odborná škola
Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu
svatého Jana Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných
prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit
mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu
reprezentovaném tradicí katolické církve. Hodnoty, na kterých školu stavíme:
• Víra, odbornost a celkový růst žáků.
• Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci.
• Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům,
zdravá náročnost).
• Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů.
• Spolupráce s rodiči a absolventy školy.
• Příjemné a výchovné prostředí.
Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské
učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. V prvním roce své existence
nabídne tyto obory:
Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář
a zahradník ve třech zaměřeních:
– Zahradník pro pěstování lesa,
– zahradník pro okrasné zahradnictví,
– zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství.
Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času.
Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole
poskytneme v průběhu ledna a února 2018.
Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy
Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587402243; vyvozilovaz@arcibol.cz.

