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Texty k Roku Milosrdenství pro setkávání společenství i jednotlivce 

Centrum pro rodinu připravilo na rok 2016 skripta pod názvem „Milosrdní jako Otec“. 
Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů, rodin 
či pro jednotlivce. Skripta nabízí na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání 
nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, 
Marnotratném synovi a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou 
inspiraci pro své rozhodování a jednání. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže 
Františka a dalšími významnými osobnostmi. 
Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám pomohou lépe se orientovat 
v Roce Milosrdenství. Texty jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách: 
www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace na mailu: reznickova@arcibol.cz. 
 
Studijní den - Aktuální výzvy přípravy na manželství 

rádi bychom vás pozvali v sobotu 30. dubna 2016 do Olomouce na studijní den. 
Je určen manželským párům a kněžím, kteří se věnují přípravě na manželství. 
Tématem studijního dne jsou „Aktuální výzvy přípravy na manželství“ a uskuteční se 
na velkém sále Kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Začátek v 9.00, 
předpokládané ukončení v 16.00 hod. 
Budeme se zabývat tím, co nás, kteří se pravidelně setkáváme se snoubenci, nenechává 
klidnými, a to nepraktikováním víry u velké části snoubenců, jejich společné bydlení, či děti 
narozené před svatbou. To, co je nejvíc zarážející, jsou případy, kdy se snoubenci přiznají 
k tomu, že svatba v kostele nesouvisí s vírou ani jednoho z páru. 
Jak k snoubencům přistupovat, aby pro ně byla příprava přínosná? Jaký jazyk při 
komunikaci s nimi používat? Jak se proplést složitými otázkami při pastoraci 
dnešních snoubenců? 
Přihlásit se můžete on-line formulářem na www.rodinnyzivot.cz do 27. 4. (do půlnoci). 
Kontaktní osoby: Alena Večeřová, vecerova@arcibol.cz nebo Lucie Cmarová, 
cmarova@arcibol.cz, 587 405 250. 

 
Pouť tatínků a dětí ke svatému Josefovi dělníkovi   

Zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou 
nedaleko Olomouce, která se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016. Program zde začne 
ve 14.00 hod. mší svatou v poutním chrámě Očišťování Panny Marie. Od 15 hod. bude 
pokračovat zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel 
a tvořivostí; bude možnosti si vyzkoušet RC auta a letadla, lukostřelbu atd. 
Od 18 hod. následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. 
Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj,  
tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz. 
 
Pouť pro nezadané aneb „Došlápni si na samotu“   

Zveme svobodné katolíky na pěší pouť od katedrály svatého Václava v Olomouci 
do baziliky Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku. Proběhne 8. května 2016 - 
začátek ve 12.30 hod. před katedrálou. Pouť bude souběžná s Malou poutí za víru 
v rodinách, bude mít, ale vlastní začátek a svůj závěr ve společném setkání účastníků 
po mši sv. v 15 hod na sv. Kopečku. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do 
baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde 
zhruba o 2 hodiny chůze. Bližší informace obdrží zájemci po přihlášení. Bližší 
informace a možnost přihlášení na tel. 587 405 250-1 nebo e-mailu: 
reznickova@arcibol.cz. 
 
 
 
 



 
 
Malá pouť za velké věci   

Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 8. května 2016 (další 
bude 12. 6.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba 
o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: 
ve 12.45 - 13.00 hod. (sraz) před katedrálou nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem 
v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. 
na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V letošním Svatém roce milosrdenství pouť 
vždy zahájíme (ve 13.00 hod.) projitím Svaté brány milosrdenství s možností získání 
plnomocných odpustků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: 
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail:  reznickova@arcibol.cz. 

 
Pouť rodin na Svatém Kopečku 

Centrum pro rodinný život a KDU-ČSL Olomouc, letos poprvé s hnutím Modliteb za 
nejmenší zvou v neděli 22. května 2016 na Pouť rodin na Svatém Kopečku. Mši 
svatou v bazilice Navštívení Panny Marie v 10.30 hod. slouží světící olomoucký 
biskup Mons. Josef Hrdlička. 
Pro zájemce nabízíme možnost pěší mini-poutě v 9.45 hod. (sraz v ul. V Lipkách, 
odtud společně k bazilice), provází P. Jiří Korda. 
Po mši svaté bude pro poutníky připraveno občerstvení, program pro děti a rodiče 
a koncert kapely „Makytaky“ z Velké Bystřice. Od 13.00 hod. bude pak v bazilice adorace 
a modlitba růžence. Kontakt: Josef Záboj, tel: 587405292, e-mail: zaboj@arcibol.cz. 
 
Víkendová duchovní obnova pro seniory 

Duchovní obnova pro seniory se koná 13. – 15. května 2016 na Svatém Hostýně. 
Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah 
k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost 
ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti 
pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete 
na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie 
Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141. 
 
Ženy na pouti ke studni života - letní pobyt pro ženy v obtížných životních situacích 
 

Zveme ženy v obtížných životních situacích na letní pobyt do Velkých Losin. Je určen pro 
vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se ocitají v obtížné životní situaci 
(např. problémy v práci, v rodině,  s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí 
někoho blízkého a pod.) Začátek je ve středu 20. 7. večer, závěr neděle 24. 7. odpoledne 
(na pobyt tak stačí jen 2 dny dovolené). Po celou dobu setkání je přítomen kněz. 
Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky odborníků, po nich setkávání 
v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Odpoledne buď 
individuální volno, nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost 
účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle 
počasí a zájmu účastnic). Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou 
(reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1. 
 
Pobyt prarodičů s vnoučaty 
 

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt. Program bude 
individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti 
i pro seniory, duchovní program, apod. Pobyt je naplánován na 13. – 20. srpna 2016. 
Využijeme vnitřní i venkovní prostory Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku u Zlína. 
Kontakt:  Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955.   
 
Nabízíme vám další materiály a inspirace... 
Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, 
které můžou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.  
Pro setkání seniorů ke školnímu roku 2015/16 nabízíme nová skripta na téma: „Svatý 
rok Milosrdenství se svatými řeholníky“. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 
587405250, cmarova@arcibol.cz.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 email. rodina@arcibol.cz. 
 
 

 

 
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které 
připravujeme, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz nebo na 
facebookových stránkách www.facebook.com/rodinnyzivotolomouc/  
 

 
 
 

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 

Nové číslo časopisu Rodinný život koresponduje 
s tématem letošního církevního roku – Roku 
milosrdenství. Všichni toužíme po přijetí, tak často 
potřebujeme odpuštění. Začtěte se do příběhů Boží 
nezištné lásky, inspirujte se těmi nejpraktičtějšími 
způsoby, kterými můžeme milosrdenství projevovat 
druhým i sami sobě. 
Nejčastěji bývají zraněny naše emoce, potvrzuje na 
základě své psychologické praxe karmelitánka sestra 
Růženka. Být milosrdný znamená především dotýkat se 
citlivě zraněného srdce. Manželé Jakubcovi z Bystřice pod 
Hostýnem hovoří o milosrdenství v kontextu manželského 
slibu a připomínají, že ve skutcích nesmí chybět láska. 
V každodenních událostech se snaží v druhém člověku 
vidět obdarování i potřebnou bytost. 
P. Vít Hlavica nás zve, abychom se zaposlouchali do 
harmonie symfonického orchestru a s chutí hráli „druhé 
housle“. 
Způsoby, kterými pomáhá olomoucká Charita těm 

nejpotřebnějším z nás, přibližuje Mgr. Radka Vojtková. Jedním z aktuálních plánů je zajistit 
seniorům z řad lidí bez domova důstojnější dožití. 
Povšimli jste si, že biblické podobenství O marnotratném synu ukazuje při pozorném čtení 
velkou marnotratnost otce…? Nemilosrdenství je všudypřítomné a způsobuje každodenní 
odchody do exilu. Nezůstávejme lhostejní, vybízí úvaha Evy Muroňové. Seznamte se 
s polskými rodinami – známými i neznámými hrdiny holocaustu. V časopise nechybí 
pohádka na dobrou noc, setkání s andělem Cherubínem, tvoření pro děti, voňavý recept, 
křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích. 
 

Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti, 
předplaťte jim časopis Rodinný život. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: 
dárkový certifikát  + 5 čísel časopisu o 40 stránkách  + poštovné. Objednávky můžete 
učinit na telefonním čísle 587 405 250,  na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový 
formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: Centrum pro 
rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc. 
 
 

 
 

Centrum pro rodinný život 
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779 00  Olomouc 

tel.: 587 405 250-3 
email: rodina@arcibol.cz 
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www.rodinnyzivot.cz 

 

www.rodinnyzivot.eu   

 
 
 
 

Aktivity projektu „Rodičem bez obav“ a „Od manželství k rodičovství“  
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. 

 
 

 
 
 
 


