
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

Ačkoli nás netěší situace, kterou prožíváme, můžeme si připomenout, jak prožívali 

a i dnes někde prožívají lidé víru, když nemají svobodu vyznání. Díky tomu, že 

prožívali křesťané v době nesvobody domácí liturgii, že si připomínali události 

dějin spásy, udrželi si víru v mnohých složitých dobách. My jsme měli v této věci 

i v době totality jistou svobodu. Bohoslužby nebyly zrušeny, kostely nebyly ničeny. 

Po pádu totality jsme mohli slavnostnost bohoslužeb ještě více rozvinout. 

V některých oblastech do velkolepé podoby. To ovšem přináší nebezpečí, že se sice 

navenek člověk zapojí do oslav, ale zanedbá upevňovat svůj vnitřní, osobní vztah 

k Bohu. V kostele můžeme prožívat Velikonoce, přitom ale v našich domovech 

Velikonoce být nemusí. Opravdová víra a radost z toho, že Ježíš přemohl hřích a 

smrt pro nás. A my můžeme ve spojení s ním také zvítězit. Dnešní situace nám 

umožňuje, abychom se více zamysleli právě nad touto stránkou našeho života. 

Prožiji Velikonoce i tehdy, když nemohu do kostela na společnou slavnost? 

 Na Květné neděli není podstatné žehnání ratolestí, ale připomenutí si, že mám 

jít za svým Pánem i přes utrpení, abych dosáhl vítězství.  

Inspiraci, jak prožít důležité dny svatého týdne, najdete na úvodní stránce.  
 

Kdo byste se chtěli duchovně připojit, budu v ty hlavní dny svatého týdne slavit: 

Na Zelený čtvrtek v 16 hodin. 

Na Velký pátek se budu v 15 hodin modlit křížovou cestu. 

Na Bílou sobotu budu velikonoční vigilii slavit v 19,30 hodin. 

 

Nadále platí, že je možné telefonicky domluvit návštěvu nemocného 

nebo přijetí svátosti smíření. 
Nezapomeňme, že k odpuštění hříchů je důležitá opravdová upřímná lítost. 

Bez ní ani úkon svátosti smíření nepomůže. Proto vzbuzujme lítost, kdykoli si 

uvědomíme, že jsme zhřešili. Nejde o to, jakými slovy. Ale je důležité, aby 

v nás byla upřímná touha, zůstat s Bohem, v jeho lásce. 
 

Pro ty, kteří pociťují po třebu nějakého návodu, připomínám možnosti  
z kancionálu č. 046 nebo 055.  
Je možné také obnovovat křestní vyznání pro posílení v  zápase s pokušením, 
jak je to v kancionále č. 039.  
Rovněž je užitečné prosit o povzbuzení víry, naděje a lásky č. 019.  
 

 



Zatelefonovat můžete i v  případě potřeby útěchy či 

povzbuzení.  
Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189,  

na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197. 

 

Pro zvládnutí tíživé situace nabízí také Arcibiskupství 

olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 

Palackého DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU 

POMOC NA TELEFONU  na těchto číslech: 
 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc 

P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155 

P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9-17 hod.) 

P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013 

Duchovní pomoc 

S. Lucie Cinciálová, řeholnice, 731 600 081 

S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963 

Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 733 741 700  

P. Pavel Stuška, kněz, 731 621 190 

P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 733 741 700 

Psychoterapie 

Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446 

Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004 

Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878 

Růžena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878 

Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710 

Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878 

Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252 

Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143 

Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522 

Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782 

Poradenství pro rodiče  

Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522 339 


