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Setkání žen v obtížných životních situacích 
 

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. 
Na poslední setkání v tomto kalendářním roce je připraveno „Předvánoční tvoření 
s Olgou Kvapilovou“. Uskuteční se 8. prosince 2015 ve Farním domě (1.patro) 
u katedrály na Mlčochově ulici č.7. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 
251, e-mail:  reznickova@arcibol.cz. 

 
Adventní duchovní obnova pro manžele 
 

Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na jednodenní adventní 
zastavení, které se uskuteční 12. prosince 2015 (2. adventní sobotu) na Kurii 
arcibiskupství (sál ve 2. patře) na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Součástí programu, 
který začne v 9.00 hod., je mše svatá, přednášky a možnost přijetí svátosti smíření. 
Přednáší a mši sv. celebruje P. Antonín Krasucki z olomouckého kláštera dominikánů.  
Je třeba se přihlásit předem. Účastnický poplatek je dobrovolný (náklady na občerstvení 
a režie jsou asi 40,- Kč na osobu); oběd vychází na 80,-Kč (pizza nebo salát) Přihlašovací 
formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 
292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.  
 
Malá pouť za velké věci   

Zveme všechny na poslední letošní pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 
13. prosince 2015 (další bude v březnu 2016). 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 
sv. Václava 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. Ve 13.00 hod. vyjdeme z katedrály Branou Milosrdenství, která 
bude ten den dopoledne slavnostně otevřená. Mše sv. na závěr bude sloužena za zesnulé 
děti a jejich rodiny (více informací v těchto pozvánkách). Bližší informace najdete na 
www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-
mail:  reznickova@arcibol.cz. 

 
Pro děti, které odešly příliš brzy 

Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 3. adventní neděli 13. prosince 2015 na mši 
svatou v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé 
těchto rodin. Začátek je v 15 hodin, setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti a jejich 
rodiny a jednoduchý doprovodný program, včetně společného setkání a sdílení se po 
mši sv. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku) a pokud 
chtějí, i fotografii dítěte. Zájemci mohou spojit svou účast na setkání i s „Malou poutí 
za velké věci“ (více informací v těchto pozvánkách). Bližší informace  
www.rodinnyzivot.cz  Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková nebo Alena Večeřová tel 587 
405 250-1, reznickova@arcibol.cz a vecerova@arcibol.cz.   
 
Texty k Roku Milosrdenství pro setkávání společenství  

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 budou od ledna 2016 volně ke stažení na webových stránkách: 
www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace na mailu: reznickova@arcibol.cz. 
 



Večerní kurz přípravy na manželství   

Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují 
církevní nebo civilní sňatek) zveme na večerní kurz. Pro snoubenecké páry, kteří chtějí 
uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný. Obsahem kurzu jsou 4 večerní 
přednášky manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, tipy na doma, 
rozšiřující informace k přednáškám online. Probereme 4 témata: Komunikace a řešení 
konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a vztah k Bohu v manželství. 
Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Kurz jako takový je zdarma. Termíny 
zimního kurzu: 22.1./ 12.2./ 26.2./ 11.3. 2016 (pátky). Večerní semináře 
probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie 
arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník (posílejte 
do 17. 1. 2016), který najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. 
Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců. Snoubencům nabízíme také 
víkendové semináře na Svatém Hostýně 15. - 17.4. a 16. - 18.9. 2016. Cena 
víkendu je cca 700 - 1000 Kč za osobu. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250, 
cmarova@arcibol.cz.  
 
Nabízíme vám 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 získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz. 

 

 

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

 
ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 

Drobné radosti, velké proměny, nečekaná rozuzlení – 
zázraky v rodině mají, jak dokládá předvánoční číslo 
časopisu Rodinný život, nespočet podob. Vždy jsou oslavou 
skutečného života. 
Dva manželské páry v rozhovorech vypráví o svých 
osobních konverzích, zcela hmatatelných projevech Boží 
přízně i událostech, které se odehrály v pravý čas. 
Víte, že se nepříznivé okolnosti mohou stát milostí? Začtěte 
se do povídky Eduarda Martina.  
Paní Magda Strejčková prožila neobvyklou duchovní obnovu 
při pohřbu své vrstevnice a rozhodla se začít osobní projekt 
s názvem Den s Přidanou Hodnotou.  
Nejde o to zázraky dělat či vyhledávat, ale být k nim 
vnímaví. Jak se této vnímavosti učit? Vezměte si na pomoc 
hrst fazolí, radí Eva Muroňová.   
Anděl Cherubín děti provede tajemstvím proměnění chleba 
a vína při mši svaté.  
V časopise se seznámíte s další inspirativní manželskou 

dvojicí. Nechybí betlémská pohádka na dobrou noc, 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. 
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