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Novéna k Božímu milosrdenství, kterou mi Ježíš přikázal :
Je velmi žádoucí začít novénu na Velký Pátek, ale může se vykonat kdykoliv během roku.
Duše, která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění
hříchů i trestů.
Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik dní před svátkem Božího milosrdenství.
Ke svatému přijímání se má přistoupit na svátek Božiho milosrdenství, to je v prvni neděli
po Velikonocích.
NIKDY NEZAPOMEŇ :
I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni
vzkříšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkřísí duši v celé
plnosti.
,,Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby
načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště
v hodině smrti.
Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře
mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v
tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic
neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné
utrpení. "

Odpověděla jsem: Ježíši, nevím, jak mám tu novénu konat a které duše přivést do Tvého
nejslitovnějšiho Srdce nejdřív. A Ježíš mi odpověděl, že mi na každý den poví, které duše
mám uvést do jeho Srdce.
Korunka k Božímu Milosrdenství
Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii.
Na začátku:
Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…
Na zrnkách Otčenáše (1x):
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána
Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu (10x):
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na konci (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.
První den
"Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého
milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší. "
Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na
naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou klademe v Tvou nekonečnou dobrotu, a přijmi nás
do příbytku svého nejslitovnějšiho Srdce a nedej z ní nikomu odejít navěky.
Prosíme Tě o to pro Tvou lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem sv.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, které je uzavřeno v nejslitovnějšim Ježíšově
Srdci, a zvláště na ubohé hříšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své
milosrdenství, aby všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.
Druhý den
"Dnes mi přiveď duše kněží a duše řeholní a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství.
Ony mi daly sílu vydržet hořké utrpení, skrze ně, jako skrze řečiště, splývá na lidstvo mé
milosrdenství...
Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás
milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce
milosrdenství, který je v nebi.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici,
na duše kněží a na řeholní duše a uděl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého
Syna, Srdce, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim sílu svého světla, aby mohli vést
ostatní po cestách spásy, aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného
milosrdenství na věčné věky. Amen.

Třetí den
"Dnes mi přiveď všechny duše zbožné a věrné a ponoř je do moře mého milosrdenství.
Tyto duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly tou kapkou útěch v moři hořkosti."
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem udílíš přehojně svých milostí z klenotnice svého
milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj
navěky, prosíme Tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako na dědíctví svého Syna a pro jeho
bolestné utrpení jím uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily
lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly Tvé
nesmírné milosrdenství na věčné věky.Amen
Čtvrtý den
"Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. I na ně jsem myslel ve svém hořkém
utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé Srdce. Ponoř je do moře mého
milosrdenství."
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého
nejslitovnějšího Srdce duše pohanů, kteří Tě ještě neznají, nechť je osvítí paprsky Tvé
milosti, aby i oni společně s námi oslavovali dívy Tvého milosrdenství, a nepropouštěj je z
příbytku svého nejslitovnějšího Srdce.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo Tě ještě neznají, které jsou
uzavřeny v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Přitáhni je do světla Evangelia. Tyto duše
nevědí, jak velikým štěstím je Tebe milovat, učiň, aby í ony oslavovaly štědrost Tvého
milosrdenství na věčné věky. Amen.
Pátý den
"Dnes mi přiveď duše heretiků a odpadlíků a ponoř je do moře mého milosrdenství.
Hořkým utrpením drásali mé tělo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí kjednotě s
církví, zahojují se mé rány, a tak zmírňují mé utrpení. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš světlo těm, kdo Tě prosí.
Přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše heretiků a duše odpadlíků.
Přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého
nejslitovnějšího Srdce.
Učiň, aby i oni oslavili štědrost Tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše heretiků a odpadlíků, kteři promrhali Tvá dobra a
zneužili Tvých milosti zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby,
ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou
uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké
milosrdenství na věčné věky. Amen.
Šestý den
"Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého
milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci. Ony mě posilovaly, když jsem v
hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých
oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna přijmout pouze
pokorná duše; pokorné duše mají mou důvěru. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl - učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného
Srdce, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých

děti. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v ních má zvláštní zalibení, jsou
kyticí před Božím trůnem, jejich vůni vdechuje sám Bůh. Tyto duše mají stálý příbytek v
Ježíšově nejslitovnějším Srdci a neustále zpívají píseň lásky a milosrdenství navěky.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou
uzavřeny v přibytku nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému
Synu, vůně těchto duší stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého
dobra, prosím Tě pro lásku a zalíbení, jaké máš v těchto duších, požehnej celému světu,
aby všechny duše společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věčné věky. Amen.
Sedmý den
"Dnes mi přiveď duše, které obzvlášť uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do
mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji
pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím životě
budou tyto duše zařit zvláštním světlem. Žádná se nedostane do pekelného ohně, každou
budu zvlášť bránit v hodinu její smrti. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího
Srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné
mocí samotného Boha v nejrůznějších trápeních a překážkách, jdou vpřed s důvěrou ve
Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé
lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, ale ve chvili skonu je obejme
Tvémilosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají Tvou největší vlastnost, to
je Tvé bezedné milosrdenství, které jsou skryty v nejslitovnějším JeŽÍšově Srdci. Tyto duše
jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich duše, přeplněná
veselím, zpívá píseňmilosrdenství Nejvyššímu. Prosím Tě, Bože, prokaž jím
svémilosrdenství podle jejich naděje a důvěry v Tebe. Nechťse na nich naplní příslib
Ježíše, který řekl: Duše, kterébudou uctívat mé nevyčerpatelné milosrdenství,já sám budu
bránit v životě a zvláště v hodině smrti jako svou slávu.
Osmý den
"Dnes mi přiveď duše, které jsou v očistcovém vězení, a ponoř je do propasti mého
milosrdenství, ať prameny mé krve ochladíjejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji,
splácejí dluh mé spravedlnosti. Je v tvé moci přinést jim ulehčeni. Vezmi z pokladnice mé
církve všechny odpustky a obětuj je za ně... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně
obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do
příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce duše z očistce, které Ti jsou velmi milé, které však
musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti, nechť proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého
Srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc Tvého
milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, které jsou uzavřeny v Ježíšově
nejslitovnějším Srdci. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu
hořkost, jíž byla zaplavena jeho přesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se
nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše,
Tvého nejmilejšího Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné.
Amen.

Devátý den
"Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují
mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od
vlažných duši. Ony byly příčinou, že jsem řekl - Otče odejmi ode mě tento kalich, je-li to
Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se do Tvého milosrdenství. "
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku Tvého nejslitovnějšího
Srdce vlažné duše. Ať se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplňují Tě
takovým odporem, rozehřejí v ohni Tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij
všemohoucnost svého milosrdenství a přitáhni je do samé výhně své lásky a daruj jim
svatou lásku, vždyť Ty můžeš všechno.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše vlažné, které jsou uzavřeny v Ježíšově
nejslitovnějším Srdci. Otče milosrdenství, prosím Tě pro hořké utrpení Tvého Syna a pro
jeho tři hodiny trvající umírání na kříži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého
milosrdenství...
Novéna začíná na Velký pátek a končí svátkem Božího milosrdenství v neděli po
Velikonocích.

Pastýřský list
– pozvání na světový den mládeže v Krakově 2016
Drazí bratři a sestry,
a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu
Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje,
posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není náhodou, že právě v tomto roce Vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do
31. července na Světový den mládeže právě do Krakova, do města, kde žil svatý papež
Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež přijal úctu k Božímu
milosrdenství.
Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli se scházíte i mimo
bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, mluvili o své víře, nebo se z ní
prostě radovali a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství víry.
Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Pána Ježíše, ale je taky
povoláním k životu s druhými. Je-li Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho
přátelé. Společenství není přepychem pro některé, ale stylem života každého pokřtěného.
Rád bych vyzval každého z Vás, kdo nemá společenství, najděte si ho, nebo ho založte.
Jestli společenství máte, ale nelíbí se Vám, obnovte ho především tím, že tam přinesete
to, co tam chybí, že tam přinesete svou lásku a ochotu. Pak bude i pro Vás posilou a
pomocí.
Rád bych Vás pozval na setkání u příležitosti Květné neděle ve Vašich děkanátech a
pak na Světové setkání mládeže s papežem Františkem do Krakova, kde se na Vás těším.
Vás rodiče a všechny, kterým na mládeži záleží, zvu na jednodenní pouť do Krakova v
sobotu 28. května, abychom svým putováním a modlitbou připravili pouť mladých. Ty, kteří
nemohou putovat, prosím o modlitbu za mládež a nemocné navíc o obětování trpělivě
snášených bolestí.
Zajištění pouti mládeže bude něco stát. Proto prosím i o Vaši finanční podporu při
kostelní sbírce příští neděli. Už dnes děkuji za každý příspěvek.
Prosím Pána, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během
Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl
života každému člověku.
Na setkání s Vámi v Krakově se těší a všem žehná
arcibiskup Jan

Bolestné vzpomínky
Život nám poskytuje radostné události,které si pečlivě uchováváme v
paměti a po letech rádi vzpomínáme. Občas však překvapí i událostmi,
kterým bychom se raději vyhnuli a nejraději z paměti vymazali. Některé je
však třeba připomínat, abychom se jim mohli vyhnout a ještě raději
nedopustit, aby se mohly opakovat. Měsíc březen v historii naší obce
můžeme označovat černým.
K 15. březnu r. 1939 napsala kronikářka pí. Františka Novotná." V šest
hodin ráno ohlásil v radiu rozechvělým hlasem prezident Hácha, že říšský
kancléř Adolf Hitler přejímá pod svoji ochranu celé území našeho státu.O tři
hodiny později několik občanů už přihlíželo průjezdu několika obrněných
pásových vozidel s ozbrojenou německou posádkou v husté sněhové vánici,
směřující z Vyškova do Kroměříže.
O dva dny později, 17. března, obklíčili ozbrojení esesáci budovu
nádraží i kolejiště, všechny zaměstnance i cestující nahnali do nevelké
čekárny. Po několika minutách přijely tři parádní vagony, tažené dvěma
parními lokomotivami. V prostředním voze, v doprovodu generality jel sám
velký vůdce, kterého s kyticí vítala paní Kuttlerová, manželka restauratéra. Po
doplnění vody do tendru lokomotiv, vlak pokračoval do Brna.
Tajemníkem obce se stal Metoděj Klučka a starostou obce byl jmenován
Oldřich Gazda.
1. března následujícího roku vtrhlo gestapo do rodinného domu a dílen
Josefa Bartlíka, kde hledalo zbraně. 7.března 1942 byl smrtící injekcí
zavražděn v Mauthausenu majitel mlýna Jaroslav Stratil. Výslechům a
vězení se nevyhnul ani Karel Nepožitek a Antonín Vávra.
22.března 1942 byly na příkaz okresního hejtmana a pod dohledem četnické
stanice v Kojetíně z věže sundány zvony " Václav“ a " Josef“, odvezeny na
sokolské hřiště do Kojetína a odtud spolu se všemi zvony z okresu do
zvonařské dílny a slévárny zvonů Mořice SCHMIDTA V RAFFENBERKU. V
prázdné zvonici s osiřelým nejstarším zvonem" Marií" zůstala jenom dvě, ze
železa kovaná srdce.
-OTA-

Slávčino kukátko
Radostné Vánoce se svým posledním svátkem Hromnic překlenuly do
doby předpostní a teď už do posvátné 46 denní doby postní, v níž si při mši
svaté a při křížové cestě připomínáme utrpení Ježíše Krista, které vyvrcholí
ve Svatém Třídenní.
Pak oslavíme VzkříšeníVykupitele Ježíše Krista.
Přeji Vám čtenáři radost ze vzkříšení Pána Krista a pěkné jarní počasí
na Velikonoce.
A děkuji důstojnému pánu P. Mgr. Markovi, že nám vysvětlil význam
svatého kříže v podobě „ JERUZALÉMSKÉHO KŘÍŽE“.
Vaše Jaroslava

Aktuality Centra pro rodinný život
Vážení bratři a sestry v Kristu,
po měsíci vás srdečně zdravíme a posíláme aktuální nabídku programů a aktivit našeho
Centra. Zároveň Vás prosíme o propagaci, dle vašeho uvážení a možností.
Plakátky vám na požádání rádi pošleme e-mailem (nechceme zbytečně plnit email.
schránky), případně poštou.
V případě, že nepůsobíte v Olomouci a jejím okolí, ale ve vzdálenějším děkanátu
nebo v jiné diecézi, budeme vděčni, když podpoříte alespoň náš Časopis Rodinný
život a vybrané akce, které najdete v příloze "…- pro-diecezi.pdf".
S PŘÁNÍM
POŽEHNANÝCH
MIMOŘÁDNÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ

SVATOPOSTNÍCH

DNÍ

Mgr. Peter Markovič
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 jsou k dispozici volně ke stažení na webových stránkách:
www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace na mailu: reznickova@arcibol.cz.
Seminář pro účastníky základního kurzu KER „Komunikace v rodině“
Srdečně zveme na nadstavbový seminář pro účastníky základního kurzu KER na
téma: ,Komunikace v rodině". Uskuteční se 27. února 2016 od 9.00 do 12.00 hod. na
Biskupském náměstí 2 v Olomouci. Seminář povede Bc. Marcela Anežka Kořenková psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového
poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé. Cena semináře je 250 Kč za
osobu. Na akci je třeba se přihlásit (odkaz na přihlašovací formulář najdete na
www.rodinnyzivot.cz). Kontaktní osoba: Bc. Marcela Anežka Kořenková, tel. –
733 522 339, e-mail - korenkovam@email.cz.
Přirozené plánování rodičovství (PPR)Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí
předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve
spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného
plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První
setkání se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2016 od 18 hod. na Biskupském nám. 2
v Olomouci (sál ve 2. patře). Je určeno i pro širší veřejnost. Další tři termíny jsou 17.,
31. března a 14. dubna 2016. Doplňující informace najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

Postní duchovní obnova pro mužeMuže, manžele, otce zveme na jednodenní postní
duchovní obnovu. Bude se konat 5. března 2016 v klášteře bratří kapucínů na
Kapucínské ulici č.2 v Olomouci a povede jí P. Josef Glogar salesián působící
v Prostějově. Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření, vrcholem bude slavení
mše svaté. Příspěvek na režie a občerstvení je 60,- Kč; cena obědu je 40,- Kč (gulášová
polévka s chlebem). Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který spolu s dalšími
informacemi najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405
293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.
Setkání žen v obtížných životních situacíchZveme ovdovělé, svobodné, vdané či
rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nejbližší setkání pod názvem
„Zranění v rodinném a osobním životě I.“ bude mít v úterý 8. března MUDr. Jitka
Krausová, OV. Uskuteční se ve farním domě (1.patro) u katedrály na Mlčochově ulici č.7
od 16 hod. Další setkání bude opět s MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma „Zranění v
rodinném a osobním životě II.“ V úterý 12. dubna v 16 hod. ve farním domě. Kontaktní
osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
Seznamka „Sejdeme se v katedrále“Zveme svobodné věřící na netradiční
seznamovací setkání, které se uskuteční v sobotu 12. března v Olomouci. Jde o
úklidovou brigádu v katedrále sv. Václava, po ní následné občerstvení (párky a čaj) a
svědectví manželů Večeřových s programem pro všechny. Přijďte se seznámit s
nezadanými věřícími nejen při práci pro kostel. U práce a popovídání můžete poznat nové
přátele a možná toho, s kým bude váš život kompletní.
Na akci je třeba se předem přihlásit - plánujeme ji pro vyvážený počet mužů a žen. Sraz
v 9.30 hod. před katedrálou, předpokládaný konec v 15.30 hod.
Pro bližší informace a přihlašování pište na e-mail: reznickova@arcibol.cz
Malá pouť za velké věci Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se
uskuteční 13. března 2016 (další bude 10. 4.). 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. 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. Kontaktní osoba: Marcela
Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 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 jarního kurzu: 18. 3., 1. 4., 29. 4., 13. 5. 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 11. 3. 2016), který najdete spolu s dalšími informacemi

na www.rodinnyzivot.cz. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců.
Termíny dalších letošních kurzů jsou: 20.5., 3.6., 17.6., 1.7. (Letní kurz) 30.9., 14.10.,
4.11., 11.11. (Podzimní kurz). Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587 405 250,
cmarova@arcibol.cz.
Postní duchovní obnova pro manžele na BouzověSrdečně zveme manžele k postnímu
celodennímu zastavení, které se uskuteční v sobotu 19. března od 9.45 do cca. 16.30
hod. Tématem obnovy bude „Svědectví a odkaz manželství blahoslaveného Karla I.
Habsburského a jeho manželky Zity pro naše manželství“. Duchovní obnovou bude
provázet P. Metoděj Hofman OT (místní farář a člen Německého řádu). Promluvy si
vyslechneme v radničním sále obecního úřadu Bouzova. Závěrečná mše svatá bude
slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov. Občerstvení a oběd
bude zajištěn. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.
Víkendová duchovní obnova pro senioryDuchovní obnova pro seniory se koná 18.-20.
března 2016 na Velehradě. 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.
Svépomocná skupina absolventů KER Absolventy Kurzu efektivního rodičovství zveme
na setkání, které nabízí malé opakování základních principů tohoto výchovného
směřování. Následně se zaměříme na společné řešení konkrétních kazuistik
vycházejících ze strany samotných rodičů. Setkání se uskuteční v Olomouci na
Biskupské nám. 2 (sál, 2. patro ), 24. března 2016 od 17.00 do 19.30 hod. Setkání
povede Bc. Marcela Anežka Kořenková - psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v
oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro
dospělé. Příspěvek je 50,- Kč za osobu. Na akci je třeba se přihlásit (odkaz na
přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz). Setkání se případně uskuteční již
27.2. - zájemci kontaktujte lektorku: Bc. Marcela Anežka Kořenková, tel. – 733 522 339, email - korenkovam@email.cz.
Víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacíchVe dnech 15.–
17. dubna 2016 se uskuteční v exercičním domě v Českém Těšíně víkend s duchovním
programem pro ženy v obtížných životních situacích. Je určen pro vdané, rozvedené,
ovdovělé i svobodné ženy, které se ocitají v různých těžkostech (vážné onemocnění
rodině, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí někoho blízkého, velké zklamání v životě,
problémy s dospělými, nebo dospívajícími dětmi apod.) Víkend povede MUDr. Jitka
Krausová, zasvěcená panna. Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého
rozhovoru, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti
smíření. O přihlášku na víkend a bližší informace o setkání si napište na adresu: Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel. č.: 587 405 250-3, e-mail:
reznickova@arcibol.cz.
Víkendový kurz přípravy na manželství Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém
vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek) zveme na víkendový
kurz. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje
kurz večerní, ale může se stát kurzem navazujícím. Obsahem kurzu jsou přednášky
manželských párů a kněze, úkolové listy v páru, diskuzní skupiny, interaktivní práce
s tématy, rozšiřující informace k přednáškám online. Představíme témata: Pět jazyků

lásky, Co ohrožuje manželství, Finance v manželství, Pojetí manželství v křesťanské
Evropě. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců a odborníci.
Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Cena víkendu je cca 700 - 1000 Kč
za osobu. Uskuteční se na Svatém Hostýně 15. - 17. 4., další 16. - 18. 9. 2016. Kontaktní
osoba: Lucie Cmarová, 587405250, cmarova@arcibol.cz.
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. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, e-mail:
cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955.
Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučatySrdečně zveme prarodiče s vnoučaty na
týdenní příměstský tábor.Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty.
Program proběhne formou docházení na aktivity. Každý den bude probíhat od 9.00 do
16 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání
hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností. Tábor je naplánován na 18. –
22. července 2016. Využijeme vnitřní i venkovní prostory Kláštera kapucínů, Kapucínská
2, 779 00 Olomouc. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.
733 755 955.
Studna - 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.SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše
úmysly...“
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 sv.
P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli Narození Páně). Vaše prosby můžete
posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu).
Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby
nebudou zveřejňovány). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b)
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
ČASOPIS
RODINNÝ
ŽIVOT
První letošní číslo časopisu Rodinný život s názvem Církev 21. století je nejen o
současných radostech a bolestech společenství věřících, ale také o výzvách určených
každému z nás. V církvi jsou zdravé názory důležité, ale nejzásadnější je zkušenost
vztahu.
Manželé Šmídkovi vnímali v průběhu uplynulých desetiletí proměňující se potřeby církve.
V rozhovoru vyprávějí o odvaze sloužit druhým a lidské potřebě zakoušet sounáležitost.
Pro kněze Jana Blešu je ideálem farnost, v níž roste chuť přibližovat se stále víc k Bohu.
Paní Helena se zamýšlí nad rozdílnými potřebami městských a venkovských farníků. Jiří
Červený představí neobvyklý hudební soubor Musica pro sancta Cecilia a poslání
křesťanské zvukové knihovny pro nevidomé.
Seznamte se s praktickými důsledky církevních restitucí. Do aktuálního, celospolečensky
diskutovaného tématu přináší vhled František Jemelka z tiskové kanceláře České
biskupské konference.
Jaké to asi je, když k vám na návštěvu zavítá papež František? To se dovíte v laskavém
fejetonu Magdy Strejčkové. Skutky milosrdenství nás sbližují a proměňují. Nedávno
zahájený Rok milosrdenství nás o tom může přesvědčit.
V časopise nechybí pohádka na dobrou noc, setkání s andělem Cherubínem, tvoření pro
děti, lahodný 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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Postní duchovní obnova mládeže
V sobotu, 20. února, se konala v Prostějově duchovní obnova s našim
bývalým knězem P. Miroslavem Hřibem. Otec Hřib měl tři přednášky na téma
„Vyjdi z Egypta můj lide“. Mezi přednáškami jsme si mohli zahrát nějaké hry či
využít možnost svaté zpovědi. Po druhé přednášce byl oběd ve formě guláše.
Kolem třetí jsme zakončili obnovu mší svatou v kostele U Povýšení svatého
Kříže, jíž se účastnilo i pár farníků z Nezamyslic. Po mši jsme šli s otcem
Hřibem do cukrárny na zákusek a kafíčko.
Filip Trunečka
Dobrá zpráva pro farníky , již jsou připraveny nové webové stránky naší
farnosti, které bude možné otevřít přímo na stránkách Městyse Nezamyslice.
Již zbývá několik málo úprav . Tak se těšte na web , který se snaží uvést do
provozu Tomáš Pavelka a Ladik Novotný.

Rosa,měsíčník farnosti
Nezamyslice,Tištín,Koválovice,Mořice,Víceměřice,Dřevnovice,Těšice,Dobromilice
dopisovatelé z řad farníků: -janko- Jan Košárek, -alko- Alice Košárková,-ota-Mgr.Bohumil Outrata, -bonoBohuslava Novotná,-JaFo- Jan Foltýn, -Mbau- Martina Bauerová, Mgr. Marek Jarosz, vychází v počtu 150
kusů výtisků

