Michael Svatý duch
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č. 109 / Advent 2022

Adventní kůra pro duši
Bylo by zajímavé zjistit, kolika procentům pravidelných návštěvníků
kostela alespoň jednou v životě problesklo hlavou, že ti jejich nevěřící
sousedé, kamarádi, přátelé či kolegové mají vlastně život o něco snazší.
Je spousta skvělých lidí, kteří nemusejí chodit do kostela, nemusejí si to
ani tamto odříkat, třeba se ani postit… nemusejí být pořád hodní…
nemusejí se snažit… a mají to snazší. Ten „duchovní“ či „křesťanský“
život je vlastně docela „dřina“.
Ale je opravdu Bůh Ježíše Krista a Bůh křesťanství ten náročný
neoblomný trenér, jehož hlavním cílem je hecovat lidi k vrcholným
výkonům, aby je pak – někdy v budoucnu – mohl po zásluze odměnit?
Bůh Bible je v první řadě štědrý Dárce. On vždy dělá první krok vstříc
člověku, a to i tehdy, když člověk nemá ani jen odvahu přiznat, že je
v maléru. Bůh není věčně nespokojený mocnář, jemuž nelze ulahodit, ale
starostlivý Otec, který má neustále připravené ty nejlepší dary a ze všech
sil doufá, že je člověk bude ochoten přijmout. A ten největší Dar nabízí
v osobě svého Syna.
Pokusme se už v Adventu „rozbalit dary“ Božího slova, které nám nabízí
mešní liturgie. Přijměme tuto Boží terapii, léčbu, rehabilitaci,
medikamenty, výživu, vitamíny jako „adventní kůru pro duši“.
Požehnané prožití Adventu Vám i Vašim rodinám
o. Miroslav
(Citace z knihy Adventní kůra pro duši od Anny Mátikové. Vydavatelství Paulínky 2022)

Advent v naší farnosti
V neděli 27. listopadu 2022 o první neděli adventní začíná nový církevní
rok.
 Jako každoročně se stalo již tradicí, že o 1. neděli adventní jsou
žehnány adventní věnce, které si věřící přinesou a zapálí první ze
čtyř svící. Adventní věnec ať stmeluje rodinu kolem něho
shromážděnou v modlitbě, rozjímání i rozhovoru.
Bohoslužby 1. neděle adventní (27. listopadu) jsou v 7:00 a 10:00
hodin. A také v sobotu 26. listopadu v 18:00 hodin. Při všech
bohoslužbách se žehnají adventní věnce.
 Advent prožijeme v přípravách na smysl Vánoc – oslavy Narození
Pána Ježíše Krista.
K tomu nás vede také účast na bohoslužbách. Ty probíhají
v pondělí, středu a pátek v 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek v 6:30
hodin. Na začátku každé mše svaté zpíváme starobylé adventní
zpěvy – roráty, děti jdou v průvodu s rozsvícenými lucerničkami,
účastní se bohoslužeb a tím se zapojují do adventní soutěže.
 V úterý 29. listopadu v 10:00 hodin prožijeme rorátní mši svatou
s dětmi Křesťanské mateřské školky.
 V úterý 6. prosince začne mše sv. v 17:00 hodin. Po mši svaté
přijde mezi děti sv. Mikuláš s doprovodem, aby dělal radost
nejen dětem, vždyť svou dobrotou se zapsal do srdcí lidí už jako
biskup v Myře.
 Návštěvy nemocných spojené se službou svátosti smíření,
pomazáním a přijetím eucharistie: čtvrtek 15. prosince od 8:00
hodin, pátek 16. prosince od 8:00 hodin. Nahlaste, prosím, v sakristii
nebo také na faře.
Možnosti k přijetí svátosti smíření:
 Vždy půl hodiny přede mší svatou.
 Od 12. prosince do 23. prosince zpovídají otcové našeho děkanátu
ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti,
vždy od 8:00 do 10:00 hodin.
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 V kostele Svatého Ducha bude také mimořádná příležitost přijmout
svátost smíření na 4. neděli adventní (18. prosince). Od 15:00 do
17:30 hodin budou zpovídat dva zpovědníci (o. Pavel Bilinski
z Jalubí a o. Miroslav).
VYUŽIJTE, PROSÍM, TĚCHTO PŘÍLEŽITOSTÍ K PŘÍPRAVĚ
SVÉHO SRDCE NA POŽEHNANÉ PROŽITÍ VÁNOC! Upřímně
děkuji.
Velký předvánoční úklid kostela proběhne v sobotu 17. prosince od 9:00
hodin. Děkuji Vám, že přijdete pomoci.

Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby adventní, na niž se mnozí z nás těší. Vesměs
pozitivní vnímání tohoto období letos narušuje válka na Ukrajině a s ní
spojený nárůst cen za energie a obecně ekonomická nejistota či stále
přítomný covid, tedy skutečnosti, které někdy až bolestně zasahují do
našich životů. S touhou a nadějí očekáváme zprávy o tom, že se situace
začíná měnit k lepšímu, ale prognózy dalšího vývoje nejsou příliš
optimistické. A tak nezaškodí položit si otázku: Co mohu spolu se svými
nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to, že to za mě
někdo vyřeší?
Nejen křesťané, ale všichni lidé touží po větší míře jistoty. A tu nám nabízí
Bůh. Zaposlouchejme se do slov proroka Izaiáše: „Stane se v posledních
dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor,
vyvýšena nad pahorky.“ Kolik věcí se za poslední roky ve světě změnilo,
jak snadno vzalo za své naše přesvědčení, že přinejmenším některé
z nich mají pevnou, trvalou hodnotu? Hospodinova hora je to, co nabízí
Bůh člověku – oporu, svou blízkost, vnitřní světlo, lásku a naději. A ta se
nezměnila, ani se nestala pro nás nedostupnou. Napodobme počínání
národů a kmenů z Izaiášova vidění a s odhodláním zvolejme: „Vzhůru,
vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí
svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Možná jsme některé
Hospodinovy cesty opustili a putovali po svých stezkách. Inu, stalo se.
Ale je povzbuzující vědět, že se máme ke komu vrátit a kudy jít.
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Apoštol Pavel nás v úryvku z listu Římanům vybízí: „Víte, jaký je (nyní)
čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Nám
lidem se stává, že při něčem usneme, na něco zapomeneme, cosi
důležitého se vytratí z naší mysli. Ale začíná advent, doba, kdy se dá
mnohé udělat a změnit. Z řady možných výkladů slova advent je mi
nejbližší tvrzení, že pochází z latinského slovesa advenio, tedy
přicházím: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do mého srdce, do mého
života, rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu
horu a vejít do jeho domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož
jsem upadl.
Hledáme-li vzor hodný následování, pak opravdu dobrý příklad nám
poskytuje životní odkaz Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od
jehož smrti uplyne v příštím roce 100 let. Byl bych rád, bratři a sestry,
kdybychom se vrátili k jeho dílu, které si budeme v nadcházejících
měsících připomínat jak na Velehradě, kde je v královské kapli baziliky
pohřben, tak na Svatém Hostýně a jiných místech spjatých s jeho
životem. Veden Božím duchem dokázal vhodně reagovat na nedostatky
své doby a na bolesti svých bratří a sester. Například jeho pořádání
Unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat k úsilí
o sjednocování lidí, neboť rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti
více než dost. Z vynikajících ctností tohoto Božího služebníka můžeme
vyzdvihnout lásku, s níž budoval vztahy, a osobní zájem, který mnohým
projevoval oslovením či dopisem, a na jehož základě získal pojmenování
»tatíček«. Také naše osobní vztahy často potřebují posílit, oživit
opravdovou láskou a srdečným zájmem o druhého. Možná právě snaha
přispět k jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím správným
předsevzetím pro nadcházející adventní dobu.
K pokojnému prožití adventu Vám všem žehná
+Josef Nuzík, administrátor diecéze

Poselství nemocným na adventní dobu a Vánoce
od Mons. Antonína Baslera a Mons. Bohumíra Vitáska, biskupského
delegáta pro pastoraci nemocných, naleznete na stránkách Centrum pro
pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého.
www.kaplanivnemocnici.cz/aktuality
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Duchovní obnova s otcem Mgr. Matúšem Marcinem
Ve dnech 7. – 9. října 2022 proběhla v naší farnosti duchovní obnova
otce Matúše Marcina s řadou přednášek. Součástí programu bylo také
pomazání myrem sv. Šarbela, zasvěcení našich rodin a ČR
neposkvrněnému srdci Panny Marie. Přednášky probíhaly od pátečního
odpoledne do nedělního večera a jejich součástí byly mše svaté, adorace
a modlitby za uzdravení a za naše rodiny.
Otec Mgr. Matúš Marcin se v přednáškách zaměřil na 5 kamenů proti
Goliášovi, které nám dává Panna Maria. Jedná se o růženec, eucharistii,
Písmo svaté, půst a měsíční svatou zpověď. U každého z těchto kamenů
jsme se zastavili a o. Marcin s námi každý kámen detailněji rozebral.

Foto: Petr Jakeš

Růženec je mocná zbraň, kterou máme proti zlu a je důležité se jej modlit,
obzvláště v dnešní době.
U eucharistie vzpomněl otec Marcin eucharistické zázraky a knihu Carla
Acutise, kde jsou zaznamenány tyto zázraky ve světě. Byly vzpomenuty
eucharistické zázraky v Lancianu a také v Polsku (Sokůlka, Lehnice)
a mnoho dalších v různých částech světa.
Boží Slovo je mocné a silné. Abychom ho dokázali přijmout, musíme
očistit naše srdce. Je nutné číst Boží Slovo, abychom pochopili smysl
života. Bůh k nám promlouvá, abychom duchovně rostli a abychom se
očistili.
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Půst je pro náš život velmi důležitý. Pán Ježíš šel na poušť, aby se postil.
Také sv. Šarbel a další světci se postili. Čím se člověk více postí, tím je
dokonalejší. Půst je návratem ke svému Otci. Při půstu je dobré vzbudit
úmysl, za koho se jdeme postit. Alespoň pátky je vhodné se postit
o chlebu a vodě.
Při svátosti smíření odevzdáváme naše hříchy, Bůh vstupuje do našeho
srdce, očišťuje a uzdravuje ho a dává mu nový život. Skrze Modrou knihu
k nám Panna Maria promlouvá, abychom se zpovídali alespoň 1x za
měsíc. Otec Marcin vzpomenul, že kněží viditelně vidí, jak se po svátosti
smíření dějí zázraky a uzdravení.
Součástí přednášek byla také témata, která nás v životě obklopují a se
kterými se každý z nás setkal – někdo méně, někdo více. Otec Marcin se
zaměřil na okultismus a nástrahy zlého ducha v dnešním světě
(Halloween, proutkaření, biorezonance, voodoo, dětské hry, např.
charlie-charlie a různé formy New Age).
V neposlední řadě nám přiblížil životopis sv.
Šarbela, jeho život v klášteře a v poustevně, kam
se sv. Šarbel uchýlil. Dozvěděli jsme se
o zázracích, kdy na přímluvu sv. Šarbela došlo
k mnoha uzdravením. Nejvíce mne zaujal příběh
ženy Nuhád Aš-Šámí, která ochrnula a kterou sv.
Šarbel operoval po své smrti. Vždy 22. v měsíci
se konají poutě, kdy jí tyto rány mírně krvácejí,
aby o tomto zázraku svědčila lidem. Také se
v tento den slaví mše svaté s pomazáním oleje
sv. Šarbela.
Na závěr duchovní obnovy nám o. Marcin doporučil praktické věci jako
např. aplikace do mobilu, např. Svetlo Máriino, Svetlo Josefovo a Moja
modlitba. Byla doporučena také literatura spojená nejen se sv. Šarbelem
a exorcismem, ale také životopisy svatých a další duchovní literatura.
Musím konstatovat, že se mě tato duchovní obnova velmi dotkla. Nebyla
to moje první zkušenost se sv. Šarbelem a vím, že na přímluvu sv.
Šarbela se opravdu dějí zázraky.
RMD
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Poděkování
Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za vaše modlitby za moje
uzdravení. Jsem rád, že i díky vašim přímluvným modlitbám se mohl stát
zázrak a já se po 7 měsících již téměř plně vracím do běžného života. Po
infarktu a propuštění z nemocnice jsem časně ráno na Zelený čtvrtek
dostal srdeční selhání. Záchranná služba mě oživovala 25 minut s šesti
výboji defibrilátorem. V následujících 3 dnech mně v nemocnici oživovali
ještě dalšími deseti výboji. Na tento můj boj o život říkala ošetřující
lékařka na oddělní ARO, že zázrak je jedna z možností, jak se mohu
uzdravit, protože mně hrozila smrt nebo trvalé postižení. Manželka
připevnila k lůžku v úterý ostatky svaté Zdislavy, které jí byly zapůjčeny
a ke které se všichni vroucně modlili. Po 17 dnech jsem se probudil
z umělého spánku s hlavou v pořádku, po dalším týdnu jsem byl schopen
se postavit z postele na nohy a začít se učit znovu chodit z důvodu
ochablého svalstva. Celkem jsem zhubl o 16 kilo. Po 8 týdnech
v nemocnici jsem byl propuštěn do domácího léčení. Kardiolog, ke
kterému jsem začal nyní chodit, to okomentoval slovy: „hezký příběh“
a velmi se udivoval tomu, že v paměti zůstalo všechno v pořádku i při tak
dlouhém oživování. To je určitě zázrak.
Děkuji otci Miroslavovi za všechny přímluvné modlitby za moje
uzdravení, kamarádům a farníkům za modlitby během velikonočních
adorací, modlitby růžence a velmi děkuji těm, kdo tyto modlitby
organizovali. Někteří se za mě modlíte dodnes. Díky vám to všechno
dobře dopadlo a já jsem se mohl zase vrátit mezi vás. Jsem rád, že
patřím do farního společenství, které modlitbou dokáže takové zázraky
jako v mém případě.
Děkuji také manželce Petře a dcerám Aničce a Barunce za poskytnutí
rychlé první pomoci před příjezdem záchranářů, která podle lékařů byla
také zásadní, že to všechno dobře dopadlo.
Dnes už vím, co je to mít „štěstí“ v neštěstí (tak, jak jste si mohli dočíst
v úvodníku v minulém čísle farního časopisu).
V. Foltýnek
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Pečení perníčků
I letos jsme se zúčastnili pečení misijních perníčků. Oproti loňskému roku
nastala ale menší změna. Perníčky jsme napekli už doma a ve středu 19.
října se už jen zdobily. Do místnosti pod kostelem každý přinesl
napečené perníčky a rázem byla celá místnost provoněná jejich vůní.
Děti se pustily do zdobení a dle své fantazie a schopností se snažily, aby
byly co nejkrásnější. Následující neděli pak završily své úsilí. Po mši
svaté prodávaly vlastnoručně zdobené perníčky před kostelem a peníze,
které utržily, pak byly poslány na Papežské misijní dílo děti. Díky tomu
mohly pomoct jiným potřebným, a ještě strávit příjemný čas spolu
s dalšími dětmi.

Michael – Svatý Duch č. 109 / Advent 2022

strana 8

Advent pro děti
Advent je významným obdobím roku. Dobou, kdy
se lidé připravují na blížící se Vánoce a příchod
Ježíše Krista. Tímto kouzelným časem nás
provází například sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv.
Lucie nebo sv. Ondřej. Právě oni nám mohou být
příkladem vzorného a klidného prožití období
adventu a následně Vánočních svátků. Určitě
nesmíme zapomenout na náročnou cestu Marie
a Josefa do Betléma. Jak byla náročná zjistíš
v bludišti.
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Adventní soutěž pro děti „Hříchy zbrus, ujdeš cesty kus“
Letošní adventní soutěž se zaměřuje na naši cestu za Ježíšem. Jejím
cílem je společné zamyšlení nad překážkami – hříchy, které nám
znesnadňují putování ke Kristu. Společně budeme každou rorátní mši
odkrývat jednu část cesty za druhou, až budeme před Vánoci připraveni
na narození Ježíška. Na tuto duchovní cestu si budeme svítit svíčkami
a lucerničkami.
Rorátní mše probíhají každý všední den, tj. pondělí, středa, pátek od
18:00 a úterý, čtvrtek od 6:30 a zúčastnit se mohou všechny děti, které
na mši svatou dorazí.
Vyhodnocení adventní soutěže se uskuteční na Hod Boží vánoční 25.
prosince v 15:00 hodin.

Nabídka objednání časopisu
Nabídka objednání křesťanského časopisu Nezbeda (Nezbeda
s Cvrčkem) pro děti školního věku na rok 2023. Nezbeda i Cvrček jsou
tiskovinami, které mladým čtenářům ukazují Boží moudrost na přirozeně
dobrých věcech, jež mohou formovat jejich život, vztahy i víru. Výše
předplatného pro rok 2023 činí: Nezbeda 440 Kč / Nezbeda s Cvrčkem
550 Kč Cvrček vychází pouze jako příloha časopisu Nezbeda.
casopisnezbeda.cz

Projekt Vlčí doupě pro děti
P. Roman Vlk vytváří dětská videokázání, která jsou dostupná na
YouTube, Facebooku, nebo na vlcidoupe.cz. Ve videích se děti seznámí
s životem Pána Ježíše a poznají, že s ním je život velké dobrodružství
a zábava.
Projekt je možné podpořit i finančně. Číslo účtu: 2089164018/3030.
Variabilní symbol: 110 a do zprávy pro příjemce napište: Dar na Vlčí
doupě.
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Nabídka
V kostele Svatého Ducha jsou během adventu k dostání:
 Adventní kalendáře za 20,- Kč
 Kalendáře na rok 2023 (s církevním i občanským kalendáriem) za
60,- Kč
 Vánoční oplatky (velké 5 ks za 15,- Kč, malé 5 ks za 10,- Kč)

Nabídka prožívání adventní doby s každodenní ranní
modlitbou s rorátními zpěvy.
Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke
každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce
roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2022, která je ke stažení na
Google Play.
Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje:
 především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky)
 desátek růžence
 žalmy
 úryvek z Písma a zamyšlení
 prosby
 a další modlitby
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Nabídka akcí
 Manželské páry i ostatní zájemci jsou zváni na on-line adventní
duchovní obnovu, kterou bude provázet P. Mgr. Bogdan Stępień,
OSPPE. Duchovní obnova proběhne ve tři po sobě jdoucí večery,
a to 6., 7. a 8. prosince 2022 vždy ve 20 hodin večer. Každé setkání
bude trvat zhruba hodinu. Přihlašování probíhá do 2. prosince 2022.
Cena 300 Kč za domácnost. Účet 2800068926/2010 (Fio banka)
VS: 1222. Do poznámky pro příjemce: e-mail, který jste uvedli do
přihlášky rodinnyzivot.cz
 Pozvání na adventní duchovní obnovu nejen pro zdravotníky,
dobrovolníky a všechny zaměstnance v nemocnicích a domovech
pro seniory. V sobotu 3. prosince 2022 v penzionu u sester
františkánek Töde v Olomouci (Hrnčířská 14). Duchovní obnovu
povede P. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D. Přihlašování a bližší
informace jsmeblizkovam.cz

Charitní okénko
 Koupit vánoční dárky a zároveň přispět na dobrou věc lze
v charitním obchůdku LIDUMILA v Uh. Hradišti, ul. Otakarova 108,
kde jsou nabízeny výrobky lidí se zdravotním postižením a lidí
s trvalými následky po úrazech či operacích. Nabízený sortiment
prodejny je rozmanitý – od textilních produktů z kvalitních látek,
např. prošívaných dek, tašek a měkoučkých hraček až po výrobky
z keramiky, drobné šperky apod. Oblíbená jsou trička se slováckou
výšivkou či originální křestní roušky, které zhotoví kreativní
pracovnice šicí dílny na zakázku.
 I v letošním roce se uskuteční sbírka vánočního cukroví, které
dobrovolníci Charity UH budou rozdělovat do úhledných balíčků
a rozvážet před Vánocemi. Staroměstské farnice patří již tradičně
mezi nejštědřejší dárce upečeného cukroví v rámci celého
děkanátu. Termín sbírky sladkých vánočních dobrůtek pro lidi
osamocené a v nouzi bude upřesněn.
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Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu
hladovějícímu dítěti
Jestliže nevíte, co darovat letos pod
stromeček, máme pro vás tip na dárek,
který udělá radost všem lidem dobré
vůle, a navíc reálně mění lidské životy.
Hnutí Mary’s Meals pomáhá už více
než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém
světě. Poskytuje jim vydatné jídlo
v místě jejich vzdělávání, aby se mohly
lépe soustředit a hodně se toho
naučily. To přináší naději příští
generaci a doslova zachraňuje životy.
Letos o Vánocích se můžete k hnutí
připojit a prostřít jeden nebo i více
virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo
jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného
nebo elektronického poukazu na e-shopu hnutí Mary’s Meals:
eshop.marysmeals.cz, případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz.

Adoptuj si kněze
Přidej se k modlitbě za kněze. Napiš nám na Facebook nebo
mladez@ado.cz do předmětu „adopce kněze“ a obdržíš jméno jednoho
z kněží naší olomoucké arcidiecéze. Zpráva bude obsahovat krátkou
modlitbu, kterou se budeš modlit.

Výběrové řízení na pozici ředitele
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele /
ředitelky Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži.
Podmínky: praktikující katolík, VŠ vzdělání pedagog. směru a pětiletá
praxe ve shodě se zákonem 562/2004 Sb. Nástup je možný od 1. srpna
2023. Přihlášky zasílejte do 10. ledna 2023 na adresu Arcibiskupství
olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, 779 00
Olomouc. K přihlášce připojte ověřené kopie dokladů o vzdělání,
životopis, přehled praxe, výpis z rejstříku tretů, doklad o zdravotní
způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole v rozsahu do třech
stran.
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Farní kronika
Do naší farnosti byli křtem přijati:
Viktorie Zuzana Urdová, Loštice, 15. 10. 2022
Valérie Rita Blahová, UH, 16. 10. 2022
Eduard Hubáček, SM, 29. 10. 2022
Samuel Šváb, SM, 30. 10. 2022
Matyáš Kovařík, SM, 20. 11. 2022
Lásku, úctu a věrnost si slíbili:
12. 10. 2022
Jan Dibďák, Uherské Hradiště
Eva Laholová, Uherské Hradiště
20. 10. 2022
Ondřej Bazala, Staré Město
Sara Souček, Brno
29. 10. 2022
Ing. Ondřej Hubáček, Zlín
Mgr. Markéta Trňáková, Staré Město
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Jiří Podešva, 62 let
Michaela Janíková, 49 let
Marie Dušková, 81 let
Miroslav Čáp, 63 let
Josef Melichárek, 77 let
Ludmila Krauseová, 89 let
Jiřina Žemlíková, 97 let
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KONTAKTY NA

NEMOCNIČNÍ KAPLANY
Krajská nemocnice
T. Bati, a. s.

Vedoucí NK
Vít KADLČÍK

Kroměřížská nemocnice a. s.

Mgr. Martin SUCHOMEL, DiS.

Psychiatrická léčebna

sr. Mgr. Pavla Hana MARTÍNKOVÁ

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Vincence de Paul v
Kroměříži

sr. Mgr. Pavla Hana MARTÍNKOVÁ

Tel. 731 604 430
martinkova.pavla@ado.cz

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

Uherskohradišťská nemocnice
a. s.

P. Antonín Klaret DABROWSKI

Tel. 606 751 883
dabrowski.antonin@ado.cz

UHERSKÝ
BROD

Městská nemocnice
s poliklinikou Uherský Brod
s. r. o.

Vít KADLČÍK

Tel. 724 651 295
kadlcik.vit@ado.cz

KYJOV

Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace

Vedoucí NK
Mgr. Jan KVALTIN, trvalý jáhen

Tel. 773 994 991
kyjovnk@ado.cz

VSETÍN

Vsetínská nemocnice a. s.

Vedoucí NK
Bc. Marta KOŇAŘÍKOVÁ

Tel. 733 741 582
vsetinnk@ado.cz

Nemocnice Valašské Meziříčí
a. s.

Mgr. Petr VRÁNA, trvalý jáhen

Tel. 724 409 507
vrana.petr@ado.cz

Hospic CITADELA, Valašské
Meziříčí

Mgr. Eva BOROVIČKOVÁ

Tel. 774 047 182
borovickova.eva@ado.cz

VIZOVICE

Nemocnice Milosrdných bratří
Vizovice

P. Lev Pavel ELIÁŠ, OFMCap.

731 626 561
elias.pavel@ado.cz

VESELÍ NAD
MORAVOU

Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace

Mons. Václav VRBA

Tel. 604 229 312

SLAVIČÍN

Městská nemocnice Slavičín

Mons. Marian DEJ

Tel. 731 919 369

ZLÍN

KROMĚŘÍŽ

VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

HRANICE
JEVÍČKO
KONICE
MORAVSKÝ
BEROUN

Nemocnice
Hranice a.s.
Odborný léčebný ústav
Jevíčko
Dům seniorů FRANTIŠEK
Náměšť na Hané, p. o.
Odborný léčebný ústav
Moravský Beroun, p. o.
Domov seniorů POHODA
Chválkovice, p. o.

Mgr. Marie Maxmilána POLÁKOVÁ
Mgr. František BOČEK
Mgr. Ing. Petr HUBÁČEK
P. Mgr. Ing. Jiří SCHREIBER
Mgr. Hana POLEDNOVÁ

OLOMOUC
Hospic na Svatém Kopečku

Pavla PALÁSKOVÁ
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Tel. 731 140 734
kntbnk@ado.cz
Tel. 777 596 932
suchomel.martin@ado.cz
Tel. 731 604 430
martinkova.pavla@ado.cz

Tel. 605 751 681
polakova.marie@ado.cz
Tel. 606 283 456
bocek.frantisek@ado.cz
731 899 008
hubacek.petr@ado.cz
Tel. 777 867 629
rkf.moravskyberoun@doo.cz
Tel. 737 765 763
polednova.hana@ado.cz
Tel. 776 680 846
pavla.palaskova@hospic.charita
.cz
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PASEKA

Vojenská nemocnice Olomouc

Sr. Mgr. Anežka Zdeňka PETŘÍKOVÁ

Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí NK
Mgr. Jana BŘEZINOVÁ

Odborný léčebný ústav Paseka
p. o.
Středomoravská nemocniční
a.s. - Nemocnice Prostějov

PROSTĚJOV

Mgr. Kateřina GRYGOVÁ
Mgr. Daniela PAZDEROVÁ

Tel. 736 239 025
petrikova.anezka@ado.cz
Tel. 733 789 731
fnolnk@ado.cz
Tel. 773 994 868
grygova.katerina@ado.cz
Tel. 734 435 406
pazderova.daniela@ado.cz

ADP - SANCO, s. r. o.

Mgr. Roman NEHERA,
trvalý jáhen

Tel. 604 472 307
nehera.roman@ado.cz

Středomoravská nemocniční
a. s. –Nemocnice Přerov

Mgr. Jiří DŘÍMAL
trvalý jáhen

Tel. 725 222 659
drimal.jiri@ado.cz

Domov pro seniory Tovačov,
p. o.

Mgr. Roman NEHERA,
trvalý jáhen

Tel. 604 472 307
nehera.roman@ado.cz

Středomoravská nemocniční
a. s. - Nemocnice Šternberk

Mgr. Kateřina GRYGOVÁ

Tel. 773 994 868
grygova.katerina@ado.cz

Psychiatrická léčebna
Šternberk

Mgr. Pavla CHUDÍKOVÁ

Tel. 775 635 508
chudikova.pavla@ado.cz

Šumperská nemocnice, a. s.

Vedoucí NK
Mgr. František KLÍČ

Tel. 731 621 226
klic.frantisek@ado.cz

Interna Zábřeh s. r. o.

Vojtěch LAMAČ

Tel. 733 741 991
lamac.vojtech@ado.cz

Alzheimercentrum pp, s. r. o.,
Zábřeh

P. Lev Pavel ELIÁŠ, OFMCap.

Tel. 731 626 561
elias.pavel@ado.cz

Krajská nemocnice
T. Bati, a. s.

Vedoucí NK
Vít KADLČÍK

Tel. 731 140 734
kntbnk@ado.cz

PŘEROV

ŠTERNBERK

ŠUMPERK

ZÁBŘEH NA
MORAVĚ

ZLÍN
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