
 

JAK VNÁŠET POKOJ DO KAŽDÉHO DNE? 
(přijmi těchto sedm možností pro prožívání postního času) 

„Pokoj svůj vám dávám“ – s tímto příslibem Pána Ježíše vstupme do 
letošní postní doby. Po dobu 40 dnů přijměme pokoj do našich srdcí 
a vnášejme ho do našeho okolí. 

BUĎ OBRÁNCEM POKOJE 

Když se rozhlédneme kolem, často se cítíme bezmocní. Rádi bychom 
dali svět do pořádku, ale nemáme žádný vliv na směr, kterým se bude 
ubírat. Není to pravda! Každý z nás má velký vliv na osud světa. Naše 
slova a myšlenky doléhají na Knížete pokoje. Využij toho! Vyprošuj u něj 
pokoj: do svého srdce, do srdce svých bližních, do celého světa. 

SMÍŘENÍ 

Samotná modlitba nestačí? Můžeme přinést pokoj do světa slovem 
i skutkem! Začněme tím, že narovnáme své vztahy. Vysvětleme si složité 
obtížné záležitosti a situace, odpusťme urážky a poprosme o odpuštění. 
Postní doba je vynikající příležitostí k přijetí svátosti smíření. Posvěcující 
milost vrací srdci pokoj – umožňuje mu plněji pocítit Boží otcovskou 
lásku. 

KONAT DOBRO 

Přes všechno. Možná nemáš žádný vliv na velkou politiku, nezastavíš 
ruskou armádu nebo růst cen energií či pohonných hmot. Ale můžeš 
zachránit svět kolem sebe – malými krůčky. Nasytit hladové, dát napít 
žíznivým, utěšovat trpící, ochotně odpouštět křivdy a ... Každý si může 
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najít něco podle svých sil. Skutkem milosrdenství může být i úsměv pro 
bližního. 

CHRAŇ A PĚSTUJ BLÍZKOST 

Každý strach se zmenšuje, když ho sdílíme s ostatními. Místo toho, 
abychom se soustředili na to, co nás trápí nebo přemáhá, zaměřme svou 
pozornost na kultivaci vztahů s milovanými. Mluvme, sdílejme své touhy 
a obavy, prožívejme čas společně. Chceme žít tento čas v duchu radosti 
a vděčnosti za dobro, které v životě máme. Přítomnost druhého je jedním 
z největších požehnání. 

ŽEHNAT 

Víš, že požehnání má velkou následnou sílu? Nauč se je přijímat a pře-
dávat dál. Vnášej do světa laskavé slovo a laskavou myšlenku. Žij život 
v požehnání. 

ZASTAV SE 

Žijeme v neustálém spěchu, povinnostech a záležitostech, které je třeba 
řešit. Navíc se k nám dostává hodně negativních zpráv z našeho okolí 
i ze světa. Máme pocit, že se nad námi hromadí bouřkové mraky. Řekni 
si: DOST. A v tuto chvíli se postav před kříž (klekni si před kříž). Věnuj 
několik minut tomu, aby ses zadíval na Toho, který nám přinesl pokoj. 
Svěř Kristu, beze spěchu, své těžkosti, své obavy a své utrpení. Odpočiň 
si v Boží přítomnosti. 

PODÍVEJ SE PRAVDIVĚ DO SVÉHO SRDCE 

Co chceš? Po čem toužíš? Co je zdrojem Tvé úzkosti? Pojmenuj své 
nejdůležitější potřeby a největší slabosti. Svěř toto vše Ježíši. On ti dá 
sílu, abys čelil všemu negativnímu. 

AŤ VE TVÉM SRDCI VLÁDNE KRISTŮV POKOJ 

Výzva svatého Pavla zní dnes stejně silně jako před staletími. Ať přináší 
pokoj a požehnání Tobě a Tvému okolí! V modlitbě vyprošuji 

o. Miroslav 
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Nabídka na postní dobu 

• POPELEČNÍ STŘEDA PŘIPADÁ LETOS na 22. února 2023. Mše 
sv. v kostele Svatého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin a v 18:00 
hodin. Při bohoslužbách můžeme přijmout znamení kajícího 
smýšlení – popelec. 

• Během postní doby (1. – 5. neděli) se o NEDĚLÍCH BUDEME 
SCHÁZET V 15:00 HODIN K TZV. KAJÍCÍ POBOŽNOSTI. Je to 
příležitost zamyslet se více nad svým životem, abychom s užitkem 
prožili svátost smíření a mohli slavit Velikonoce. 

• SKRUTINIA NAŠEHO KATECHUMENA MILANA PROBĚHNOU 3., 
4. a 5. NEDĚLI POSTNÍ! Provázejme Milana k cestě iniciačních 
svátostí svou modlitbou! 

• VE VŠEDNÍ DNY PŘED VEČERNÍ MŠÍ SV. V PONDĚLÍ, STŘEDU 
A PÁTEK V 18:00 HODIN MŮŽEME PROŽÍT POBOŽNOST 
KŘÍŽOVÉ CESTY, kterou povedou jako každoročně skupinky 
z jednotlivých společenství ve farnosti. Pro děti je připravena postní 
soutěž. 

• NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOJUJEME K „24 
HODIN PRO PÁNA“ v pátek 17. března v 17:00 hodin začne Výstav 
Svátosti oltářní, v 18:00 hodin prožijeme pobožnost Křížové cesty 
se společenstvím mládeže, poté budeme slavit mši svatou. Po ní 
pokračují adorační modlitby (19:00 – 22:00 hod.), nejprve tichá, pak 
od 20:00 hod. moderují mladí ze Společenství mládeže. BĚHEM 
ADORACE (PŘEDE MŠÍ SV. A PO NÍ) JE MOŽNOST PŘIJMOUT 
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Využijme této příležitosti! 

• NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Před velikonočními svátky ve čtvrtek 
30. března a v pátek 31. března dopoledne vždy od 8 hodin du-
chovní otec Miroslav navštíví nemocné, kteří si to přejí, s nabídkou 
služby svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných a svátostí 
Eucharistie. Prosím, nahlaste do 24. března na faře nebo v sakristii 
kostela Svatého Ducha. 

• O BOLESTNÉM PÁTKU PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ SE MODLÍME 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V ULICÍCH STARÉHO MĚSTA. 
Také letos v pátek 31. března po mši sv. (v 18 hodin) vyjde průvod 
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s křížem do ulic, aby připomenul bolestnou Kristovu cestu na smrt. 
Srdečně zveme! 

• ÚKLID KOSTELA PŘED SVÁTKY v sobotu 1. dubna od 8:00 hodin. 
Děkujeme, že přijdete pomoci! 

• KVĚTNOU NEDĚLÍ (2. dubna) ZAČÍNÁ SVATÝ – PAŠIJOVÝ 
TÝDEN. Vstupní obřady bohoslužeb (s žehnáním ratolestí) v 7:00 
a 10:00 hodin se konají před kostelem. Následuje průvod s ratolest-
mi (na památku Ježíšovy cesty do Jeruzaléma) do kostela a mše 
svatá. Obřady se také konají v sobotu 1. dubna v 18:00 hodin. 
Přineste si s sebou ratolesti kočiček. 

• OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚDI). Vždy půl 
hodiny přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty. 
V neděli 2. dubna od 15:00 do 17:30 hodin BUDOU PŘÍTOMNI DVA 
ZPOVĚDNÍCI! 

• DUCHOVNÍ OTCOVÉ DĚKANÁTU NABÍZEJÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBU 
TAKÉ V KOSTELE SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO 27. března – 
5. dubna (kromě nedělí) vždy od 8:00 do 10:00 hodin. 

 

Foto: Petr Jakeš  
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Pobožnosti křížové cesty 

Datum Den Hodina Skupina 

24. 2. 2023 pátek 18 hod Děti ze 3. třídy 

27. 2. 2023 pondělí 18 hod Zastupitelé města 

1. 3. 2023 středa 18 hod 3. skupina biřmovanců 

3. 3. 2023 pátek 18 hod Orlové 

6. 3. 2023 pondělí 18 hod Senioři 

8. 3. 2023 středa 18 hod 2. a 4. skupina biřmovanců 

10. 3. 2023 pátek 18 hod 1. skupina biřmovanců 

13. 3. 2023 pondělí 18 hod Cursillisté 

15. 3. 2023 středa 18 hod Akolyté 

17. 3. 2023 pátek 18 hod Společenství mládeže 

20. 3. 2023 pondělí 18 hod Josefové  

22. 3. 2023 středa 18 hod Matky a rodiny 

24. 3. 2023 pátek 18 hod Scholička 

27. 3. 2023 pondělí 18 hod Ti, kteří pečují o chrám 

29. 3. 2023 středa 18 hod Otcové a rodiny 

31. 3. 2023 pátek 19 hod Křížová cesta venku 

3. 3. 2023 pondělí 18 hod Pastorační a ekonomická rada 

5. 3. 2023 středa 18 hod Ministranti 

7. 4. 2023 pátek 9 hod Společná modlitba všech přítomných 
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Tříkrálová sbírka 

Pátek 6. ledna se ve Starém Městě nesl ve znamení dobrovolné pomoci 
potřebným. Malí i větší tři králové se v originálních a slušivých kostýmech 
zúčastnili odpolední mše svaté a poté, vyzbrojeni zapečetěnými poklad-
ničkami, křídou, cukříky a především dobrou náladou, vyrazili do staro-
městských ulic a uliček. Dům od domu se nesl jejich zpěv koledy „My tři 
králové jdeme k vám“, aby tak popřáli šťastný nový rok, předali po-
žehnání a také umožnili lidem podílet se na pomoci těm, kteří se ocitli 
v nouzi. Letošních 29 skupinek koledníků vybralo od štědrých dárců 
234 472 Kč, tj. o 8 500 Kč více než loni. 

Celkově bylo na uherskohradišťsku vybráno přes 3,5 milionu korun. 
Získané prostředky budou tradičně využity na přímou pomoc občanům 
v krizi, na modernizaci charitních domovů pro seniory, zajištění dobíjecí 
elektrostanice pro nová charitní auta pro péči v terénu, nákup vybavení 
pro domácí hospicovou péči a zahraniční pomoc, nákup kompenzačních 
pomůcek, především chodítek, pro občany Ukrajiny, kterým válka způ-
sobila zranění omezující pohyblivost. 

Lenka Pleváková, Kamil Psotka 

Představení budoucích prvokomunikanů 

Při nedělní mši svaté 29. ledna v blízkosti svátku Uvedení Páně do 
chrámu přišly do kostela děti v doprovodu svých rodičů, které se letos 
připravuji k 1. svatému při-
jímání. V úvodu, byly po-
žehnány zapálené svíce, 
které děti postavily před ol-
tář a které si budou zapa-
lovat při každé mši svaté. 
Po kázání byly děti před-
staveny farnosti a složily 
slib, že se budou pečlivě 
připravovat na 1. svaté při-
jímání. 

 

Foto: František Ingr, Člověk a Víra 
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Studentská mše děkanátu Uherské Hradiště ve Starém 
Městě 

10. února 2023 studentskou 
mši svatou děkanátu tento-
krát hostila staroměstská far-
nost. Mši sv. sloužili P. Miro-
slav Suchomel a P. Radim 
Kuchař – kaplan pro mládež. 
Po mši svaté následovaly 
chvály, které vedlo Chválové 
společenství Ignite Workship 
z Kroměříže. Celého progra-
mu se zúčastnili i budoucí 
biřmovanci. 

 

Foto: František Ingr, Člověk a Víra 

Pěší pouť farnosti na Velehrad 

Farnost Staré Město získala 14. února 2002, na výročí úmrtí sv. Cyrila, 
povolení ke stavbě kostela Svatého Ducha. Na poděkování se v blízkosti 
k tomuto datu každoročně po růžencové cestě koná děkovná pěší pouť. 
Letos pouť připadla na čtvrtek 16. února. Méně zdatní a starší využili 
dopravní prostředky. Mši sv. v bazilice obětoval P. Miroslav Suchomel za 
živé a zemřelé dobrodince kostela a za všechny poutníky, kteří tento 
chrám navštíví. 

Postní almužna 

Postní almužna je návratem ke starobylé postní tradici, která začíná na 
Popeleční středu a trvá do konce postu, tedy 40 dní. Věřící do papírové 
pokladničky – postničky postupně vkládají peníze za požitky, který si 
během půstu odepřeli. Nejde o klasickou sbírku, ale o podporu ducho-
vního prožívání postního období a obnovu naší duchovní síly, která nám 
umožňuje vnímat Krista v potřebách našich bližních. 
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Postní pokladničky budou v našem kostele rozdávány od středy 22. 
února a zpět je možné přinést postničky naplněné postní almužnou na 
Květnou neděli 2. dubna 2023. 

Charita Uherské Hradiště vybrané peníze postní almužny rozděluje 
potřebným např. matkám samoživitelkám, lidem v nouzi, lidem bez 
domova, lidem těžce nemocným či postiženým. Pokud znáte ve farnosti 
člověka či rodinu, kterým je potřeba pomoci, kontaktujte duchovního 
správce farnosti. 

Lenka Pleváková 

Duchovní doprovázení 

Zvol si jméno a doprovázej denně krátkou modlitbou (osobní, vlastní) 
tohoto člověka na jeho životní cestě k poznávání Pána Ježíše: 

• Provázejme modlitbou děti, které letos poprvé přijmou do 
svého srdce Pána Ježíše 

Nella Hánová, Viktorie Hulíková, Nikol Chrenová, Eliška Jurečková, 
Kristýna Lukášová, Lukáš Mazáč, David Peprníček, Tereza 
Pleváková, Jan Přikryl, Aneta Turečková a Samuel Vala. 

• Modleme se za ty, kteří chtějí více poznat Kristovo učení 

Veronika Čejková, Eliška Doležalová, Anna Ferdová, Petr Fillipov, 
Michal Giesl, Libuše Holznerová, Milan Jančař, Rostislav Jančař, 
Matyas Jankův, Petr Jarotek, Eliška Jarotková, Jana Kiszová, Marie 
Kolaciová, Dominika Matulová, Veronika Mimochodková, Petra 
Nožičková, Marcela Pelková, Marek Plevák, Marek Popelka, Magda 
Popelková, Stanislava Portová Lišková, Jiří Sentl, Tomáš Sentl, 
Alžběta Sentlová, Lenka Sentlová, Barbora Surovcová, Jan Švec, 
Jitka Švecová, Iveta Vaňková, Marie Vavřinková, Rozálie 
Vavřinková, Jan Vávra, Karolína Vlachynská a Anna Vránová. 

• Modlitba za katechumena 

Modlitbou doprovázejme katechumena Milana Zámečníka, který má 
o Velikonocích přijmout křest a svaté přijímání.  
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Půst pro děti 

Postní doba trvá čtyřicet dní. Všichni společně 
hledají, co je v životě opravdu důležité: přátelství 
s Ježíšem a také s druhými lidmi. Víš, čím takové 
přátelství roste? Abychom měli nesobecké a pocti-
vé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijeme těch 
čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odkládáme: 
třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého 
jídla nebo kávu, různé oslavy, výpravy za nakupo-
váním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. Také 
Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní 
na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém 
Otci. 

Vylušti postní výzvu podle klíče. Poté se nad vyluštěnou větou zamysli 
a napiš nebo nakresli, co můžeme udělat pro to, aby se tato slova stala 
součástí našeho života. 
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Postní soutěž pro děti  

Na letošní postní cestě budou děti naší farnosti následovat Ježíše. 
Hlavním motivem postní soutěže, která začne v pátek 24. února bude 
trnová koruna. Každé dítě se může do soutěže zapojit účastí na kří-
žových cestách, jež probíhají v pondělí, středu a pátek od 18:00 hodin 
v kostele Sv. Ducha. 

Alžběta Pleváková 

Letní tábory v naší farnosti 

Pobytový tábor, který je určený pro děti ve věku 6 až 15 let, proběhne 
ve dnech 2. – 8. července 2023 na Skavsku. Tábor má na starosti Vojtěch 
Giesl. Cena je 3000 Kč. 

Příměstský tábor je určený pro děti, které navštěvují 1. – 5. třídu ZŠ. 
Tábor proběhne ve dnech 17. – 21. července 2023 na Orlovně ve Starém 
Městě. Za tým příměstského tábora se na děti těší Alžběta Pleváková. 
Cena je 1200 Kč. 

Přihlášky na oba tábory si stáhněte a vytiskněte ze stránek farnosti nebo 
vyzvedněte v kostele a do 1. března přihlášku odevzdejte na faře či v sa-
kristii kostela ve Starém Městě. 

Křesťanské letní tábory v Rajnochovicích 

I letos chystá táborové středisko Archa v Rajnochovicích dvoutýdenní 
křesťanské tábory pro děti ve věku od 9 do 14 let. Jeden z turnusů pak 
bude určen pouze pro kluky – ministranty. 

Připravuje se také týdenní tábor „Aršata“ pro nejmenší děti ve věku od 5 
do 8 let. 

Další potřebné informace najdete na stránkách archa.ado.cz/tabory. 
Přihlašování začíná 1. března ve 20:00. Kapacita bývá brzo plná! 

  

archa.ado.cz/tabory
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Nabídka akcí ve farnosti 

• Postní duchovní obnova 

Pod vedením P. Eliáše Paseky proběhne duchovní obnova pro 
dospělé 11. března 2023 ve Starém Městě. Bližší informace budou 
upřesněny v ohláškách a ve vývěskách kostela. 

• Pouť do Medjugorje k Matce a Královně Míru (s farností 
Opava a Staré Město) 7. – 12. května 2023 

Odjezd ze Starého Města v neděli 7. 5. 2023 v 18:00 hodin. 

Návrat v pátek 12. května 2023 do 16:00 hodin. 

Cena poutního zájezdu: 3500 Kč (včetně cesty, pojištění a poplatků) 

Cena noclehů, obědů a snídaní (3x): 80 EUR  

Bližší informace mohou být podány na telefonu 572 541 277 nebo 
na farním úřadě ve Starém Městě. 

Závazně se přihlašujte do 31. března 2023 spolu s údaji a částkou 
3500 Kč a 80 EUR v sakristii kostela Svatého Ducha nebo na faře 
Staré Město! 

Nabídka dalších akcí 

• Postní duchovní obnova nejen pro zdravotníky s P. Jiřím Kaňou, 
nemocničním kaplanem ve Velkém Meziříčí, se koná v sobotu 25. 
února v Olomouci. Další informace a možnost přihlášení na 
stránce jsmeblizkovam.cz. 

• Webináře z cyklu Vstupů do škol s náboženskými tématy 

Webinář na téma Velikonoce ve výtvarném umění se uskuteční 7. 
března od 17 do 19 hodin. Seznámíte se s velikonočním poselstvím, 
jak je zachyceno ve výtvarném umění. Zastavíte se u tradice 
křížových cest a podíváte se podrobněji na tzv. turínské plátno. Na 
webinář je možné se přihlásit na e-mailu: polcrova.helena@ado.cz. 
Po přihlášení vám budou poslány další pokyny. Po skončení 

https://jsmeblizkovam.cz/
mailto:polcrova.helena@ado.cz
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webináře si můžete na stejném e-mailu zažádat o zaslání předvede-
ných materiálů. 

• Večerní kurzy spirituality 

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spi-
rituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti nové kurzy 
v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou 
probíhat každé úterý od 7. března do 9. května 2023 od 17:35 v aule 
CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc. 

Přihlášku do programu naleznete na Portálu CŽV: 
https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani 

Další informace je možné získat u Mgr. Edity Lukášové, referentka 
CŽV, e-mail: edita.lukasova@upol.cz, tel.: 585 637 174  

Cena kurzu 300 Kč za semestr. 

• Floorball Quinta Cup 

Devátý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin uspořádaný 
pod záštitou dokumentárního fotografa a držitele mnoha ocenění 
v oblasti umělecké fotografie prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c. se 
koná v sobotu 11. března 2023 od 9:00 hodin v tělocvičně Základní 
školy Vsetín-Sychrov. Přihlásit se může každá rodina, která má 
minimálně 3 děti, které navštěvují základní školou. S těmito třemi 
dětmi utvoří rodiče pětičlenné družstvo. Rodiny s více dětmi 
splňujícími podmínku mohou mít náhradníky. Zápisné za jednu 
rodinu činí 350 Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 6. března u P. 
Jindřicha Peřiny na adrese jindrich.perina@atlas.cz nebo na telefo-
nu 604 980 955. 

• Postní duchovní obnovy pro dívky 

Na postní duchovní obnovu pro dívky ve věku od 18 do 30 let 
v termínu 24. – 26. března 2023 se přihlašujte nejpozději do 17. 
března. 

Na duchovní obnovu na téma „Nechci s nikým měnit“ v termínu 28. 
– 30. dubna 2023, která je určena pro dívky od 13 do 17 let se 
přihlašujte do 21. dubna. 

https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani
mailto:edita.lukasova@upol.cz
mailto:jindrich.perina@atlas.cz
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Pro obě duchovní obnovy je kontaktní adresa: 
duchovniobnova@seznam.cz  

Duchovní obnovy proběhnou v klášteře Milosrdných sester sv. 
Kříže v Kroměříži. 

• Duchovní obnovy pro seniory pořádá Centrum pro rodinný 
život Olomouc 

Na Velehradě pod vedením P. Jana Macha v termínu 24. – 26. 
dubna nebo 27. – 29. listopadu 2023, kterou povede P. Jan Žalud. 
Přihlašovat se můžete na tel. 572 571 420, mobil 733 741 896, e-
mail: velehrad@stojanov.cz, nebo na adrese: Římskokatolická du-
chovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.  

Na Svatém Hostýně v rámci víkendu pro seniory v termínu 22. - 24. 
května 2023, kterou povede P. Milan Palkovič. Nebo také 18. - 20. 
září 2023 a 1. – 4. října, kterými Vás bude provázet P. Jan Mach. 
Přihlašovat se můžete na e-mail: matice@hostyn.cz, tel. 573 381 
693, nebo na adrese: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem. 

Více informací naleznete také na www.rodinnyzivot.cz pod záložkou 
pro seniory. Kontaktní osoba Mgr. Markéta Matlochová, e-mail: 
matlochova.marketa@ado.cz, tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 
750. 

• Křížová cesta na Svatém Antonínku 

Přijměte pozvání na venkovní Křížovou cestu v 15 hodin 26. března 
2023 na Svatém Antonínku. 

• Duchovní obnova pro manžele 

S P. Jeronýmen Josefem Erteltem, O. Carm. proběhne v klášteře 
bratří karmelitánů v Kostelním Vydří v termínu 19. – 21. května. 
Cena 1800 Kč za osobu. 

Přihlásit se můžete na: dokulilova@centrumrodin.cz. 

  

mailto:duchovniobnova@seznam.cz
mailto:velehrad@stojanov.cz
mailto:matice@hostyn.cz
www.rodinnyzivot.cz%20
mailto:matlochova.marketa@ado.cz
mailto:dokulilova@centrumrodin.cz
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Nabídka 

• Postní kapky 2023 

Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto 
období přípravy na Velikonoce. „Postní kapky“ jsou každodenní 
inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život. Tentokrát na téma 
MODLITBA. 

o Pobožnost na každý den 

o Liturgická čtení 

o Z katechezí papeže Františka o modlitbě 

o Inspirace biskupa Antonína Baslera o modlitbě 

o Nahrávky postních písní z Kancionálu 

o Křížové cesty 

o Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí 

o další audio, foto i video 

Prostřednictvím mobilní aplikace (Android nebo iOS), e-mailu, SMS 
nebo na webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. 
Více na www.postnikapky.cz. Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou 
dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti 
smíření před velikonočními svátky. 

• Záznam přednášky Výchova k víře v digitální době 

Na YouTube kanálu sester Paulínek je k dispozici záznam 
přednášky s. Rose Packatte na téma: Výchova k víře v digitálním 
světě z 26. ledna. Přednášku s českým překladem můžete shléd-
nout: https://www.youtube.com/watch?v=oqmAiS6rt70 

Na vyžádání je možné poskytnout i další materiály z této přednášky. 
Stačí napsat na email andrea@paulinky.cz. 

• Předplatné časopisu Rodinný život 

Časopis Rodinný život je zaměřen na rodinu a rodinný život. Zabývá 
se výchovou dětí, vztahy mezi manžely, duchovním životem rodiny 

www.postnikapky.cz%20
https://www.youtube.com/watch?v=oqmAiS6rt70
mailto:andrea@paulinky.cz
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aj. V letošním roce se můžete těšit na témata o manželství snů 
i o hádkách rodičů, co dělat, když se dětem nechce do kostela, nebo 
na stravu tělesnou i duchovní. Časopis Rodinný život vychází 
čtyřikrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat 
pomocí formuláře na www.rodinnyzivot.eu pod záložkou PŘED-
PLATNÉ. Poštou Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
779 00 Olomouc. Telefonicky 587 405 250 nebo e-mailem 
rodinnyzivot@ado.cz 

• Aplikace Bible pro děti 

Aplikace obsahuje namluvené biblické příběhy s obrázky. Ke kaž-
dému příběhu je připravena aktivita (pexeso, omalovánka, aj.). Po-
drobnosti naleznete na stránce: 

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2023/02/01/aplikace-
bible-pro-deti/ 

• Studium 

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci přijímá pro akademický rok 2023/2024 studenty k pre-
zenčnímu pětiletému studiu Katolické teologie a ke kombinovanému 
studiu Teologické nauky. Studium Teologické nauky je možné 
v bakalářském i magisterském studijním programu. Výuka probíhá 
v sobotu nebo v hybridní formě. Termín odevzdání přihlášek ke 
studiu je 15. března 2023. 

Další informace o studiu naleznete na webových stránkách CMTF: 
www.cmtf.upol.cz, www.studujcmtf.cz. a sociálních sítích.  

www.rodinnyzivot.eu
rodinnyzivot@ado.cz
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2023/02/01/aplikace-bible-pro-deti/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2023/02/01/aplikace-bible-pro-deti/
www.cmtf.upol.cz%20
http://www.studujcmtf.cz/
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Farní kronika 

Do naší farnosti byla křtem přijata: 

Klára Trňáková, SM, 29. 1. 2023 

 

V naší farnosti jsme se rozloučili: 

Ludmila Hrabalová, 92 let 

Bronislav Sabák, 57 let 

Marie Buršová, 79 let 

Marie Omelková, 93 let 

Františka Keňová, 83 let 

Josef Kníchal, 77 let 

Božena Píšťková, 89 let 

Marta Grygarová, 100 let 

 

Časopis naleznete  také na stránkách http://www.farnoststaremesto.cz, kde 

můžete zhlédnout barevné fotografie, které jsou v časopise a zároveň si 

můžete přímo otevřít uvedené internetové odkazy.  
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