PROCVIČ SI ZNALOSTI
Dvojice slov, které máš před sebou, jsou seřazeny nesprávně. Zkus dát všechno do pořádku
tak, že spojíš ty dvojice, které k sobě patří. Bude k tomu potřeba nejen určitých znalostí,
ale i jisté dávky trpělivosti. Zato ti písmena doplněná do tajenky utvoří větu, která platí
právě pro tebe!
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V jednom z prvních dnů nového roku se mi ze skříňky vysypala hromádka barevných
fotografií. Chtěl jsem je urovnat a vrátit zpět, ale něco mi říkalo: Podívej se! Bral jsem
jednu po druhé a najednou mi vznikl nádherný film. Podstatná část fotografií byla
věnována farním poutím. Hned jsem byl najednou v Praze a v Břevnově u sv. Vojtěcha, tu
zase na Svaté Hoře u Příbrami. Tváře farníků z Břestu mi připomenuly velmi zdařilou
pouť do Lurd a Fatimy nebo první pouť s farníky od sv. Mořice z Olomouce ke hrobu sv.
Mořice do Švýcarska v r. 1995. Jak jsem hromádku dal do pořádku, nedalo mi to a vytáhl
jsem další obálku. A hele, výlety s rodinami a dětmi z Hradiska na Slovensko nebo na
Turzovku. Na obrázku školačky a malí ministranti, nyní maminky a otcové rodin.
Kolik krásy je na fotografiích, které zachycují naše putování po Dolomitech, ve
Vysokých Tatrách nebo od moře. Tolik krásy je na světě a tolik krásných a dobrých lidí
je kolem nás.
Když jsem tak procházel ještě dalšími fotografiemi, dával jsem stranou fotky ze života
farnosti a kolem kostela sv. Mořice a sv. Jana. Co se zde odehrálo různých slavností,
návštěv významných osobností, kolik slavností jako biřmování, první svatá přijímání,
svatby, křty, primiční slavnosti, … Mnoho známých tváří, občas jsem tam našel i sám
sebe při různých událostech. Vždy na těch fotografiích vypadáme mladí a krásní. A co
naplat – nyní už jen krásní.
Ještě mi vznikla jedna zajímavá hromádka fotek, na kterých je náš „devátý sloup u sv.
Mořice“, jak mu mnozí říkali – nezapomenutelný kostelník pan Pavlíček. Na každé fotce
rozesmátý a demonstrující své životní heslo: „Veselého dárce miluje Pán!“. Stále ho
vidím při mnoha liturgických slavnostech v našich kostelech. Častá fotka je
nezapomenutelné duo – firma OPAPA – OPAtrný-PAvlíček.
Na mnoha fotografiích jsou tváře, které už mezi námi nejsou. Jsou už v albu knihy
věčného života. Ale jedno je podstatné. Oni jsou stále s námi, žijí s námi, přimlouvají se
za nás, jsou s námi v jednom společenství Církve. Ať je to probošt Král, zpěvák Drápal,
učitelka Zapletalová nebo kostelnice Řezáčová. S námi pořád zpívá paní Macková nebo
hraje na varhany slepec Josífek.
Myslím, že v každé rodině najdete uspořádané album nebo máte obálku starých
fotografií, které vás vrátí zpátky o několik let. Podívejme se na krásný kaleidoskop lidí,
kteří jdou nebo šli spolu s námi. A náš dík bude patřit dobrému Bohu, že nejdeme sami a
že nám pomáhá tolik blízkých či vzdálených, známých či neznámých. Především
doporučuji rodičům, aby si udělali čas a ukázali dětem svou svatbu, křest dětí a jiné
důležité události života rodiny. V dětech tím probudíte zájem o rodinné společenství a
obohatíte vzájemný vztah.
Díky neznámému dárci za dárek, který jsem našel pod stromečkem o Vánocích. Jedno
krásné foto s horou Mont Blanc a druhé, na kterém stojí dva Josefové: moje maličkost a
opat kláštera ve sv. Mořici ve Švýcarsku.
Na další foto spolu s vámi se těší
P. Josef

List z kalendáře – únor
1.2. úterý
2.2. středa

18.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – Svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící bude
na studentské mši svaté u sv. Jana Křtitele
3.2. čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
4.2. pátek
7.00 – 16.00 hod. – celodenní adorace na Malém Valu
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
18.00 hod. – pravidelné setkání lektorů v Děkanátním centru
pro rodinu
20.00 hod. – adorace v klášteře na Koperníkově ul.
5.2. sobota 14.00 hod. – setkání Třetího řádu sv. Františka - učebna
6.2. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
7.2. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
8.2. úterý
18.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
9.2. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
17.00 hod. – přednáška Doc. Pavla Hoška, ThD. - „Tak i oni ať jsou
jedno…“ – Muzeum Kroměřížska
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
10.2. čtvrtek
11.2. pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
12.2. sobota
13.2. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - mše sv.
u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
14.2. pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
15.2. úterý
16.2. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
17.2. čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
18.2. pátek
19.2. sobota
20.2. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. – mše sv. u sv. Mořice s novokněžským požehnáním,
18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
21.2. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
22.2. úterý
18.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
23.2. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
24.2. čtvrtek
25.2. pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
26.2. sobota
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žít podle těchto poznatků.“ (Encykl. CA čl. 29) Věřit v Boha znamená také vnímat a
uznávat, že vše, kromě hříchů a jejích následků, je všestranně nejlepší dar od Pána Boha.
S láskou, pokorou a vděčností máme Bohu za všechno obdarování upřímně děkovat.
Po smrti Yorkského biskupa sv. Osvald převzal starost i o Yorskou diecézi, což přinášelo
další značné pastýřské starosti. Vysilující obětavá činnost posléze vedla k jeho
onemocnění, zemřel r. 992. Je pochován v klášteře Panny Marie ve Worcestru. Mnoho
kostelů a obcí v Evropě má svůj název (např. Sankt Oswald)´pojmenován po svém patronu
sv. Osvaldu.
Ing. Petr Kvapilík

Výroky svatých – únor
Kdyby jen lidé ve světě věděli, jaký pokoj,
pohodu a požehnání přináší život v řeholi,
pak by se kláštery staly rychle zalidněnými,
a to tak jak města, a města by byla rychle
opouštěna.
Ó Matko Bolestná, pro lásku a utrpení,
s nimiž jsi stála u Ježíšova kříže, stůj při
mně, až nadejde má poslední hodina.
Lépe je několik let zde na zemi trpět a
namáhat se a potom se těšit radostí, které
nebude konce, než vést několik let

pohodlný život a potom trpět ne sto, tisíc
nebo milion let, ale navěky.
Sv. Gabriel od Matky Boží Bolestné
Místa, která byla jednou Bohu zasvěcená,
jsou stále živá.
Sv. Kateřina Emmerichová
Kdo nenapomíná syna kradoucího drobné
mince, ten ho v budoucnu uzří jako toho,
kdo se vloupe do cizího domu.
Nepřiměřená dobrota rodičů kazí děti.
Sv. Petr Damiani

Úklid kostela sv. Mořice v Kroměříži pro rok 2011
31.12.,
8.1.
Rodina Pořízkova(Kojetínská ul.)
15.1., 22.1.
Rodina Tomečkova
29.1.,
5.2.
Rodina Mičánkova
12.2., 19.2.
Rodina Duspivova
26.2.,
5.3.
Rodina Syslova a Krejčířova
12.3., 19.3.
Vičar st. a ml., rodina Krejčí
26.3.,
2.4.
Manželé Machalovi, rodina Homolkova
9.4., 16.4.
Manželé Pifkovi, manželé Svobodovi
23.4., 30.4.
Rodina Provazníkova, rodina Součkova
7.5., 14.5.
Rodina Vrtělova a rodina Majdlochova
21.5., 28.5.
Manželé Havlíčkovi(Na Lindovce) a manželé Váňovi
4.6., 11. 6.
Rodina Bekárkova a Ševčíkovi
18.6., 25.6.
Manželé Kvapilíkovi ml. a st., rodina Zahradníčkova
2.7.,
9.7.
Manželé Čermákovi , manželé Marie a Jiří Jachanovi
16.7., 23.7.
Rodina Vlkova a Ruskova
30.7., 6..8.
pí. Forýtková, Jarková, Petříková a Pavlínková
13.8., 20.8.
Rodina Menčlova
27.8., 3. 9.
Manželé Miláčkovi
10.9., 17.9.
pí. Doleželová,, sl. Vítková,, sl. Váňová
24.9., 1.10.
Rodina Dolečkova a manželé Jarmila a Milan Jachanovi
8.10., 15.10.
Paní Macková, p.Gamba, p. Havlíček
22.10., 29.10.
Manželé Matochovi a Ondrášovi
5.11., 12.11.
Rodina Černohorských, Rodina Pořízkova (Stojanovo nám.)
19.11., 26.11.
Manželé Koupilovi, pí. Valášková a synové
3.12., 10.12.
Paní Dvořáčková a sl. Dvořáčková
17.12., 24.12.
Manželé Hermanovi
31.12.,
7.1.
Rodina Pořízkova z Kojetínské ul.
Úklid je vždy v sobotu od 8.00 hod. V sakristii je umístěn rozpis potřebných prací.
V případě zájmu o změnu termínu úklidu se kontaktujte jednotlivé skupinky mezi sebou
a dohodnutou změnu hlaste ve farní kanceláři .
Další dobrovolníci na úklid se mohou přihlásit ve farní kanceláři, tel. 573 338 952
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Svatí na únor
Svatý Osvald, (Oswald z Yorku a Worcestru, Oswaldus) arcibiskup OSB (benediktin),
† 29. 2. 992.
Svátek by sv. Osvald měl podle dne svého úmrtí, vlastně jen v přestupném roce: 29.
února. Proto se v nepřestupném roce s úctou připomíná již 28. února.
Pocházel z Dánska, ze šlechtické rodiny. Byl synovcem Canterburyského biskupa sv.
Odona, který jej vychovával. Od dětství byl Osvald tichý a zbožný. Poměrně brzy byl
Osvald strýcem Odonem ustanoven kanovníkem a pak děkanem anglické Winchesterské
kapituly. Důsledně dbal na kázeň podřízených a na ukázněné dodržování stanovených
kapitulních pravidel. Tyto jeho dobré snahy však často neměly úspěch, proto se chtěl
zbavit zodpovědnosti za ty neposlušné a podal demisi. Odešel do slavného
benediktinského opatství ve Fleury u řeky Loiry, ve Francii. Tam, oddán zbožnosti a
práci, žil jako obyčejný asketický benediktinský mnich.
Vážné onemocnění jeho strýce biskupa Odona a jeho výzva však přiměly Osvalda k
návratu do Anglie v r. 959. Strýc se ho však nedožil. Jeho nástupce biskup Dunstan jej
přijal a r. 959 ustanovil Osvalda biskupem Worcesterským. A potom v r. 972 se Osvald
stal arcibiskupem v Yorku. Zakládal v Anglii mnohé kláštery. V klášterech zaváděl lepší
pořádek, podle příkladu reforem z francouzského opatství Fleury. S citem a s úspěchem
ukáznil kněze své diecéze. Ženaté kněze nahradil benediktinskými mnichy, dbal o výchovu
schopného a hodného duchovenstva a sám byl všem dobrým vzorem. Přeorganizoval
úspěšně také celou správu biskupských a klášterních statků.
Staral se osobně o mnoho chudých a trpících. Bylo o něm napsáno, že svítil lidem
jako svíce, postavená na svícen. Podporoval kvalitní vzdělání a sám byl všem příkladem,
neboť byl k sobě přísný a důsledně se řídil náročnými stanovami benediktinské řehole.
Benediktinská řehole byla sestavena sv. Benediktinem z Nursie v 6. století, který při
jejím sestavování vycházel i z ještě starších řeholí. Benediktova řehole obsahuje v
73 článcích návod, jak by měli řeholníci žít a chovat se ve společenství. Projevuje se v ní
vynikající Benediktova znalost lidských povah, jeho velká schopnost duchovního vedení
i moudrého „rozlišování“ věcí a situací. Četba benediktinské řehole může být k užitku i
čtenářům a čtenářkám nežijícím v klášteře: může poučit, nabídnout pohled na svět z
jiného úhlu, sdělit moudrost mnoha generací mnichů před svatým Benediktem. Jistě
zaujme člověka, který upřímně a opravdově opravdu hledá Boha. V mnišské řeholi od sv.
Benedikta je koncepce klášterního života a vyjádření jeho podstaty. Jádro této řehole
tvoří evangelijní rady. Ostatní požadavky byly natolik svědomitě promyšleny i schopné
přizpůsobení, že mohly v pozdějších dobách sloužit vždy znovu jako stanovy pro ostatní
další vytvářené řeholní řády.
Již papež Řehoř Veliký (590 – 604) dal podnět k rozšíření benediktinské řehole na
Britské ostrovy. Za císaře Karla Velikého byla přijata tato řehole v celé římské říši, jakožto
vzorová klášterní ústava. V 10. století se benediktinská řehole s prvními přicházejícími
řeholníky a řeholnicemi dostala také do Čech a v 11. století na Moravu. Její text podstatně
ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu. Dnes žijí a působí benediktini
a benediktinky po celém světě.
Sv. Osvald se snažil dávat dobrý příklad milosrdné lásky. Každý den pohostil 12
chudých, kterým i umýval a líbal nohy. Záleželo mu především na osobním duchovním
životě, a proto dokázal s Boží pomocí, požehnáním a ochranou účinně ovlivňovat své
okolí. Pokaždé si byl zřetelně vědom, že nikdy nepůsobil na prostředí on sám, ale Bůh v
něm. Sv. Osvald totiž „jen“ rozvíjel velkou a věrnou důvěru k Pánu Bohu - a to může
každý z nás. Každý máme za úkol hlásat a šířit Boží království, a co nejlépe snaživě
napodobovat jeho spravedlnost a příkladnou dokonalost. Posílením vztahu s dokonalým
a svrchovaným Pánem Bohem můžeme dosáhnout i posílení vztahů s lidmi a pokorně
spolupůsobit na jejich správný rozvoj. Papež Jan Pavel II. nám všem zdůrazňoval, že:
„Vrcholem rozvoje člověka je uplatňovat práva a povinnosti hledat Boha, poznávat ho a
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27.2. neděle

při každé mši sv. obnova křestních slibů - 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv.
u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
28.2. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně u
sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství

List z kalendáře – Hradisko
3. 2. čtvrtek
6. 2. neděle

(první čtvrtek v měsíci) – dopoledne - návštěva nemocných
(první neděle v měsíci)
- 14.30 – 15. 30 hod. - kostel Všech svatých Hradisko
- adorace
7.2. pondělí (první pondělí v měsíci)
- 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
- společenství s modlitbami za uzdravení,
katecheze - evangelium sv. Marka
v pondělí po 14 dnech
- 17.00 – 18.00 hod. - Miňůvky u p. Zdráhala
- modlitební společenství starších
14. 2. a 28. 2. (2. a 4. pondělí)
- 19.30 – 21. 30 hod. - fara Hradisko
- biblické společenství – sv. Marek, listy Jakubův a Petrovy
každou středu
- 13.30 – 14. 45 hod. - ZŠ Bezměrov - výuka náboženství
ve středu po 14 dnech
- 19.00 – 20.00 hod. – Lutopecny
- modlitební společenství starších žen
11.2. a 25.2. (v pátek po 14 dnech)
- 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
- společenství CHO Naděje
každý pátek - 18.00 – 19.30 hod. - fara Hradisko - společenství dětí malá schola

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 9.2.2011 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: Biblické symboly ve Starém i Novém zákoně (Roh hojnosti, kotva, makovice,
sedmiramenný svícen, datlovník, réva, klasy atd. ). Symbol je poznávací znamení a
spojuje smyslový vněm a duchovní význam.
Kniha Přísloví kapitola 3. Moudrost a bázeň Boží, cena moudrosti, rady a napomenutí.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
14.2.2011 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Biblické symboly SZ a NZ (Roh hojnosti, kotva, makovice, sedmiramenný svícen,
datlovník, réva, klasy atd.). Symbol je poznávací znamení, spojuje smyslový vněm a
duchovní význam.
Kniha Přísloví kapitola 3. Moudrost a bázeň Boží, cena moudrosti, rady a napomenutí.
MUDr. Pořízek Bohuslav
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Arcidiecézní setkání katechetů se koná 4.-6. 2.2011 na Velehradě na téma: „Mistře,
kde bydlíš?“ – „Pojďte a uvidíte!“
Animátoři mládeže děkanátu Kroměříž připravují pro děti KARNEVAL, který bude
v neděli 20.2. 2011 od 14 hodin v budově SVČ Šipka v Kroměříži na Kotojedské
ulici. Pro děti je připraven bohatý program a soutěže. Děti ať si vezmou přezůvky
s sebou, občerstvení zajištěno a vstupné dobrovolné.
Animátoři mládeže děkanátu Kroměříž připravují v měsíci březnu postní adoraci,
která bude v kostele P. Marie v Kroměříži.
Arcibiskupský kněžský seminář oznamuje, že i v letošním roce se podávají přihlášky
kandidátů do kněžského semináře v Olomouci. Přihlášku podává kandidát po
projednání s knězem farnosti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 31. 3. 2011.
S vicerektorem P. Jiřím Kupkou se mohou kontaktovat i ti kandidáti, kteří uvažují o
kněžství, i když v tomto školním roce nematurují a nebudou se hlásit do semináře.
V současné době je v kněžském semináři v Olomouci 50 bohoslovců, z toho 16
bohoslovců je z olomoucké arcidiecéze. V červnu proběhne jáhenské svěcení, na
které se připravují z olomoucké arcidiecéze 3 bohoslovci. Kněžské svěcení má přijat
8 jáhnů, kteří působí ve farnostech jáhenskou službou.
Arcibiskupský kněžský seminář zve všechny mladé muže od 17 do 40 let na postní
duchovní obnovu pod názvem „Hlavou každého muže je Kristus“ (1Kor 11,3). Obnova
se uskuteční 4. – 6. 3. 2011 v kněžském semináři v Olomouci, povede ji P. Bohdan
Stepieň. Zvou bohoslovci kněžského semináře.
V Kroměříži se uskuteční 4.- 6.3. 2011 už III. Arcidiecézní fórum mládeže. Z každé
farnosti se má zúčastnit alespoň jeden zástupce, nejlépe dva. Na programu budou
vstupy zástupců centra pro mládež, svědectví ze života farností a příprava diecézního
programu mládeže. Fóra se zúčastní i arcibiskup Jan Graubner.
I letos se zapojuje farnost sv. Mořice Kroměříž a farnost Hradisko u Kroměříže do akce
„Noc kostelů“, která se uskuteční v pátek 27. května 2011 ve večerních a nočních
hodinách. Připravuje se několik novinek. Zvláštností je rozšíření programu na „Noc
kostelů ve dne“, který bude věnován žákům základních škol.
Na první neděli postní (12.3.) čekáme pastýřský list našeho arcibiskupa Jana
Graubnera, kterým uvede postní přípravu na Rok křtu. Pro farnosti, rodiny a
společenství je připravena brožura postní novény od 1. do 9. 4.
Na postní dobu připravujeme ve farnosti sv. Mořice Postní duchovní obnovu pod
vedením P. Tomáše Klíče. Začátek bude mší sv. v pátek 25. března v 17 hodin u sv.
Mořice, sobotní program bude v Arcibiskupském gymnáziu.
V postní době proběhne osvědčená akce „Postní almužna“, kterou připravuje
Arcidiecézní charita. Věřícím v kostelech budou nabídnuty skládací krabičky, které
budou sloužit ke střádání almužny jako projevu pokání. Almužna bude přinesena na
Květnou neděli v obětním průvodu.

Informace pro účastníky Světových dnů mládeže Madrid 2011
Sekce pro mládež České biskupské konference bude připravovat účast jednotlivých
poutníků českých a moravských diecézí na Světových dnech mládeže 2011 v Madridu.
Nedílnou součástí Světových dní mládeže jsou „Dny v diecézích“.
„Dny v diecézích“ se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15.8.2011.
Program Světových dní mládeže bude od 16. do 21.srpna 2011 v Madridu.
Registrace - přihláška
Poutníkům z České republiky, kteří chtějí využít organizovanou nabídku Sekce pro
mládež ČBK, doporučujeme (společnou) přihlášku přes diecézní centra
mládeže z důvodů organizace a logistiky ubytování a účasti na programu Českého
národního centra.
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tématicky spojeno s postní dobou.
V postní době je plánována Křížová cesta rodin v jedné z kroměřížských farností, je
možnost pořádat i ve farnostech děkanátu.
l V postním období, již druhým rokem, bude centrum pro rodinu pořádat dílny pro
Papežská misijní díla. Děti se budou scházet každou sobotu.
l Možnost využití zajímavé nabídky knih z knihovničky Centra - seznam je k nahlédnutí
na internetových stánkách.
Probíhající akce:
l Od října minulého roku pořádá centrum pro rodinu keramické dílny pro děti i dospělé.
Dílny probíhají každé úterý od 14:30 hod. - děti, od 16:00 hod. - dospělí. Mohou se
hlásit další zájemci.
l Od října 2010 probíhá také kroužek křesťanské angličtiny pro děti předškolního věku
s rodilou mluvčí, v pondělí od 15:30 hod. - děti 2 – 3 roky, ve čtvrtek od 15:30 hod.
- děti 4 - 6 let. Metoda výuky spočívá nejenom v používání slov z oblasti víry, ale také
se opírá o principy křesťanské výchovy.
l Jednou v měsíci, vždy ve středu, probíhá kurz pletení košíčků. Pro velký zájem je
potřeba se hlásit dopředu.
Podrobnější informace o připravovaných akcích získáte průběžně ve farních listech, na
internetových stránkách www.cpr-kromeriz.cz, a také na tel. čísle: 724 782 867 Magdalena Navrátilová
l

Děkanátní centrum pro rodinu
Kurz Manželské večery – kurz je žádaný po celé Evropě. Je založen na
křesťanských principech. Prospěje všem manželským párům, ať už se o
křesťanství zajímají nebo ne. Zahájení v měsíci únoru, dle naplnění, viz.
plakát. Neváhejte se informovat .
l Dny otevřených dveří s nabídkou aktivit a programů v Centru pro rodinu
l

(viz plakát)
v pondělí 31. 1.2011 od 9.30 – 17.30 hod.
v sobotu 5. 2. 2011 od 9.30 - 16.00 hod.
l Výlet – Zveme děti školního věku od 7 do 15 let do ,Rodinného zábavného parku
Bongo Brno. V pátek 4. 2. (pol. prázdniny). Cena 300 Kč. (150,-Kč vstup, 150,-Kč
jízdné). Sraz v 8.15 hod. Tovačovského zast. MHD (naproti KB). Návrat tamtéž 15.30
hod. (menší děti mohou mít doprovod). Svačinu a průkaz pojištění s sebou. Hlaste se
co nejdříve, CPR - Helena Župková tel.: 736 522 814 (viz plakát).
l ,,Bubnování v kruhu“ - devět pravidelných setkání – muzikoterapie, uvolnění a
relaxace. Lekce jsou doplněny o prvky muzikoterapie, arteterapie a duchovní tance.
Úvodní setkání se uskuteční v sobotu 12. 2. v 19.00 hod., v útulné místnosti fary
kostela Panny Marie. Lektorka kurzu: Mgr. Karolína Skřičková – tel.: 731 402 127.
Další informace viz plakát/nástěnka.
l Ateliér – Bílý anděl, výtvarné práce s dětmi předškolního věku od 4 do 7 let.
Výtvarné techniky (malba, kresba), arteterapie, individuální přístup. Každé pondělí
od 7.2. do 27.6., dále od září, v Centru pro rodinu od 14.40 hod. – 16.00 hod.
Cena 200 Kč/měs. Lektor Mgr. Zuzana Voláková – tel.: 602 932 136
l Hravé zdravé masáže - 8 lekcí. Kurz probíhá ve čtvrtek od 10.00 hod. pro děti od 6.
měsíců (dle zájmu maminek bude zahájeno další kolo kurzu). Je možné se ještě přihlásit
na kurz masáží dětí od 18. měsíců. Lektor kurzu Bc. Zuzka Zaharowska - tel.:732
108 391
Další informace o všech akcích získáte na plakátcích v předsíních kostelů, na internetové
adrese www.cpr-kromeriz.cz, na tel.: 736 522 814 Helena Župková
V případě zájmu dobrovolníků o spolupráci s Centrem pro rodinu nás kontaktujte.
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potřeba. Společnými silami ve spolupráci s kněžími, farnostmi a lidmi s dobrým srdcem
se nám podaří naplnit poslání, které každý jednotlivý člověk na této zemi obdržel.
Přeji Vám požehnaný a milostiplný rok 2011
Anna Valachová, ředitelka a tým pracovníků Oblastní charity Kroměříž
Obec
Výsledná částka
Cetechovice
5 180,Hoštice
2 740,Kunkovice
1 300,Lutopecny
7 346,Věžky
6 410,Zlobice
12 739,Morkovice
48 414,Bezměrov
11 789,Zdislavice
4 639,Troubky
8 144,Litenčice
3 641,Prasklice
7 099,Osičany
4 000,Pačlavice
10 106,Lhota u Pačlavic
2 932,Zborovice
20 099,Tetetice
5 573,Jarohněvice
8 022,Bařice
4 397,Velké Těšany
4 710,Kostelany
6 251,Lhotka
1 151,-

Obec
Výsledná částka
Počenice
8 387,Vrbka
6 523,Soběsuky
2 287,Milovice
3 127,Kožušice
3 295,Chvalnov - Lísky
5 997,Střílky
22 560,Roštín
17 799,Popovice
11 592,Sobělice
6 110,Rataje
8 547,Lubná
9 813,Skaštice
10 200,Zdounky
18 002,Divoky
1 440,Těšánky
5 310,Šelešovice
4 326,Újezdsko
1 505,Měrůtky
4 471,Vlčí Doly
1 380,Bojanovice
3 610,-

Hradisko
Miňůvky
Postoupky
Trávník

Těšnovice
Bílany
Drahlov
Zlámanka

4 636,3 874,8 498,6 746,-

6 743,6 681,2 665,2 593,-

Děkanátní centrum pro rodinu

l

l

l
l

Plánované akce :
l Dne 10.2. organizujeme výlet do Vyškova na biblické tance - spojení
uvolňujícího tance s chvalozpěvy . Setkání ve Vyškově probíhá od 17:00
- 19:00 hod.
l V rámci Národního týdne manželství, který probíhá od 14.2. - 20.2.
2011, je plánována přednáška MUDr. Xenie Preiningerové na téma antikoncepce a
partnerské vztahy. Po přednášce bude následovat společenské posezení se špetkou
zábavy. Termín bude upřesněn na plakátku a v ohláškách.
Připravujeme relaxační břišní tance s paní Libuší Konečnou, datum a místo konaní
upřesníme na plakátku. Tato technika tance je zaměřena na uvolnění a relaxaci, je
určena pro ženy všech věkových kategorií.
V pátek 18.3. 2011 bude přednáška Mgr. Marie Mléčkové z olomouckého centra pro
rodinný život na téma „Náboženská výchova v rodině se zaměřením na děti
předškolního věku“.
Od března bude zahájen kroužek korálkování - „V barevném světě korálků“. Bude
probíhat každou druhou středu.
Ve čtvrtek 7.4. 2011 bude přednáška PhDr. Hany Markové - psycholožky, zabývající
se problematikou manželství a vztahu v rodině. Téma bude upřesněno, určitě bude
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Mohou se hlásit na (arci)diecézní centra pro mládež svých diecézí od 1. 10. 2010 zasláním
vyplněné přihlášky. www.ado.cz/madrid-eprihlaska/
Cena - Balíček poutníka: 163
(zahrnuje během programu Světového dne mládeže 16.-21.8. ubytování a stravu, úrazové
pojištění, městskou hromadnou dopravu, batoh poutníka, volný vstup na kulturní aktivity
Festivalu mládeže)
Dar do Fondu solidarity 10 na podporu účasti mladých z ekonomicky slabších zemí.
Cena dopravy autobusem: odhadovaná cena 4 900 Kč
Celková cena: 4 900 Kč + 173 = 9 400 Kč (dle kurzu 26,00 Kč/ )
Stravování během Dní v diecézích je na vlastní náklady.
Doprava
Předpokládáme dopravu autobusy se zastávkami na zajímavých místech a pro účast na
Dnech v diecézích.
Dopravu do Španělska je možno si samozřejmě organizovat i individuálně, avšak
v takovém případě nebude možno využít případné dotace ze Sekce pro mládež ČBK a
diecézí.
I v případě individuální formy dopravy velmi doporučujeme společnou registraci a účast
na programu Českého národního centra.
Ubytování
Účastníkům s objednaným ubytováním připraví organizace WYD skromné podmínky
přijetí ve školách, tělocvičnách, farnostech nebo v rodinách.
Všichni si musí vzít spacák a karimatku! Z 20. na 21. srpna 2011 po slavení vigilie
přenocují účastníci pod širým nebem v areálu Cuatro vientos (Čtyři světové strany).
Pojištění do zahraničí si hradí každý poutník sám.

Tříkrálová sbírka
Vážení kněží, farníci, vedoucí skupinek a milé děti – tříkráloví koledníci,
obracím se na Vás s velkým poděkováním za Vaši účast při Tříkrálové sbírce. Děkuji
Vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na Tříkrálové sbírce, děkuji především dárcům,
ale také organizátorům, vedoucím skupinek, dětem, děkuji i těm, kteří připravovali
oděvy pro koledníky nebo jim připravili občerstvení, děkuji i za Vaše vlídné přijetí
koledníků ve svých domovech.
Svou účastí se společně s námi podílíte na pomoci těm, kteří se nacházejí v nějaké
životní tíži, pomáháte těm, kteří jsou nemohoucí nebo bezmocní, a jejich stav či nouze
ohrožuje jejich lidskou důstojnost.
Letošní sbírka byla ve městě Kroměříž ve výši 235 017,- Kč a v obcích na Kroměřížsku
342 963,- Kč, celkem je to tedy 577 980,- Kč. Pokladniček, ve kterých byl obnos bylo
127.
Loňská sbírka byla ve výši celkem 527 837,- Kč.
Schválením otce arcibiskupa se z celkové částky vrací 58% zpět do místní charity.
Loňského roku jsme měli k dispozici celkem 306 145,- Kč. Částka byla použita na
podporu služeb: Osobní asistence, Charitního domu pokojného stáří a Sociální poradny.
Další rozdělení výtěžku: 10% humanitární pomoc v zahraničí, 15% Arcidiecézní charita
Olomouc, 2% nouzový fond, 5% krizový fond, 5% režie sbírky, 5% sekretariát v Praze.
I letos máme k dispozici 58% z výtěžku, tedy 335 228,- Kč. Předběžně plánujeme opět
přispět na Charitní dům pokojného stáří a též na Sociální poradnu pro osoby v nouzi.
Další záměry budeme plánovat v průběhu prvního čtvrtletí 2011. Rozdělení výtěžku
v místní charitě schvaluje na základě záměru charity komise při Arcidiecézní charitě
Olomouc.
Ještě jednou si Vám dovoluji srdečně poděkovat, ale také Vás i poprosit o spoluúčast.
Mějme oči otevřené pro druhé a pokusme se společně pomáhat tam, kde je opodstatněná
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