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Vitráž v kryptě, kde je pochován arcibiskup Leopold Prečan
(foto P. Jan Vianney Hanáček, O.Carm.)

Úvodní

slovo

Dubnové Hejčínské oko vychází o 2. neděli velikonoční, kterou sv. Jana Pavel II. vyhlásil Nedělí Božího milosrdenství. Celý
Ježíšův život, zvláště jeho smrt a vzkříšení, je projevem Boží slitovné lásky k člověku. Kdyby Bůh nebyl milosrdný, nikdo z nás
by neměl šanci. Bůh ve svém milosrdenství nalomenou třtinu
nedolomí, nechává svítit slunce i na zlé, hledá ztracené a obětuje se za ně, je věrný, i když my jsme nevěrní, odpouští viníkům, křísí mrtvé k životu...
Jistým vrcholem Svatého roku milosrdenství v naší farnosti bude duchovní obnova, která se bude konat na konci dubna,
od pátku 29. dubna do neděle 1. května v hejčínském kostele.
Letos jsme dali přednost konání duchovní obnovy „doma“ před
„výjezdem“, aby byla dostupná co největšímu počtu farníků. Duchovní obnovu na téma Tvář milosrdenství povede otec Norbert
Žuška. Bližší program najdete uvnitř Oka. Prosím, modlete se
dopředu za její průběh.
Ještě jednou na tuto duchovní obnovu všechny srdečně zvu.
Doporučuji si na ní vyhradit dostatek času. Odložte práce doma
nebo na zahradě na jindy, aby milosrdný Bůh mohl ve vás snadněji konat své dílo. Buďte v tom velkorysí, Pán Bůh se nenechá
zahanbit.
„Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovu milosrdenství ať hledí porozumět!“ (Ž 107,43)
P. Marian
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Svatý

rok milosrdenství

BULA MISERICORDIAE VULTUS
(TVÁŘ MILOSRDENSTVÍ), KTEROU
PAPEŽ FRANTIŠEK VYHLÁSIL MIMOŘÁDNÝ SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ (5)
13. Jubilejní rok chceme prožít ve
světle Pánova slova: Milosrdní jako
Otec. Evangelista přináší Ježíšovo učení: „Buďte milosrdní jako je milosrdný
váš Otec.“ (Lk 6,36) Je to životní program, který je náročný a stejně tak
plný radosti a pokoje. Ježíšův příkaz je
určen těm, kdo slyší Jeho hlas (srov. Lk 6,27). Abychom byli
schopni milosrdenství, musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu slovu. To znamená obnovit hodnotu mlčení při rozjímání slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství
a osvojovat si je jako vlastní životní styl.
14. Zvláštním znamením Svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po
cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoli jinde bude každý muset vykonat pouť podle svých sil. Bude
to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je
tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu,
že vůči druhým budeme milosrdní jako Otec k nám.
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Pán Ježíš nám ukazuje etapy této pouti, kterými lze tohoto
cíle dosáhnout: „Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte,
a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou
se naměří vám.“ (Lk 6,37–38) Především říká nesoudit a nezavrhovat. Kdo nechce být souzen Bohem, nesmí se stát soudcem vlastního bratra. Lidé totiž svým soudem ulpívají na povrchu, zatímco Otec hledí do nitra. Kolik jen škodí slova pronášená se žárlivostí a závistí! Mluvit špatně o bratru v jeho nepřítomnosti znamená stavět jej do špatného světla, poškozovat jeho
pověst a vydávat jej napospas řečem. Nesoudit a nezavrhovat má pozitivní význam, totiž dokázat pochopit to, co je v každém člověku dobré, a nedovolit, aby trpěl naším zaujatým soudem a naší domněnkou, že víme všechno. To však ještě nestačí k vyjádření milosrdenství. Ježíš také žádá, abychom odpouštěli a dávali. Máme být nástroji odpuštění, protože se nám dostalo odpuštění od Boha jako prvním, a být velkodušní ke všem
s vědomím, že Bůh nás také zahrnuje obrovskou velkorysostí.
Milosrdní jako Otec ‒ takové bude „motto“ Svatého roku. V milosrdenství máme důkaz toho, jak miluje Bůh. Dává se cele, navždy, nezištně, a aniž by něco žádal na oplátku. Přichází nám
na pomoc, když jej vzýváme. Krásná je denní modlitba církve,
která začíná slovy: „Bože, prosím, vysvoboď mě. Bože, pospěš
mi na pomoc.“ (Žl 70,2) Pomoc, kterou vzýváme, je prvním krokem Božího milosrdenství směrem k nám. On nás přichází vyprostit ze slabosti, v níž žijeme. A jeho pomoc spočívá v tom,
že nám umožní vnímat jeho přítomnost a jeho blízkost. Den po
dni, zasaženi jeho soucitem, se můžeme také my stávat soucitnými se všemi.
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Světec

měsíce

Sv. DAMIÁN DE VEUSTER
(3. ledna 1840, Tremelo, Belgie – 15. dubna 1889, Kalaupapa, Molokai, Havaj)
Svatý Josef Damián
de Veuster, známý též
jako Otec malomocných,
otec Damián nebo Damián z Molokai byl vlámský
katolický kněz, misionář
a řeholník z Kongregace
Nejsvětějších Srdcí Ježíše
a Marie, který zasvětil svůj
život pomoci malomocným
na ostrově Molokai na Havaji, kde působil od roku
1873. V roce 1884 zjistil,
že se sám nakazil malomocenstvím a o pět let později zemřel. Je patronem Havaje a lidí trpících leprou a AIDS. Papež Jan Pavel II. jej v roce
1995 prohlásil za blahoslaveného, katolická církev slaví jeho
svátek 10. května. Diváci vlámské VRT jej 1. prosince 2005 zvolili „největším Belgičanem“ (De Grootste Belg) všech dob. Dne
11. října 2009 byl papežem Benediktem XVI. svatořečen.
Původně se jmenoval Josef, narodil se 3. ledna 1840 v sedlácké rodině jako předposlední z osmi dětí. Až do svých osmnácti let nepomýšlel ani na studium, ani na daleký svět Tichého
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oceánu. Teprve velká lidová misie ve farnostech v roce 1858
vzbudila v jeho srdci svatý nepokoj a touhu po něčem vyšším.
Se svými pocity si nevěděl rady. Vydal se tedy do Lovaně za
svým starším bratrem, knězem Pamfiliem z Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie. Klášterní život, který zde viděl,
se mu zalíbil natolik, že se na místě rozhodl požádat o přijetí do
noviciátu a doufal, že se bude moci stát knězem.
Ovšem hned zpočátku musel zakusit trpké zklamání. Protože
byl už věkem starší a neměl dostatečné vzdělání, bylo mu sděleno, že bude moci být jen laickým bratrem, neboť by potřeboval
mnoho let, než by se naučil nezbytné latině. Josef pokorně přijal řádový oděv a nové jméno Damián. K odevzdanosti do vůle
Boží zakrátko připojil svou selskou houževnatost. Nenápadně
a s horlivostí se pustil do učení tak, že se každou chvíli zeptal
bratra, jak se která věta řekne latinsky, a zapamatoval si ji. Při
práci na poli či v zahradě si opakoval latinská slovíčka a po nočním klanění sedával u lampičky nad latinskou mluvnicí. Jednou
ho chtělo v zahradě několik sextánů ohromit: pokusili se mu latinsky říci, že sedláci jsou hloupí. On je však latinsky opravil –
když to neumějí říci správně, týká se to jich. Pověst, že Damián
ovládá latinu, se rozšířila, a tak mu bylo nakonec přece jen uděleno povolení, v něž v hloubi duše nepřestal doufat: směl nastoupit studium posvátné teologie.
Za nějaký čas měl jeho bratr Pamfilius odcestovat na havajské misie. Dostal však tyfus, proto bylo nutné najít za něj co
nejrychleji náhradu. Damián se okamžitě přihlásil s prosbou
nastoupit na uprázdněné místo. Ačkoli ještě nebyl knězem,
představení vyhověli jeho žádosti. Dva měsíce po přistání na
Havaji, 21. května 1864 byla Damiánovi v honolulské katedrále
udělena svátost kněžství.
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V následujícím roce se poprvé setkal s nesmírným soužením,
které proměňovalo havajský přírodní ráj v peklo na zemi; jednalo se o malomocenství – lepru. Toto chronické infekční onemocnění způsobuje nejprve na kůži a zvláště na obličeji znetvořující
uzlíky a vředy, časem napadá nervy, což zapříčiňuje znecitlivění údů a jejich postupné odpadávání; malomocná tkáň hnisá víc
a víc, takže nakažený zaživa uhnívá a rozkládá se až k smrti.
Protože se nemoc rychle šířila, musela havajská vláda přistoupit k ráznému opatření, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí infekce. Všichni postižení leprou byli vyčleněni a deportováni na
osamělý ostrov Molokai, označovaný v té době jako „peklo na
zemi“. Zde byli malomocní ubožáci ponecháni vlastnímu osudu
a smrt mezi nimi pořádala hojné žně.
Biskup Maigret se v roce 1873 zmínil před svými kněžími, že
se mu zatím nepodařilo získat pro vyhoštěné malomocné na
ostrově Molokai stálého duchovního správce. Damián projevil
svoji mužnou rozhodnost a před biskupem prohlásil, že je připraven zde nastoupit službu. Následující ráno vyprovázel biskup Maigret svého kněžského syna k lodi, která zásobovala ostrov vyhoštěnců nejdůležitějšími prostředky k přežívání. A navečer už stál P. Damián osamocen na Molokai, zdravý v osadě
800 malomocných. Bylo mu 33 let a byl připraven vydat vlastní
život po vzoru svého božského Mistra. „Nikdo nemá větší lásky
než ten, kdo dává svůj život za své přátele.“ (Jan 15,13)
Damián de Veuster jednal s malomocnými zcela přirozeně,
stýkal se s nimi jako se zdravými. Svou nebojácností si získal
přízeň a lásku většiny vyhoštěných. V každém malomocném viděl svého bratra, i v nejposlednějším z nich spatřoval samotného Krista. Jednou napsal: „Nacházím své štěstí v tom, že sloužím Pánu v jeho ubohých nemocných dětech, které ostatní lidé
odvrhli. Kdo slouží Bohu, je všude šťastný. Je vlastně jedno,
7

kde se nacházíme fyzicky, jediné, na čem záleží, je, abychom
sloužili Bohu a jeho milovali, protože bez toho nelze najít štěstí nikde.“
Když prošel celý ostrov, poznal, že ani nejhorší zprávy o Molokai nebyly přehnané; ovšem malomyslnosti se naprosto nepoddával. Jeho plán zněl: pomoc – zaměstnání – obrácení.
Snažil se zaměstnat pokud možno každého z nemocných, najít smysluplnou činnost, která byla nejlepší metodou, jak odvést
jejich pozornost od sužující bídy a předcházet častým návalům
zoufalství. Kromě budování domů bylo třeba položit nové vodovodní potrubí, pak přišla na řadu stavba nemocnice a dvou
sirotčinců. Nakonec vyburcoval i havajskou vládu z netečnosti
a postupně mu byl poskytnut potřebný stavební a jiný materiál,
dokonce i lékař a ošetřovatelé, i když nejprve jen na přechodnou dobu.
Zpočátku se Damián de Veuster omezoval jen na katolíky,
aby jim vysluhoval svátosti, kázal a vzdělával je ve víře. Nekřesťany a nevěřící odváděl od zahálky a neřesti různými pracovními činnostmi, zřízením hudební kapely, pěveckého sboru a dalšími rozptýleními, která mu vnukala jeho vynalézavost.
Ovšem postupně i tito pohané, kteří doposud o katolické víře nic
nevěděli nebo vědět nechtěli, začali na svého misionáře naléhat s prosbou o křest. Rozum jim totiž napovídal, že tento muž,
který k nim jako jediný přišel dobrovolně, musí být veden vírou
v pravého Boha.
Uplynulo dvanáct let od přistání P. Damiána na Molokai a jako
zázrakem se ho nedotkla zhoubná nákaza. Během třináctého
roku však jednoho dne zjistil na vlastním těle neklamné příznaky lepry. Svému bratru, P. Pamfiliovi, napsal: „Jak víš, náš Vykupitel si mě nedávno vyvolil tím, že dopustil, aby mě zasáhlo malomocenství. Na věky budu Bohu děkovat za tuto přízeň.
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Lepra přivede mou životní pouť rychleji do nebeské vlasti. Naplněn nadějí přijímám tento kříž. Provázej mě prosím svou modlitbou, abych měl sílu vytrvat a šťastně dorazil až na vrchol své
Kalvárie.“
Jeho křížová cesta trvala pět let. V této době s úžasnou vnitřní silou ještě znásobil své nasazení ve službě Bohu a bližním.
Teprve posledních čtrnáct dní svého života strávil upoután na
lůžko, trpělivě snášel svoje muka a odevzdaně vyhlížel konec
své pozemské pouti. Jeho věrnost Bohu byla odměněna tím, že
mu dlaně a prsty na rukou, které bývají zpravidla jako první zasaženy leprou, zůstaly zázračně zachovány, takže mohl až do
konce slavit svatá tajemství a podávat andělský Chléb.
Hrdinný postoj P. Damiána de Veuster si získal nejen obdiv, ale i následovníky. Postupně se k němu připojil jeden kněz
a dva laičtí pomocníci. V roce 1888 dorazily na Molokai i první
řeholní sestry. Otec Damián se radoval: „Mohu klidně umřít. Mé
dílo je v dobrých rukou.“
Ráno 15. dubna 1889 nadešla jeho poslední hodina, bylo
pondělí Svatého týdne: „Smrt je blízko… Pán mě volá, abych
Velikonoce slavil s ním. Nechť je za to veleben!… Jak sladké je
zemřít jako syn Nejsvětějšího Srdce Ježíšova!“ Odešel na věčnost ve věku 49 let. Pohřben byl vedle svého kostela a v roce
1936 byly jeho ostatky převezeny do Belgie a uloženy v kryptě
klášterního kostela v Lovani.
Damiánův příklad nám dává poznat slávu a vznešenost katolického misijního díla prodchnutého nadpřirozenou láskou, která je ochotna jít až do krajnosti a beze zbytku se stravuje pro
rozšíření pravé víry a pro spásu nesmrtelných duší.
Anna Rozsívalová
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Kurz

pro lektory

Božího

slova

Samozřejmou součástí mše svaté je bohoslužba slova, při níž
k nám Bůh promlouvá skrze lidské slovo zaznamenané svatopisci a čtené lektory. Je výsadou pokřtěného člověka číst ve
shromáždění Boží slovo. V našem kostele již řadu let funguje při mši svaté služba lektora a je veden rozpis lektorů o nedělních bohoslužbách. Za ty roky by však bylo potřeba aktualizovat tento rozpis. Zároveň bych rád umožnil službu předčítání
Božího slova při liturgii i lidem, kteří se v našem kostele objevili v průběhu let.
Číst Boží slovo při liturgii předpokládá nejen křesťanskou víru
a život podle ní, ale také vyžaduje určitou úroveň přednesu, aby
předčítání Božího slova bylo pro posluchače snadněji srozumitelné a tak k nám více promlouvalo. K tomu má napomáhat kurz
pro lektory, který se nyní bude konat také v hejčínské farnosti.
Kurz je určen pro pravidelné, občasné i mimořádné čtenáře
Božího slova při liturgii. Zároveň je otevřen pro nové zájemce,
kteří by rozšířili okruh současných lektorů. Kurz je naplánován
na dvě setkání. První bude ve středu 20. dubna v 18.15 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Předpokládaný konec ve 20 hodin. Aby se teorie mohla vyzkoušet v praxi,
bude druhé setkání s měsíčním odstupem ve středu 18. května
v 18.15 hodin.
První setkání bude teoreticko-praktické (kultura řeči, základní pravidla výslovnosti, technika mluveného slova) a bude otevřené všem zájemcům o kulturu mluveného slova, to znamená
i těm, kteří nebudou sloužit ve farnosti jako lektoři. Druhé setkání bude určeno výhradně lektorům Božího slova (starým i novým) a bude čistě praktické.
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Kurz povede MgA. Martina Pavlíková, referentka biskupského delegáta pro pastoraci, která je v olomoucké arcidiecézi pověřena kulturou mluveného slova a dlouhé roky se této službě
věnuje.
Protože na první setkání bude potřeba zajistit pro každého materiál, prosím zájemce o účast na prvním setkání, aby
se zapsali na seznam v kostele nebo se nahlásili na e-mail
faolomouc-hejcin@ado.cz, abychom mohli zajistit dostatečné
množství materiálů.
P. Marian

K ancionál

v mobilu

Dobrá zpráva pro katolíky s chytrým telefonem. Už končí doba,
kdy jste nemohli zpívat v kostele, protože jste si zapomněli vzít
s sebou Kancionál nebo už nezbyl v kostele. Zpěvník Kancionál, ze kterého zpíváme v kostele při mši, je totiž dostupný online na internetu na webových stránkách http://kancional.cz/.
Elektronickou verzi knižního vydání Kancionálu vytváří skupina
dobrovolníků se svolením ČBK. Písně a modlitby jsou seřazeny
podle čísel v tištěné verzi.
Elektronická verze Kancionálu je k dispozici také jako offline
aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace
je dostupná na stránkách Google Play. Do vyhledávače zadejte jednoduše „kancionál“. Text je možné si zvětšit podle libosti.
Takže když zapomenete brýle, nic se neděje. Výhodou je vyhledávání podle čísla, prvních slov i podle skupin, do které píseň
nebo modlitba patří. Vzhledem k místu, kde se bude program
uplatňovat je velmi důležitá i volba nastavení vypnutí veškerých
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zvuků telefonu, včetně zvonění. Nejlepší je nastavit si v mobilu po dobu bohoslužby režim letadlo. Pak ani nevidíte, že vám
někdo volá a nerušeně budete moci prožívat bohoslužbu a zpěvem z Kancionálu v mobilu chválit Hospodina.
Nejspíše na vás při mši svaté budou nejdříve věřící hledět
s překvapením. Možná by bylo dobré jim sdělit, že zpíváte
z elektronického Kancionálu. Kéž by to přispělo k většímu zpěvu při bohoslužbě. Každá dobrá věc se však dá zneužít. Takže
doufám, že se nenajdou jedinci, kteří po počátečním používání Kancionálu v mobilu, přejdou na jiné aplikace či prosté hraní si s mobilem.
P. Marian

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNA BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá nebude v pátek 6. května.
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou až do odvolání (sledujte v ohláškách při nedělní mši svaté a na farním webu) v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
Setkávání maminek ke společné modlitbě je každou středu
dopoledne v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
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Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 3. dubna v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Další setkání bude v neděli 1. května.
Slavnost Zvěstování Páně se letos přesouvá na pondělí
4. dubna. Mše svatá v 17.30 hodin bude v kostele. Zároveň je
to také Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
Čtvrtek 7. dubna je výročním dnem biskupského svěcení arcibiskupa Jana Graubnera i biskupa Josefa Hrdličky. Pamatujme na ně v modlitbě.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna, další
potom ve čtvrtek 5. května.
Papež František oznámil, že v neděli 4. září 2016 bude svatořečena bl. Matka Tereza z Kalkaty. Přednáška s promítáním Život a dílo blahoslavené Matky Terezy se uskuteční v neděli 10. dubna v 16.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad
sakristií. Přednáška je pořádána Nadací sv. Františka z Assisi z Brna.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 16. dubna od
9 hodin. Další termín úklidu je 14. května. Prosíme o pomoc
všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme.
Sbírka na křesťanská media (Proglas a TV Noe) bude při bohoslužbách v neděli 17. dubna. Na tuto neděli připadá také Den
modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti
nad sakristií v úterý 19. dubna v 19.30 hodin.
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Kurz lektorů pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové se uskuteční ve středu 20. dubna v 18.15 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Předpokládaný konec ve 20 hodin.
Další setkání bude ve středu 18. května v 18.15 hodin.
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 21. dubna v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Farní spoření a sbírka na opravy hejčínského kostela bude
v neděli 24. dubna.
Duchovní obnova farnosti na téma Tvář milosrdenství proběhne v letošním roce „doma“ v hejčínském kostele ve dnech
29. dubna až 1. května 2016. Duchovním slovem nás bude provázet otec Norbert Žuška, O.Carm. Podrobný program najdete
na letáčku uvnitř Oka.
V neděli 1. května je Den modliteb za pronásledované křesťany.
Májové pobožnosti budou v měsíci květnu bezprostředně po
každé mši svaté ve všední den.
Ve čtvrtek 5. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše
svatá v 17.30 hodin bude v kostele.
O svátku sv. Jana Sarkandra v pátek 6. května jsme zváni otcem arcibiskupem na městskou pouť ke hrobu tohoto světce.
Mše svatá začíná v 18 hodin v katedrále. Proto v ten den nebude mše svatá v Hejčíně.
Od pátku 6. května začíná devítidenní příprava na slavnost
Seslání Ducha Svatého. Budeme se k ní scházet každý večer
ve 20 hodin v kapli Panny Marie. Vigilii slavnosti oslavíme v sobotu 14. května v 19 hodin v hejčínském kostele.
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Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi je v sobotu 7. května.
Mše svatá v katedrále je v 10 hodin.
V neděli 8. května je Den matek a také Den modliteb za sdělovací prostředky.
Během Svatého roku milosrdenství se koná národní pouť do
svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách
v sobotu 28. května. Předběžné informace: odjezd autobusu
v 5 hodin, návrat kolem 21 hodin, cena cca 800 Kč, v níž je zahrnut pro osoby starší 15 let poutnický balíček v hodnotě 200 Kč.
Kdo uvažujete o účasti na pouti, prosíme, neotálejte s přihlášením v sakristii kostela.
Výhledově vás chceme informovat o termínu biřmování, které
se uskuteční v hejčínském kostele v neděli 5. června v 10 hodin.
Již nyní pamatujme v modlitbě na biřmovance.
Informace a přihlášky na Světové dny mládeže konané
v Krakově v červenci 2016 najdete na internetových stránkách
https://krakov2016.signaly.cz. Kdo se přihlásí do konce dubna,
má slevu.
***
Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:
Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční v neděli 10. dubna. Pouť 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 hodin (sraz) před katedrálou sv. Václava nebo asi ve 14.30 hodin
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pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit na
autobus a vyvézt se nahoru) nebo v 15.00 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. V letošním Svatém roce milosrdenství pouť vždy zahájíme (ve 13.00 hodin) 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.
Zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi, dělníkovi do Dubu nad Moravou, která se uskuteční v sobotu 30. dubna. Program zde začne ve 14 hodin mší svatou v poutním chrámě Očišťování Panny Marie. Od 15 hodin bude pokračovat zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky
řemesel a tvořivostí. Od 18 hodin následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj,
tel. 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.
Duchovní obnova pro seniory se koná 13.–15. května na
Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení
duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, 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.
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