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Přirozené plánování rodičovství (PPR) 

Kurz je určen pro každého, kdo chce rozumět své plodnosti a vědomě se podílet na jejím 

naplnění; pro ty, kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout. Kurz 

symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence 

a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. 

Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. 

První, úvodní setkání je směřováno pro širší veřejnost  (je dobré přijít i pokud jste o tématu 

PPR již něco slyšeli). Není potřeba se na kurz předem přihlašovat. 

Termíny: 11. října 2018 (úvodní setkání) , 25. října | 8. listopadu | 22. listopadu 2018 

vždy od 18.00 hod. 

Místo: v Olomouci na Biskupském nám.2 (mapa; sál 2.patro) 

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Facebook  (uvítáme vaši pomoc s propagací) 

Bližší informace: Mgr. Markéta Matlochová, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250 

e-mail: matlochova@arcibol.cz  

 

VÍKENDOVÝ DUCHOVNÍ POBYT pro ženy na pouti života   

V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se 

potkaly, aby se povzbudily...  Centrum pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu 

(vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem 

P. Antonínem Krasuckim. Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům 

a svátosti smíření. Nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby. Termín: 

začátek pátek 12. 10. 2018 večer_závěr v neděli 14. 10. po obědě 

Místo konání:   

klášter Milosrdných sester sv. Kříže, ulice Koperníkova, Kroměříž, www.klaster-km.cz 

Cena víkendu: 550,- Kč (je potřebná platba předem složenkou, nebo na účet číslo 

2800068926/2010, var. symbol 104) Přihlášky s dalšími informacemi: zde ke stažení... 

Neváhejte a pošlete přihlášku a platbu včas. Nejpozději do 1. 10. 2018  (po vzájemné 

domluvě lze domluvit pozdější platbu). Víkend se uskuteční při dostatečném počtu 

přihlášených, proto pokud chcete jet, přihlášení neodkládejte! Plakátek… 

 Bližší informace a kontakt: Bc. Marcela Řezníčková mobil: 720 110 750 

tel.: 587 405 250-1 , e-mail:  reznickova@arcibol.cz 

Setkání probíhá v rámci projektu „Rodičem bez obav III“, podpořeného z dotačního 

programu "Rodina" MPSV. 

 

Setkání „osamělých vlků“ aneb víkend pro rozvedené muže   

rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme: 

společenství při mši svaté a modlitbě │ prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho 

společnou práci v lese, ale i odpočinek │ hledání cesty jak dál i putování │doprovázení 

knězem - P. František EliášT. Víkend se uskuteční: v listopadu 2018 Zvole u Zábřehu 

(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie). Cena: 

500 Kč na stravu a ubytování. Přihlášku na další informace najdete více na: 

http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26. Víkend pořádáme ve spolupráci s farností Zvole 

s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého. Kontaktní osoba: Josef Záboj, 587 405 

292, zaboj@arcibol.cz. 

 
Malá pouť za velké věci   

Zveme všechny na poslední letošní pouť za víru v našich rodinách, která se po prázdninách 

uskuteční 14. října 2018. 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 hod. chůze. Sraz ve 12.45 hod. před katedrálou, nebo ve 14.25 hod pod 

kopcem v Samotiškách. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Pavel 

Kelnar, mobil: 587 405 293, e-mail:  kelnar@arcibol.cz  , Plakátek ke stažení: … 
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ANIMÁTORY SENIORŮ 
 

Velehrad 19. - 21. října 2018 

Vedoucí každého společenství může ve farnosti udělat velký kus dobra, má být 

pomocníkem svému knězi, ale také služebníkem a oporou pro členy společenství. Je dobré 

se občas zastavit a zamyslet nad tím, kam se naše společenství ubírá, rozjímat nad Božími 

věcmi, ale také načerpat duchovní posilu pro sebe. Zveme na duchovní obnovu, při níž 

nás bude provázet MUDr. Jitka Krausová. Pozvání je nejen pro vedoucí různých 

společenství, ale pro všechny se zájmem o to být ve společenství animátorem (ať 

vedoucím či pomocníkem) nebo i pro ty, kteří by chtěli společenství ve farnosti nově 

založit. 

Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, 

svátosti smíření... Začínáme v pátek večeří v 18 hodin a končíme v neděli obědem. 

Přihlášky: Velehrad (Stojanov): tel. 572 571 420, mobil: 733 741 896, e-mail: 

velehrad@stojanov.cz, adresa: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 

687 06 Velehrad 

Ceny za ubytování a stravu: 900 Kč - 1200 Kč (podle pokoje) + poplatek obci 10 Kč. 

Diety hlaste ubytovatelům při přihlašování.veme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené 

ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný prostor, kde se každá žena 

může cítit přijímaná taková, jaká je. Setkání probíhají každé druhé úterý v měsíci. Nejbližší 

setkání s Mgr. Danielem Soukupem, PhD. na téma „Rodiče a děti“ se uskuteční 14. 

listopadu 2017 ve farním domě (1. patro) u katedrály na Mlčochově ulici č. 7 od 16 hod. 

Další setkání bude 12. 12. s lektorkou Lenkou Mrázkovou pod názvem „Předvánoční 

radosti“. Bližší informace: Marcela Řezníčková, mobil: 720 110 750, 587 405 250-1, 

reznickova@arcibol.cz.  
 

 

Víkend pro seniory s vnoučaty 

Zveme děti s jejich babičkami a dědečky na pohádkový víkend, který se uskuteční 

v Kroměříži v domečku u sester Svatého Kříže na Koperníkově ulici. Akce proběhne od 

17. - 19. listopadu 2017. Podíváme se do muzea, zámeckých zahrad a budeme směřovat 

ke skutečnému králi - s blížícím se závěrem liturgického roku si něco zajímavého řekneme 

o Kristu Králi. Část programu je společná pro seniory i vnoučata a některé programy budou 

probíhat pro děti zvlášť a senioři budou mít svůj program a čas na odpočinek. Hlásit se 

můžete u Markéty Matlochové na e-mail: matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250. Cena 

pro dospělého 750 Kč, za dítě do 12 let 500 Kč, doporučený věk dětí je 5 - 12 let. 

Přihlašujte se nejpozději do 10. listopadu 2017, počet účastníků je omezen. 

 

 

Konference: „50.let HUMANAE VITAE“  

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 20.10.2018. Ke stažení zde..  
 

 

 

 

 

PORADENSTVÍ 

Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Linhartová  

Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče – Mgr. Barbora Ševčíková 

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D. 

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová  

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková 

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková 

Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách. Další 

podrobnosti získáte na tel. 587 405 250, -253 nebo e-mailu rodina@arcibol.cz. 
 

Další materiály a inspirace... 

Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, 

které můžou posloužit vám, vaší rodině, farnosti nebo různým společenstvím. 
 

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které 

připravujeme, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.  
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Rodinný život 4/2018 

téma: Trendy ve vzdělání a výchově 

Jak co nejlépe vychovávat děti? Který z mnoha 
pedagogických směrů a přístupů je ten pravý? To 
jsou otázky, které si čas od času pokládá snad 
každý rodič nebo pedagog. Pojďme nad tím 
společně podumat na stránkách aktuálního 
vydání časopisu Rodinný život. 
V rubrice „Pohledem církve“ se s Petrou 
Giraškovou zamyslíme nad tím, proč je výchova 
dětí tak důležitá. Rozhovory shrnují zkušenosti 
dvou rodin s u nás stále ještě okrajovými způsoby 
vzdělávání dětí – domácí výukou a tzv. 
unschoolingem. S řeholní sestrou Beatrice 
Garnett krátce nahlédneme pod pokličku školství 
ve Velké Británii. 
Andrea Valová nabízí čtenářům inspiraci na cestě 
k hledání dokonalého výchovného stylu, zatímco 
Barbora Němcová představuje ve svém článku 
nové trendy v pedagogice v podobě tzv. 
alternativního školství. Anketa s podtextem 
„Příklady táhnou“ sesbírala názory dnešních žáků, 
studentů a rodičů na způsob výuky v našich luzích 
a hájích. Můžete se těšit také na Okénko čtenářů. 
Tentokrát představujeme činnost společnosti Na 

počátku, která poskytuje pomoc matkám v nouzi. 
Pokud jste dosud netušili, že narozeninové oslavy puberťáků mohou mít výchovný efekt, 
Magdalena Strejčková vás o tom ve svém fejetonu přesvědčí. Nechybí ani oblíbené tradiční 
rubriky Cherubín a Babiččina teologie, stejně jako hodnotné texty ostatních pravidelných 
přispěvatelů. 
P. Karel Skočovský připomíná padesáté výročí vydání encykliky Humanae vitae. 

Kromě pestré nabídky autorských textů na stránkách najdete opět tipy na zajímavé knihy. Jako 
novinku jsme pro vás připravili pracovní listy, ve kterých najdete zajímavé náměty a tipy pro 
rodinné debaty. Pracovní list bude k dispozici vždy s novým číslem časopisu v elektronické 
podobě na webových stránkách (www.rodinnyzivot.eu) a facebookovém profilu 
(www.facebook.com/casopisrodinnyzivot).  

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské 
nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz. 
 

 
Centrum pro rodinný život 

Biskupské nám. 2 
779 00  Olomouc 

tel.: 587 405 250-3 
email: rodina@arcibol.cz 

 

 

 

 
 

CPRŽ na Facebooku 

www.rodinnyzivot.cz 
 

www.rodinnyzivot.eu    

 
 

Aktivity projektu „Rodičem bez obav II.“ 
a „Od manželství k rodičovství II.“ jsou podpořeny 

 z dotačního programu Rodina MPSV. 
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