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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Prohlášení českých a moravských biskupů
v situaci ustupující pandemie v naší zemi
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila
běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla
to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení
životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které
byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska
sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm,
kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi,
že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což
není nic navíc, protože služba Bohu
a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu
také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky
byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat
alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ –
shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se
postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických
opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou.
Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne
je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě.
Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než
dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těšíme a ze srdce žehnáme.
		
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 13. června 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 7. června 2021 v 17 hod.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zivotfarnosti@volny.cz
Podrobnější informace k psaní článků najdete na: www.farnostzlin.cz/zf
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Slavnost Nejsvětější Trojice
(Dt 4,32–34.39-40; Řím 8,14–17; Mt 28,16–20)
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka
Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
První pátek v měsíci
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Desátá neděle v mezidobí
(Gn 3,9–15; 2 Kor 4,13–5,1; Mk 3,20–35)
Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Jedenáctá neděle v mezidobí
(Ez 17,22–24; 2 Kor 5,6–10; Mk 4,26–34)

SLOUŽÍME NEMOCNÝM

Pastorační péče v nemocnici
Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: : kaplan@bnzlin.cz, tel.: 731 140 734).
Výhradně na nemocniční kaplany se obracejte i tehdy, když si váš příbuzný či známý přeje udělení svátostí nebo když chcete udělení svátosti pomazání nemocných
pro vašeho blízkého, který je v bezvědomí či v jiném stavu, kdy nemůže komunikovat.
Nemocniční kaplani návštěvu kněze zprostředkují. Pacientovi i vám pak nabízejí doprovázení ve formě rozhovoru, přítomnosti u lůžka, modlitby, čtení z Písma svatého,
přinášení Eucharistie.
nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
web: www.farnostzlin.cz

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval hned několika lidem. Paní Zdence Popelkové,
která po celou dobu postní a velikonoční kreslila obrazy k nedělním evangeliím,
a naší katechetce Petře Tomšů za instalaci obrázků a přípravu postní aktivity pro
děti. Děkuji vám všem, kteří jste přispěli svými dary a schopnostmi k radostnému
prožití slavností Svatodušní vigilie, Prvnímu svatému přijímání dětí a také těm,
kteří se zapojili do organizace Noci kostelů. Poděkování patří i vám, kteří všechny
tyto akce farnosti nesete ve svých modlitbách. Díky i stálým a často neviditelným
služebníkům naší farnosti.

Bohoslužby a adorace v kostele sv. Filipa a Jakuba

Ve všední dny: 6.30, 18.30 hod. (kromě úterý).
Nedělní bohoslužby: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 a 18.30 hod.
Prozatím stále platí zachovávání hygienických opatření: dezinfekce rukou v předsíni kostela, dvoumetrové rozestupy (neplatí pro rodinné příslušníky), svaté přijímání
na ruku a samozřejmě respirátory.
Od června jsou obnoveny páteční a nedělní adorace v obvyklém čase 17.00 hod.
Svátost smíření je půl hodiny před každou mší svatou, v pátek a v neděli se zpovídá
od 17.00 hod. i během adorace.

Prosba o pomoc s dezinfekcí lavic

Prosíme farníky o pomoc s dezinfekcí lavic v kostele především po nedělních bohoslužbách. Pomůcky jsou kvůli opakovaným krádežím uloženy v sakristii.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě
nenavštěvovaly, prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení na webu. Mohou
si ji také vyzvednout v sakristii v kostele nebo na faře.
Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím do 30. června na faře.
Děti, které dosud navštěvovaly hodiny náboženství, nemusí znovu vyplňovat přihlášku. Automaticky počítáme s jejich docházkou do vyučování. V případě, že se
rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě
odhlásili osobně faráři.

Přihlášky k biřmování

V novém školním roce začne v naší farnosti také příprava na biřmování. Zájemci
starší 16 let se mohou již přihlašovat. Přihlášky jsou k dispozici na webu, v sakristii a ve farní kanceláři. Úvodní setkání zájemců o biřmování se uskuteční v pátek
18. června v 19.30 hod. na faře.
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Katechumeni – příprava na křest dospělých

V současnosti vzniká nová skupina dospělých. Zájemci o křest se mohou hlásit do
18. června na faře nebo u kteréhokoli kněze.

Mše svatá v kapli v Jaroslavicích

V pondělí 31. května zveme na mši svatou, která bude v 17.45 hod. v kapli sv. Anny
v Jaroslavicích.

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 3. června o Slavnosti Těla a Krve Páně bude mše svatá v 6.30, 17.00
a v 18.30 hod. V kostele bude celodenní tichá adorace, která bude ukončena před
mší svatou v 17.00 hod. půlhodinovými společnými přímluvami. Prosíme jednotlivce
i skupiny, aby se zapsali k modlitební stráži přes den do seznamu v kostele.

Nové posily v řadě kostelníků

Jsme rádi, že můžeme představit nové tváře mezi kostelníky – Stanislava Vrbíka,
Pavla Šimečka a Anežku Šenkeříkovou. Pokud jsou mezi farníky další zájemci o tuto
službu, nebojte se oslovit některého z kněží, rádi vás zaškolíme.

Hledáme nové varhaníky

Stále hledáme nové varhaníky pro doprovod bohoslužeb ve všední dny i v neděli.
Zájemci se mohou hlásit u Pavla Genzera nebo P. Ondřeje Talaše.

Otevřené brány

Od poloviny května až do září tohoto roku máte možnost využít vy nebo vaši přátelé individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem. Již tradiční Otevřené
brány probíhají v našem kostele v těchto časech:
Soboty a svátky: 10–12 hod. a 13–17 hod.
Neděle: 13–17 hod.
Průvodce čeká na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou. V kostele je třeba dbát na hygienická nařízení (respirátor, dezinfekce). Průvodcovská
služba je návštěvníkům poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín.

Milované město 2021
V neděli 20. června se uskuteční na náměstí Míru ve Zlíně již druhý ročník akce Milované město – odpoledne pro rodiny. Začátek akce bude v 15.00 hod. Bohatý program
bude obsahovat sportovní, kulturní a hudební program pro rodiny. Na místě budou
také stánky s literaturou, kavárna a občerstvení. Programem bude provázet Eva
Čerešňáková (1. vicemiss České republiky z roku 2007). Více na www.credonf.cz
		
P. Kamil Obr
6
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Aktivity mládeže v naší farnosti

Mladí se ve velikonočním období setkávali na „deváté“ nedělní mši svaté a po ní
četli Skutky apoštolů. Celé velikonoční období završili v sobotu 22. května svatodušním bděním. Nyní je před nimi výzva, jestli chtějí žít dále jako v prvotní církvi – setkávat se v nějakém malém společenství, sloužit druhým a nechat se církví individuálně
doprovázet v duchovním životě. Prosíme, pamatujte na ně v modlitbě!

Děti se připravují na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje v kostele ve středu a ve čtvrtek v 15.15
a v 16.00 hod. Děti se nyní začínají připravovat na první svatou zpověď.
První svátost smíření by měla být v sobotu 26. června v 16.00 hod.

Bohoslužby pro děti

Bohoslužby slova pro menší děti jsou každou středu v 17.00 hod.
Mše svaté pro děti jsou každou středu v 17.45 hod. Jsou určeny především dětem,
které v minulých dvou letech měly 1. svaté přijímání. A jsou zvány i děti, které se nyní
na svaté přijímání chystají.

Změna časů bohoslužeb

Od července chceme změnit čas ranních mší svatých na 7.30 hod. nejen ve všední
dny (ve středu a ve čtvrtek), ale i v sobotu a neděli. Současně by se posunul začátek
druhé nedělní mše svaté na 8.30 hod.
Důvodem nedělní změny je nutnost vytvořit delší čas na přeparkování aut, vyvětrání kostela a výměnu lidí v kostele, a také na střídání ministrantů a zpěváků.
Ve všední dny chceme vyjít vstříc nejen salesiánské komunitě a přednovicům, kteří chtějí chodit na mše svaté do kostela, ale také maminkám, které jdou s dětmi
na 8.30 hod. do klubu.
Všechny změny začnou platit od prázdnin 2021.

Katechumenát – příprava na křest dospělých

Je možné se hlásit do katechumenátu (příprava na křest dospělých) a do přípravy
na základní svátosti. Více u P. Antonína Pražana, SDB na tel.: 732 979 065.

Adorace

Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní jsou v sobotu od 14.00 hod.
nebo od 15.00 hod. Končí svátostným požehnáním v 18.00 hod.

Nedělní mše svaté:

Nedělní mše svaté jsou nyní v 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 hod. a od této neděle také
v 20.30 hod.		
P. Dan Žůrek, SDB
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SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: saleklub@skmzlin.cz; facebook.com/salesianizlin

Výběrové řízení

Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM).
Salesiánský klub mládeže pomáhá mladým lidem na cestě k dospělosti (a ještě dál).
Své poslání realizuje prostřednictvím řady aktivit, které vychází z preventivního systému Dona Boska.
Do našeho klubu ve Zlíně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucího
klubu dětí a mládeže NZDM.
Co budete mít na starosti:
• vedení NZDM a s ním spojenou administrativní činnost
• přímou práci s dětmi a mládeží ve věku 11–26 let (otevírací doba klubu 4x týdně, 		
příprava a vedení programů a akcí)
• spolupráci s ostatními pracovníky (sociálním pracovníkem, koordinátorem dobrovolníků, projektovým manažerem atd.)
Rádi uvítáme člověka, který:
• má odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona
č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
• je trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý
• má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží (praxe v sociálních službách výhodou)
• má řídící a organizační schopnosti, je komunikativní, kreativní a zodpovědný
• je zdatný v práci s PC (Office, sociální sítě)
• je otevřený salesiánským hodnotám
• má týmového ducha
Co nabízíme:
• práci na HPP (1,0 úvazek)
• prostor pro seberealizaci a otevřenost novým nápadům
• individuální přístup
• příjemné prostředí a přátelský kolektiv
• možnost dalšího vzdělávání
• motivující finanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• nástup od 1. června 2021
Váš životopis spolu s motivačním dopisem nám zasílejte do 30. května 2021 na e-mail: saleklub@skmzlin.cz. Adresátem bude Mgr. Radek Gottwald, předseda klubu
SKM Zlín. Těšíme se na vás!
SKM, z.s. Zlín si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo
prodloužit.		
P. Radek Gottwald
8
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Závody na živo

V úterý 1. června od 15.00 do 19.00 hod. se
v prostorách klubu SKM (vchod C) uskuteční akce
pro kluky a holky od 11 let.
Co si pod tím představit?
Ti, kdo mají rádi překvapení, se jednoduše přihlásí a uvidí.
Ti, kteří chtějí vědět více, ať pokračují ve čtení.
Jedná se o setkání s automobilovými závodníky ze slavné rodiny Mechlů. Ti nám
řeknou něco o svých zážitcích ze závodů. Pak bude příležitost vyzkoušet si závody
na našem rally simulátoru. Kdo úspěšně dojede do cíle, bude poctěn jízdou v opravdovém závodním voze. Více na www.sdbzlin.cz
P. Radek Gottwald
SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Mše svatá na Svatém Antonínku

Zveme všechny na mši svatou ke sv. Antonínovi, která bude 9. června.
Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký.
		Program:
8.00 odjezd v 8.00 od divadla Zlín, směr Malenovice, Otrokovice nádraží
9.30 modlitba růžence
10.00 slavnostní prosebná a děkovná mše svatá
11.30 svědectví, informace spolku
12.00 polední přestávka – k dispozici káva nebo čaj, jídlo vlastní
13.30 kulturní program
14.00 křížová cesta, závěrečné požehnání
Přihlašujte se u Jany Janečkové na e-mail: janec.jani@seznam.cz nebo na
tel.: 739 342 639. Pro jistotu si s sebou vezměte respirátory. Prosíme, pozvěte i vaše
duchovní otce.		
Alenka Panáková
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Putování ke cti sv. Ludmily

V letošním roce slavíme 1 100. výročí smrti
sv. Ludmily. Oslavy zaštiťuje spolek Svatá Ludmila
1 100 let a koordinuje všechny akce zaměřené k připomínce odkazu sv. Ludmily, které proběhnou v letošním roce na národní i mezinárodní úrovni. Další
informace najdete na webu www.svataludmila.cz
Naše farnosti připravují od 27. do 29. srpna třídenní pouť po stopách sv. Ludmily. Trasa pouti je ještě v přípravách, ale určitě se podíváme do Prahy, na Svatou
Horu u Příbrami a Tetín. Ubytovaní budeme v Domově sv. Ludmily. Hostel je situován přímo v centru Prahy (asi 10 min. pěšky od Václavského náměstí) v příjemné
lokalitě Královských Vinohrad. Vedle domu je vchod do stanice metra Náměstí Míru
(trasa A) a zastávka autobusu k autobusovému nádraží Florenc, na náměstí staví
několik tramvajových linek.
Přihlašujte se v prodejně VENI do 15. června současně s úhradou zálohy 1 000 Kč.
Předpokládaná cena je asi 2 000 Kč. Další informace budou přihlášeným rozeslány
do konce června. Těšíme se na farní společenství a duchovní zážitky, které budou
požehnáním pro obě naše farnosti.		
František Chvatík

Farnost sv. Filipa a Jakuba hledá nové varhaníky

Hledáme ochotné, aktivní farníky, kteří by chtěli přispět ke kráse liturgie a oslavě Boží službou varhaníka v kostele sv. Filipa a Jakuba. Obecná zkušenost praví,
že varhaníků není nikdy dost. Rádi mezi sebou přivítáme nové kolegy, ať už pro pravidelnou službu,
nebo občasný zástup. Naučit se hrát na varhany
není vůbec tak složité, jak si většina lidí představuje. Pokud umíte alespoň trochu hrát na klavír nebo
jiný klávesový nástroj, máte již podstatnou část
úspěchu za sebou a některý ze současných varhaníků se vás ujme a podle vašich možností vám pomůže „přeučit se na varhany“. Také je možnost přihlásit se na dvouletý varhanický
kurz, který organizuje Arcibiskupství olomoucké a který začne letos na podzim.
Pokud byste se chtěli tímto způsobem zapojit do života farnosti, přihlaste se
ve farní kanceláři nebo na e-mailu: fazlin-sfaj@ado.cz. Nejde jen o službu lidem, ale
především Bohu, kterého tímto způsobem chválíme a oslavujeme. Pavel Genzer

CENAP je připraven vám pomoci

V brněnském CEntru NAděje a Pomoci se věnujeme životním situacím, které se
týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět, a hledají přirozené cesty
10
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bez technik umělého oplodnění. O osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství se
snažíme nejen mezi dospělými. Vnímáme také jako důležité předávat dospívajícím
pravdivé informace o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých
vztahů.
Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz
Být sama sebou, který letos v létě v našich prostorách plánujeme v termínu 19.–23.
července.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro
rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je např. zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje
osobnosti a vztahů, nechybí však ani odlehčující a nadšeně očekávané téma módy
a kosmetiky. V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se
může pochválit, co by naopak bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním
a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání.
Pokud by vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se věnujeme a se kterou
bychom vám nebo vašim blízkým mohli pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Více na
stránkách www.cenap.cz		
Ludmila Lázničková

Noční eucharistické procesí

Přijměte pozvání na noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn, které se uskuteční 4.–5. června a bude na úmysl Za obnovu rodiny, jejímž základem je svazek muže
a ženy. Zahájení procesí bude v 21.00 hod. na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod
Hostýnem. Následuje půlnoční mše svatá v bazilice (hlavní celebrant Mons. Josef
Nuzík, olomoucký pomocný biskup). Po jejím skončení přijede pro účastníky procesí
autobus, který je odveze do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova. Více
informací na www.veceradlo.cz		
(red)
HLASY A OHLASY

Poděkování

Noc kostelů 2021 je za námi. Byla to skvělá možnost pro modlitbu, rozjímání
a zamyšlení. Kéž Bůh dá zasetým semínkům pokoje a rozhodnutí vzrůst. A my je
budeme svými modlitbami nadále zalévat.
Poděkování patří zpěvákům, varhaníkům, modlitebníkům, organizátorům
a kněžím. Dále poděkování míří Statutárnímu městu Zlín za poskytnutou dotaci.
Příští rok na shledanou.
Pavel Šintál
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Letní prázdninové výlety pro děti od 6 do 11 let

Zveme děti na společné prázdninové výlety do blízkého okolí. Na našem putování nás budou provázet indiáni a jejich život. Děti je možné přihlásit na jednotlivé
dny nebo na všechny termíny. Cena jednoho výletu činí 250 Kč. Výlety se budou konat za každého počasí, v případě deštivého počasí máme vždy zajištěno zastřešené
zázemí.
13. a 15. července Velíková a okolí (zázemí lesní školky Na Pasece)
3. a 5. srpna
Provodov a okolí (zázemí fara Provodov)
17. a 19. srpna
Fryšták a okolí (zázemí skautská chatová základna Eliška)

Trénování paměti pro seniory

Máte chuť procvičit si zábavnou formou vaše šedé buňky
mozkové?
Zveme vás na trénování paměti se zkušenou lektorkou
paní Martou Fojtíkovou, které bude v úterý 1. června ve
14.00 hod. (trénování paměti online z tepla vašeho domova)
a v úterý 29. června ve 13.45 hod. a v 15.30 hod. (trénování paměti již naživo v prostorách Senior Pointu – Zlínský klub 204).
Na tyto aktivity je potřeba se předem přihlásit na tel. 732 376 193 nebo e-mail:
veronika.holikova@cpr-zlin.cz

Seminář pro seniory: Jak na tablet a chytrý telefon

Je vám 65 a více let? Zdarma vás naučíme, jak správně ovládat digitální zařízení
a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Seminář Jak na tablet a chytrý telefon se
uskuteční ve dvou termínech 24. nebo 25. června od 9.00 do 13.00 hod. Individuální
poradenství v délce trvání do 60 minut bude probíhat ve stejné dny v čase od 13.30
hod. Akce proběhnou v Senior Pointu Zlín (budova Zlínského klubu 204). Předem je
nutná rezervace na tel.: 739 522 801 nebo na e-mailu: zlin@seniorpointy.cz

Prázdninové putování se sv. Ludmilou pro rodiny

V rámci 1 100. výročí úmrtí sv. Ludmily připravilo olomoucké centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu putování se sv. Ludmilou. Zveme vás k návštěvě vybraných míst, kde se nachází socha či vyobrazení sv.
Ludmily. V každém místě vás bude čekat příběh a dvě otázky ze života sv. Ludmily.
Můžete se tak zapojit do soutěže pro rodiny. Také jsme pro vás vytipovali zajímavosti,
které můžete v dané lokalitě navštívit. Podrobnější informace získáte na stránkách
www.rodinnyzivot.cz		
Veronika Holíková
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