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RODINY

PRAŠIVÁ 2021 jako společná pastorační akce

Akce pro seniory
6. 5. Virtuální AKADEMIE PRO TŘETÍ 
VĚK na téma BISKUPSKÉ LESY – HISTO-
RIE A SOUČASNOST. Lektor Ing. Libor 
Konvičný. 

13. 5. Virtuální KULATÝ STŮL na téma 
MOST MEZI GENERACEMI. Nad aktuál-
ními tématy se budou zamýšlet zástup-
ci seniorů a mladých. 

25. 5. Virtuální DIECÉZNÍ SETKÁNÍ SE-
NIORŮ S O. BISKUPEM MARTINEM 

Více informací na www.doo.cz/ 
pastoracni-aktivity/seniori.html

dále na: seniori@doo.cz

nebo: 734 876 497.

Tradiční setkání dětí a rodin s otcem bis-
kupem se uskuteční 1. 7. 2021 na hoře 
Prašivá, letos však trochu jinak. Mottem 
setkání je „Táta, máma, holka, kluk, rodi-
na nám není fuk!“. 

Akce navazuje na dlouholetou tradici 
setkávání dětí s o. biskupem, které orga-
nizačně zajišťovalo Katechetické a peda-
gogické centrum. Od letošního ročníku 
převzalo organizaci Centrum pro rodinu 
a sociální péči ve spolupráci s Katechetic-
kým a pedagogickým centrem a Diecé-
zním centrem mládeže. Mění se také 
název: ze Setkání dětí s o. biskupem se 
stává Setkání dětí a rodin s o. biskupem.

Setkání bude mít bohatý program s in-
teraktivními činnostmi na stanovištích – 
poznávací, pohybové, výtvarné, hudební 
i duchovní aktivity spojené s tématem ro-
diny. Stanoviště budou rozmístěna již ces-
tou na Prašivou a realizována v individu-
álních skupinách rodin. Na stanovištích 
bude zajištěn program pro děti, rodiče 
a celé rodiny. Rodiče dostanou praktické 
návody na trávení volného času s dětmi, 
podněty, jak se v rodině navzájem pozná-
vat, jak lépe komunikovat a jak pečovat 
o dobré vztahy. Pro děti budou připrave-
ny naučné i zábavné aktivity a zkrátka 
nepřijdou ani nejmenší účastníci. Rodiny 
se také v průběhu cesty, možná trochu 
netradičně, setkají s otcem biskupem. 

Téma rodiny navazuje na Rok rodiny 
„Amoris laetitia“, který byl pro rok 2021 
vyhlášen papežem Františkem.

„Akce bude letos trochu jiná než v mi-
nulých letech, ale věříme, že rodiny zde 
mohou společně prožít něco nového 
a hezkého, co jim bude inspirací v ka-
ždodenním životě. Doufáme, že akce 
bude pro účastníky přínosná,“ říká 
o akci Marek Schneider, ředitel Centra 
pro rodinu a sociální péči.

Během setkání proběhne sbírka mo-
bilních telefonů, pomocí níž Centrum 
pro rodinu a sociální péči získá finanč-
ní podporu na činnost sociální služby 
„Poradna pro vztahy a rodinu“. Tato 
služba pomáhá lidem, kteří si vzájem-
ně nerozumí, prožívají konflikty nebo 

se potřebují vyrovnat se smrtí blízkého 
člověka.

Registrace k účasti nutná
Z důvodu přetrvávajících opatření ke 
snížení rizik nákazy koronavirem se 
tradiční dopolední program v areálu 
Kamenité nebude konat, ale zahájení 
i ukončení akce bude individuální – dle 
registrace účastníků na jimi zvolený čas 
přes webové stránky: https://prasiva.
prorodiny.cz/. 

Registrace účastníků bude spuštěna 1. 6. 
2021 a je k účasti na akci nutná.

Sociální izolace, zvýšené napětí, pocity 
nepochopení, nesouladu ve vztahu, trá-
pení s dětmi, zvládání pracovní zátěže, 
stres… to zná každý z nás. To, že SPO-
KOJENÁ RODINA není samozřejmostí, si 
uvědomujeme již nějaký čas a podpora 
RODIN je naším posláním! Proto nabízí-
me kurzy, přednášky a další vzdělávací 
aktivity pro stabilitu rodin i jejich jed-
notlivých členů. Pokud už k nestabilitě 
dojde, lidé mohou využít odborné pora-
denství v oblasti vztahů osobních, part-
nerských, rodinných, společenských 
a v oblasti výchovy. V případě potřeby 
jsme připraveni poskytnout také me- 

diace pro páry nebo rodinné konzultace 
zaměřené na páry nebo jednotlivce.

Měsíční náklady nezbytné k naplňování 
tohoto poslání jsou bezmála 275 000 Kč. 
Měsíčně máme pokryto 210 000 Kč, ale 
každý měsíc nám k realizaci těchto dů-
ležitých činností chybí 65 000 Kč.

Není-li vám RODINA lhostejná, prosíme, 
pomozte nám měsíčně tuto částku po-
krýt!

Každý nastavený trvalý příkaz nám 
velmi pomůže https://www.darujme. 
cz/projekt/1204591 nebo na č.ú. 
1660723399/0800, VS 111 Děkujeme!

Podpora RODIN je naším posláním


