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   ÚVODEM 
 

   Milí farníci z farnosti Povýšení sv. Kříže a z farnosti sv. Petra a Pavla,              .  

jak bylo avizováno v minulém čísle, je časopis INRI nyní oficiálně časopisem jak 

farnosti Povýšení sv. Kříže, tak farnosti sv. Petra a Pavla. 

   Dnešní den - Květná neděle je příležitostí k tomu, abychom prostřednictvím pašijí 

byli s Kristem od Poslední večeře až do uložení jeho těla do hrobu. Vyprávění 

evangelistů se stala námětem pro nesčetná umělecká díla: obrazy, sochy, byla 

zhudebněna, zdramatizována a zfilmována. Je to velký poklad lidského talentu 

skutečně rozmnoženého, jak jsme k tomu vybízeni v Ježíšově podobenství. A může 

nám s jejich prožitím velmi pomoci, protože my je potřebujeme prožít, přijmout za 

své. Není vůbec od věci se zaposlouchat třeba do Bachova ztvárnění Janových pašijí 

anebo se zadívat na některé dílo světových mistrů zobrazující pašijové události. Je 

to forma rozjímání, forma modlitby, kdy smysly, které nás tak často při modlitbě 

ruší, upoutáme k tématu našeho rozjímaní jejich vlastním způsobem.  

   Kostel Povýšení svatého Kříže nám nabízí svá umělecká ztvárnění těchto událostí. 

Již svým zasvěcením vybízí, abychom hleděli na kříž, abychom hleděli na toho, 

kterého probodli, abychom si neustále znovu uvědomovali, že Kristus ze země 

vyvýšený táhne všechny k sobě. A když všechny, tak všechny!  

   Kostel Povýšení sv. Kříže nám na bočním oltáři vpravo od severního vstupu nabízí 

pohled na Krista v Getsemanech, kde Pán definitivně přijímá vůli Otce. Ten, který 

nám byl podobný ve všem kromě hříchu, nám byl podobný i v tom, že pro něj 

nebylo snadné přijmout Otcovu vůli, jako to mnohdy není snadné pro nás. To, že ji 

znal lépe než my, není tím, že by měl nějakou výhodu, kterou my nemáme, ale tím, 

že kdykoliv mohl, byl s Otcem. Nebudeme-li s Otcem, nebudeme znát jeho vůli.  

A pak budeme tápat. Pak budeme považovat za Otcovu vůli mnohé, co jeho vůlí 

není, a křivit jeho obraz ve svém životě i pro druhé. 

   Protější oltář nabízí pohled na Marii s Kristovým tělem sňatým z kříže. Plnost 

bolesti. A přesto má soucit s každou naší bolestí, neříká podívejte se na mě a mlčte, 

vždyť ani já, ani on si nic takového jako jediní nezasloužíme. Naše bolest vždy nějak 

souvisí s hříchem, ne nutně naším. Na Mariin klín můžeme položit všechny své 

bolesti života s důvěrou, že její slzy budou stejné jako ty, které skrápěly Ježíšovo 

mrtvé tělo, nikoho neodmítá, i když dobře ví, že jsou to právě naše hříchy, které 

zabily jejího syna.                                            .   

   Na Bílou sobotu budeme klečet u mrtvého Ježíše. Největší možný protiklad,  
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Slovo, které bylo na počátku, Slovo, které se stalo Tělem, přijímá smrt, nejen 

zdánlivě, aby ji zničil. Přijal i moji smrt. Není, nečeká mě smrt, ale život! 

   Požehnané prožití Svatého týdne, Velikonočního třídenní a Velikonoc přeje         .  

                                                                                                                         P. Aleš Vrzala 

 

   ZPRÁVY  Z  FARNOSTÍ  
 

     Proces rekonstrukce petrské fary 

Na začátku procesu rekonstrukce petrské fary v roce 2016 se vše zdálo jednoduché. 

Od 1. 7. 2016 salesiáni převzali farnost sv. Petra a Pavla v Prostějově a diecéznímu 

knězi a prostějovskému děkanovi Aleši Vrzalovi předali děkanskou farnost Povýšení 

sv. Kříže v Prostějově. Zdálo se, že do roku se salesiáni přestěhují. Stihlo se to, že do 

roka se přestěhoval pouze děkan Aleš Vrzala na faru Povýšení, kde zároveň bydlí  

i 5 salesiánů.  

   Za celou tu dobu se povedlo hodně věcí: vypracování stavebního záměru, mnohé 

jednání mezi farností – arcibiskupstvím – salesiánskou provincií, pověření P. Pavla 

Čápa SDB celkovou koordinací rekonstrukce, výběr architektky, vypracování 

detailního projektu, zorganizování mnohých brigád na vyklízení fary a přípravu 

budovy na předání stavební firmě, vyřizování různých povolení… 

   Nyní k 7. 3. 2018 máme stavební povolení, podrobný stavební projekt těsně před 

dokončením, domluvený způsob výběru stavební firmy s arcibiskupstvím. To, co je 

třeba v nejbližší době udělat, je výběr stavební firmy a ustanovení komise, která 

bude firmu vybírat. Potom už nebude nic bránit tomu, aby se rekonstrukce rozběhla 

v plném proudu. Po uzavření smlouvy s vybranou firmou by mělo být už jasnější, 

kdy se celá rekonstrukce petrské fary dokončí, a podle toho se pak stanoví 

pravděpodobné datum stěhování salesiánské komunity z fary u Povýšení sv. Kříže.  

   Děkujeme všem za podporu v modlitbě, při brigádách, finanční… a také za 

trpělivost, kterou s námi máte. Myslím si, že zrekonstruovaná petrská fara bude 

pěkným zázemím nejen pro salesiánskou komu-

nitu, ale pro každého, kdo na faru přijde.     

      

       P. Petr Matula SDB, ředitel Místní komunity 

                   SDB sv. Josefa Dělníka v Prostějově 
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     Třetí farní ples                                                .                                                                   

Dne 9. 2. 2018 se konal v Domě služeb na Olomoucké ulici již třetí farní ples. Byl 

tentokráte organizačně náročnější, protože jsme zvolili variantu, že se postaráme  

i o občerstvení, čímž jsme chtěli zvýšit předpokládaný zisk. K tanci skvěle hrála 

farní kapela, která se střídala s nepřekonatelným seskupením rodiny Filáků. Opět 

díky celému společenství mohli plesající zažít příjemnou atmosféru, předtančení  

i farní scénku. Ta byla tentokráte na téma "Jak děkan lovil dalšího kaplana". Byla to 

úprava Krkonošských pohádek na Arcibiskupské pohádky - s arcibiskupem místo 

Krakonoše, sekretářkou místo sojky, děkanem místo Trautenberka, jáhnem místo 

hajného, kaplanem místo Kuby a účetní místo Anči. Naštěstí všichni vnímali scénku 

jako recesi a dobře se pobavili.                                                          . 

 

 
     .  

   Zisk plesu činí 37 406 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli finančními prostředky na 

pořádání plesu, v první řadě MUDr. Jitce Chalánkové, kandidátce do Senátu ČR 

(přispěla největší částkou na pronájem sálu), firmě Elmat (podílela se na zaplacení 

předtančení) a všem ostatním bezejmenným dárcům. Celkové náklady, které se 

díky těmto dárcům pokryly, nebyly malé, jednalo se cca o 15 000 Kč - pronájem 

sálu 10 000 Kč, předtančení 800 Kč, hlavní cena farní tomboly 1 500 Kč (tentokráte 

"Svačinka s farářem" v restauraci na vrcholu Praděd v Jeseníkách). Zbytek darů 

pokryl režijní náklady, do kterých jsou zahrnuty i lístky pro naše kněze. Děkujeme 

všem, kteří na farní ples pamatovali ve svých modlitbách, kteří se starali  

o "reklamu" plesu, nabízeli vstupenky a přispěli dary do farní tomboly. Děkujeme  

i těm, kteří zůstali "skryti", ale pomáhali nejvíce, ať již před plesem s nošením 

nádobí, či chystáním, uklízením a výzdobou sálu. V neposlední řadě děkuji otci 

děkanovi a paní Černé , že svým umem a klidem dokázali "schvalovat i rozho-

dovat".  Pán Vám všem odplať svým požehnáním a milosrdenstvím.                    .  

   Dá-li Pán, příští rok se bude konat 4. farní ples opět v pátek 22. 2. 2019, místo 

bude ještě upřesněno.                                                   .  

                                                                                                                                 Jan Černý   . 

a reakce publika 

vrcholné výkony herců 
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     Tři králové                                                  . 

V sobotu 6. ledna 2018 se uskutečnila v Prostějově každoroční Tříkrálová sbírka. 

Ráno jsme začali mší svatou a Tříkrálovým Požehnáním. Pak nám v Rybárně Vítek 

Forbelský, který měl vše organizačně pod palcem, dal důležité pokyny na cestu. 

Dostali jsme pokladničky, oblékli jsme se, nasadili koruny a vyrazili do ulic města.   

   Letošní Tříkrálová sbírka  byla pro mě osobně a i pro celou naši skupinku velkým 

požehnáním a radostí - ostatně tak jako každý rok. Radost a úsměv, který dokáže 

vykouzlit na tvářích ostatních jedna "obyčejná" koleda My tři králové... zazpívaná 

od srdce čistými dětskými hlásky působí opravdu zázračně a obohacuje všechny 

ostatní. A oni zase obohacovali nás. Samozřejmě i Charitu finančně,  ale to já 

osobně beru až jako druhotný přínos.                                              . 

   Hodně jsme se při našem putování nasmáli a zpívali neplánovaně některým lidem 

na ulici, kteří nás potkávali a chtěli přispět do kasičky. Zpívali jsme i v Pohřební 

službě, protože nás nechali na jim vyhrazených místech zaparkovat auto. Anebo 

několika pracovitým stěhovákům v jednom bytovém domě,  kteří kvůli nám na 

chvíli položili všechna ta křesla a krabice a se zájmem a dojetím poslouchali  křehké 

dětské hlásky. A pak vysypali ze svých peněženek snad všechny drobáky, co měli. 

Dokonce nás prosili, jestli bychom jim nemohli zpívat déle, že by jim šla práce 

rychleji od ruky. Také vybíhaly babičky z domů, když nás viděly za okny, a že prý už 

tři krále vyhlížejí. Jednoho pána jsme dokonce rozplakali - byl úplně dojatý (kdoví 

co se odehrávalo v jeho nitru). S radostí jsme rozdávali sladké cukříky a kalendáříky 

s logem Tříkrálové sbírky a psali jsme na vchodové 

dveře obydlí K+M+B 2018.                                . 

   I na dětech - malém Kašparovi, Melicharovi  

a Baltazarovi byla vidět radost, s jakou zpívaly  

a hrály na flétničky. Prostě pro děti  je daleko 

přirozenější dělat něco pro druhé nezištně, prostě 

jen tak. Určitě  je dobré a důležité v nich tuto čistou 

vlastnost podporovat, protože pak jim nepřijde 

těžké chovat se stejně i v dospělosti. Věřím, že Pán si 

snahu, ochotu a oběť  všech malých i VELKÝCH 

králů určitě přebere a odmění. Protože po celodopoledním chození jsme byli 

opravdu pořádně unavení a utahaní.                                                                  .  

Jsem přesvědčená, že by rádo chodilo za tři krále daleko více dětí, a možná to někdy 

vázne spíše na pohodlnosti nás dospěláků. Věřte, že je k tomu potřeba jen ochota 



INRI 1/ 2018 6 

investovat svůj volný čas a znát číslo svého občanského průkazu, který je důležitý  

k řádné registraci vedoucího skupinky.  

Myslím, že by byla škoda toho dětského potenciálu v našich farnostech nevyužít. 

Tak popřemýšlejte - máte na to celý rok.   Já sama za sebe vřele DOPORUČUJI !!! 

   Teď jen nezbývá než doufat, že peníze budou použity na dobrou věc a pomůžou 

tam, kde je to nejvíce potřeba. 

 

                                                                           .  Jana Kadlecová  .  

                                                                   .a tři králové Anetka,.     

                                                   ..Nikolka a Lucinka . 

 

 

 

A ještě jednou pohledem toho, kdo zažil Tříkrálovku již v nultém ročníku. 

     Tříkrálová sbírka 2018 

Tak je za námi další ročník Tříkrálové sbírky, už 18. Když v roce 2000 začínala 

nultým ročníkem, tehdy pouze v olomoucké arcidicézi, málokoho napadlo, že se 

Tříkrálová sbírka stane celostátní a v našem ateistickém státě nejvíce známou 

činností Charity.                                                             . 

   I v našem krásném městě chodila v tom nultém ročníku pouze jediná skupinka 

složená ze tří odvážných děvčat doprovázená jedním vedoucím. Zkušenosti byly 

velmi pozitivní, i když se pochopitelně našlo několik jedinců, kteří se na nás dívali 

s despektem. 

   Postupně počet skupinek i v Prostějově rostl, loni jich bylo 23 a letos 26 - i díky 

spolupráci s CMG. Ale přestože se na první pohled zdá, že je skupinek dost, opak je 

pravdou. Je totiž potřeba si uvědomit dvě skutečnosti: 

   První roky se chodilo dva dny, vždy v pátek od 14. hodiny do tmy a v sobotu od 

rána do 14 hodin a některé skupinky i déle. Nyní chodí každá skupinka jen jediný 

den - studenti CMG některý všední den v týdnu a „farní“ skupinky vždy v sobotu 

zhruba od 9 hodin do 13. - 14. hodiny. 

   Druhou skutečností je velikost našeho města. Vždyť i letos, kdy bylo skupinek 

zatím nejvíce, vychází jedna skupinka na téměř 2000 obyvatel, to je zhruba 500 

obyvatel na hodinu koledování. (Nemluvě přitom o tom, že některé skupinky skončí 

z různých důvodů třeba již po dvou hodinách sbírky.) 
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Proto i letos - stejně jako v minulých letech - obešli koledníci jen velmi malou část 

města. A tak skupinka, jíž jsem byl součástí, se opět dostala do ulice, kde 

v předchozích letech ještě nikdo nebyl. 

Zkušenost je přitom taková, že je výhodnější, aby se koledníci do stejné lokality 

vraceli, aby měli tak říkajíc svůj rajón, kde si získali důvěru obyvatel, kde s nimi již 

počítají a mnozí se na jejich koledování i těší (vlastní opakovaná zkušenost) a kde 

nejsou považováni za podvodníky. 

Potěšitelné na Tříkrálové sbírce v naše městě je částka, která se každoročně vybere, 

o čemž svědčí i přiložený graf za poslední roky. Porovnáme-li však tyto částky, 

přestože nejsou malé, s počtem obyvatel Prostějova, vychází na tom Prostějov 

v porovnání s mnoha obcemi okresu ne příliš lichotivě. A jsme opět u toho, že je nás 

stále málo. 

 

Proto by bylo dobré, aby se našlo více odvážných a ochotných spolupracovníků, a to 

jak dětí tak i dospěláků. Pomohli by dobré věci a získali by navíc krásné zážitky,  

o které nebývá nouze. A to je na Tříkrálovce vlastně to nejkrásnější, a proto se na ni 

mnozí z nás každoročně vracíme. Neboť to si nikdo nikde nekoupí. To lze jenom 

zažít. A darovat. 

                                                                                                                    Jaroslav Tvrdík   . 

 

     Paní Ludmila Dittmannová oslavila v březnu 70. narozeniny                 . 

Děkujeme jí za její dlouholetou obětavou varhanickou službu, přejeme jí  

a vyprošujeme zdraví, Boží požehnání a ochranu.                             . 

                                                                                                               redakční rada Inri. . 
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   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 
 

          Letní prázdniny 2018                                                    . 

 

Další informace o táboře Vám podá hlavní vedoucí a také budou k dispozici na 

našich internetových stránkách www.shmpv.cz.                            . 

Přihlašovat se můžete na internetových stránkách www.shmpv.cz.                     . 
 

    Na všechny se moc těší            salesiáni  a  animátoři Klubu SHM Prostějov 

 

 
 

 

 

 

 
   CMG - CYRILOMETODĚJSKÉ   GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
. 

Na Květnou neděli 25. března v 15.00 hod. pořádá Cyrilometodějské gymná-

zium, ZŠ a MŠ modlitbu Křížové cesty v kostele Povýšení sv. Kříže. Každá třída 

si připravila jedno zastavení a o další zastavení se podělili pedagogové s rodiči  

a ostatními zaměstnanci školy. Modlitby a mluvené slovo doprovodí postními zpěvy 

schola CMG. Všichni jste srdečně zváni.                                                             . 
 

Ve středu 28. března navštivte Kreativní odpoledne s velikonoční 

tématikou - pletení pomlázek, lidové zvyky.                                                . 
 

 

TURNUS TÁBOR TERMÍN MÍSTO HLAVNÍ  VEDOUCÍ VĚK CENA 

1 Roháče - na kole 1. 7. - 13. 7.  Slovensko Ondřej Češka 15 - 18 4000 

2 1. plyšový tábor 7. 7. - 14. 7.  Stará Voda Michal Reiter 6 - 10 1700 

3 2. plyšový tábor 14. 7. - 21. 7.  Stará Voda Mariana Jalůvková 10 - 13 1700 

4 Beskydy - na kole 15.7. - 28. 7.  Beskydy Tereza Vysloužilová 13 - 16 3500 

5 Příměstská školka I 16. 7. - 20. 7.  Školka CMG Lenka Češková 3 - 6 800 

6 3. plyšový tábor 21. 7. - 28. 7.  Stará Voda Anna Nedbalová 6 - 10 1700 

7 Příměstská školka II 23. 7. - 27. 7.  Školka CMG Lenka Češková 3 - 6 800 

8 4. plyšový tábor 26. 7. - 4. 8.  Annaberg Matěj Lízner 12 - 15 2000 

9 Ministrantský tábor 28. 7. - 4. 8.  Stará Voda Jan Kapounek 6 -10 1700 

10 Rangers výcvik - Buráčci 26. 8. - 29. 8.  Annaberg Václav Lízner 13 - 16 1000 

11 Zamávání prázdninám 26. 8. - 29. 8.  Stará Voda Tereza Marková 6 - 13 1000 

http://www.shmpv.cz/
http://www.shmpv.cz/
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V úterý 3. dubna budeme v kostele sv. Cyrila a Metoděje slavit 

velikonoční mši svatou. Začátek ve 12.30 hod. Na závěr 

budou oceněni studenti, kteří ve třetím čtvrtletí dosáhli 

výborných výsledků ve studiu nebo v uměleckých či sportovních 

soutěžích.                                      
 

13. a 17. dubna se konají přijímací zkoušky do primy Cyrilometodějského 

gymnázia. Bude přijato 30 žáků, kteří projdou úspěšně přijímacím řízením. .          
 

11. května 2018 proběhne zápis do mateřské školy při CMG.                      . 
 

Výběrové řízení do 6. ročníku církevní základní školy bude ve dnech 4. - 5. června  

v budově CMG. Uzávěrka přihlášek je 14. 5. 2018. Podmínky přijímacího řízení jsou 

na webových stránkách školy. Pro školní rok 2018/2019 přijmeme 30 žáků.          . 
 

V pátek 1. června v 17.00 hod. bude slavnostní děkovná mše Cyrilo-

metodějského gymnázia v kostele Povýšení sv. Kříže spojená s předáním 

maturitních vysvědčení. Po mši svaté pokračuje již tradiční Zahradní slavnost. 
 

                                                                                                                       Jitka Hubáčková     

 

   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE 
 

Pro jarní období jsme připravili tři přednášky:                                           . 
 

   21. 2. 2018  Jan Jankůj                                                               .  

Msgre Prof. ThDr. František Dvorník a nové poznatky z historie Moravy 
 

   21. 3. 2018    PhDr. Karel Kavička                                                  .  

Pěší pouť napříč Pyrenejským poloostrovem, Fatima 2017 
 

   18. 4. 2018  Mgr. Veronika Hrbáčková                                       .  

Velikonoce v rámci církevního roku, tradice a symboly 
  

Přednášky se konají v budově CM gymnázia, Komenského ul. 17, vždy v 17.30 hod. 
  

V jarním období nastává také doba putování na poutní místa. Bylo by krásné,  

kdyby se takovým místem našeho putování stal i hrob mučedníka P. Ing. Přemysla 

Coufala, CSc. v nedalekých Hrubčicích. Pokud tak učiníte, dejte nám vědět.    . 

Za výbor místní pobočky MSKA                                                                       .  

                                                                                                                              Karel Kotyza  . 
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   CENTRUM  PRO  RODINU  PROSTĚJOV 
 
 

     mateřské centrum   – každé pondělí 9 - 12 hod.                     . 

Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydo-

vádí, zatancují si, zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými 

vrstevníky před vstupem do MŠ. Program pro maminky probíhá 

bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky a děti od 

narození do 5 let.  
 

     první školička    – každé úterý a čtvrtek 8.30 - 11.30 hod. 

Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje 

přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů  

s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. Přijímáme nové děti. 
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Rodiče zveme na seminář Jak vést děti k odpovědnosti,                                      .  

který se bude konat v sobotu 5. května v 14.00 - 18.30 hod.                     . 

   Cílem semináře je dozvědět se, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci 

překonávat překážky a čelit těžkostem v životě. Zaměříme se na postupy, jak dětem 

dát podporu při zvládání situací, a seznámíme se s přístupy, které pomáhají 

naplnění těchto cílů.                                                       .  

   Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství  

a terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.                                        . 

   Součástí semináře je hlídání dětí.                                       . 

   Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste. 

 

Rodičům a jejich dětem nabízíme víkendové pobyty na Annabergu u Bruntálu:    . 

     Máma a já                                                                   . 

víkendový pobyt pro mámy a dcery ve věku 8-12 let zaměřený na prohloubení 

vztahu a posílení vzájemné důvěry.   18. - 20. 5. 2018 
 

     Milosrdný otec                                                            . 

víkendový pobyt pro táty a syny ve věku 8-12 let zaměřený na prohloubení vztahu  

a posílení vzájemného porozumění.   25. - 27. 5. 2018 

 

     příprava snoubenců                                                 .  

Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům 

příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty 

manželství. Jedná se o čtyři setkání s tématy:                                             .  

   Já a moje rodina                                                                   . 

   Muž a žena - komunikace a konflikty                                                            . 

   Manželství a sexualita                                                           . 

   Víra a vztah k Bohu v manželství                                                                .  

V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry 

s oddávajícím duchovním. 

 

V případě vašeho zájmu o některou z nabídek se můžete přihlásit u Mgr. Jitky 

Havlíčkové, tel: 731 626 126   nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz . 

 

Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým 

krajem a městem Prostějov. 
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   SPOLEČENSTVÍ  NAŠÍ  FARNOSTI  
 

       Biblická hodina                                       .  
 

Při představování různých společenství se dostáváme do petrské 

farnosti, kde už delší dobu funguje společenství Biblická hodina, 

kterou vede trvalý jáhen Karel Valtr. Položili jsme mu pár otázek.                                              
.  

1. Můžete nám přiblížit, co bylo podnětem 

ke vzniku biblického společenství? 

Biblické společenství vzniklo už v době příchodu 

salvatoriánů do naší farnosti po pádu totality 

v 90. letech. Založil a vedl jej P. Josef Bernard 

Ondruš SDS. Chodily tam vesměs starší ženy. 

K vedení společenství jsem se dostal před několika 

lety. Osazenstvo zůstalo stejné, samozřejmě některé ženy odešly, jiné                       . 

naopak začaly chodit. V současné době navštěvuje společenství 6 až 7 žen.               .  
 

2. Pro jakou věkovou skupinu je toto společenství určeno? Může se  

ještě někdo přidat? 

Toto společenství je určeno pro všechny věkové kategorie, kterým vyhovuje  

způsob naší práce. Kdo má zájem, je vítaný.                                               .  
 

3. Jakou metodou pracujete s Biblí? Máte nějakou stabilní časovou 

kostru setkání? 

Náplní naší práce je dokument Učící se církev vydaný Českou biskupskou 

konferencí v roce 2007. Je to šestiletý cyklus tematických homilií (kázání). 

Používáme je jako osnovu.  

   Každé setkání začínáme modlitbou. Po ní se seznámíme s tématem a je přečten 

doporučený biblický text. Probíráme biblický text z následující neděle. Po přečtení 

biblického textu rozebíráme text dle Katechismu katolické církve (vydalo 

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2001) nebo dle dokumentu Papežské 

biblické komise – Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli (vydalo 

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004) nebo se zpracovává nějaké 

filosofické, historické či pastorační téma dle podnětu z biblického textu. Zhruba půl 

hodiny mluvím já. Potom následuje asi 15 minut sdílení přítomných. Spočívá buď 

v dotazech, nebo v osobním svědectví. Setkání zakončíme vždy modlitbou a po-

žehnáním. Potom se jdou účastníci biblického společenství modlit do kostela 

Karel Valtr 
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růženec. Tím setkání končí.                                                . 
 

4. Co Vám osobně biblické společenství dává? Co pro Vás znamená? 

Už jen skutečnost, že se musím připravit, je velice obohacující. Dané téma si 

dopředu prorozjímám. Velkým přínosem je pro mě osobní sdílení. Učí mě to dívat 

se na věci očima druhých.                                                         . 
 

5. Máte nějaký vzkaz pro čtenáře INRI? 

Písmo svaté skýtá množství podnětů a povzbuzení pro náš život. Zvláště sdílení ve 

společenství nad biblickým textem je povzbuzující. Mnozí to znáte i ze společenství 

ve farnosti Povýšení svatého Kříže. Dobré je v četbě Písma svatého vytrvat.   
 

                                                                               za rozhovor děkuje   Petr Matula SDB 

 

   K  PŘEMÝŠLENÍ  A  ZAMYŠLENÍ 
 

      Jak se dostat do nebe?                                                  . 

Zemře katolička, přijde k nebeské bráně                                           . 

a svatý Petr se jí ptá: „Tak jak jsi na tom?“                                                .  

„Každou neděli jsem se účastnila mše svaté.“                                                   .  

„Tak to je půl bodu. Co dál?“ ptá se svatý Petr.                                                  .  

„Nikdy jsem nelhala.“                                                             .  

„Dalšího půl bodu.“                                                                       .  

„Vychovala jsem k víře pět dětí.“                                                                             .  

„To je jeden bod.“                                                                               .  

„Uf, dva body. Kolik bodů celkem je potřeba?“                                                   .  

„Asi sto.“                                                                      .  

Dušička se začne křižovat: „._ _ _ _, _ _ _ _ _ _    _ _ !“                                          .  

a svatý Petr říká: „Hele, sto bodů, pojď dál.“                                                         .  

                            ↑ 

   Hledej v textu tato písmenka    e,ě,é=1bod    ů=1bod    á=2body    ch=3body,      .  

   spočítej, kolik bodů je v každém řádku, a zapiš si to vedle řádku.     ..  

  Pak k součtům bodů přiřaď písmena tajenky podle tohoto klíče                            .  

          0=J  1=M  2=S  3=L  4=O  5=U  6=Ž  7=I  8=E  9=B        .  

   a přečti tajenku seshora dolů.                                                     .     
                                    .  

podle přednášky P. Kodeta Život v plnosti I. na www.vojtechkodet.cz     –sch–  . 

                                                                                              (doporučuju) 
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   NOC  KOSTELŮ    
 
      

Po loňské odmlce můžeme opět hlásit: NOC KOSTELŮ V PROSTĚJOVĚ BUDE  ! 

Uskuteční se v pátek 25. května 2018 od 18.00 hod.                               .                         

   Na jeden večer a noc v našem městě a celé naší republice zase otevřou kostely  

a modlitebny, aby nabídly svoje prostory, lidské síly a Božího ducha těm, kteří 

budou chtít přijímat..U nás jsou přihlášeny kostely a modlitebny Povýšení sv. Kříže, 

sv. Cyrila a Metoděje, sv. Josefa v Krasicích, sv. Anna v Drozdovicích, sv. Bartolo-

měje ve Vrahovicích, sv. Jana Nepomuckého, Husův sbor, Českobratrská církev 

evangelická.                      . 

   Stejně jako v přechozích letech chceme návštěvníkům - poutníkům nabídnout 

zajímavý program a poutní kočár s možností svezení. Novinkou bude poutní 

autobus, který poutníky zaveze na několik zajímavých míst v děkanátu. Jedním  

z nich bude barokní kostel sv. Václava v Tištíně ze začátku 18. století, který se řadí  

k vrcholům moravského baroka.                                                .       

Noc kostelů je podporována našimi biskupy a kněžími, záštitu nad prostějovskou 

Nocí kostelů převzala také paní primátorka Alena Rašková.                 .                                                              

. Věřím, že i letos bude tato celostátní 

akce prospěšná po duchovní stránce 

mnoha lidem, kteří naše kostely 

přijdou navštívit. Nikdo nevíme, kdy  

a jakým způsobem chce Pán člověka 

oslovit. Možná to bude právě prostřed-

nictvím tohoto večera, třeba jen milým 

úsměvem někoho z nás. Nenechme si 

tuto příležitost ujít.                   .                                         
.. 

 

   A jako obvykle se na vás farníky obracím s prosbou o pomoc. Především  

v samotný den D, kdy je potřeba zajistit pořadatelskou službu v kostelích. Tato 

služba je nutná s ohledem na velké množství návštěvníků (často je v kostele více než 

200 lidí), kteří občas potřebují poradit. Zajímá je, kde něco nebo někoho najdou, 

kde probíhá určitý program apod. V neposlední řadě musí pořadatelé dát pozor, aby 

lidé nezabloudili, kam nemají, nebo zda se v kostele nepohybuje někdo, kdo 

nepřišel jen na prohlídku. Potřebné informace poskytují lidé u informačního 

stolečku při vstupu do kostelů, ale není špatné, když označení pořadatelé uvnitř 

kostela dokážou poradit nebo alespoň na vstupní místo odkázat.            . 
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   Chtěla bych už nyní poprosit všechny, kdo se můžete uvolnit i v nočních hodinách, 

abyste si tento termín poznačili a udělali si čas třeba jen na pouhou 1 hodinu  

a nabídli svou pomoc. Zvlášť vybízím ty z vás, kteří jste se v předchozích letech 

nezapojili. Není to nic náročného, navíc pro všechny pořadatele je zajištěno zázemí 

a občerstvení na faře.                                                . 

   V týdnu před Nocí kostelů bychom také potřebovali roznést plakátky do blízkých 

obchodů a kaváren, do nemocnice a dalších veřejných prostor ve městě.                 . 

   Vítané jsou také návrhy, jak Noc kostelů oživit, případně malé sponzorské dary. 

Každoročně se také návštěvníkům rozdávají drobné upomínkové předměty - byly to 

pěkné perníčky, záložky s obrázky studentů CMG, pexeso s novými kostely v našem 

arcibiskupství nebo baterky jako přívěšek na klíče. Nápady a ještě lépe vlastní 

výtvory rádi použijeme. Každého potěší, když si bude moci odnést nějakou drobnost 

na památku. Možná i toto bude připomínka, která jednou některé přivede k Pánu 

Bohu.       

   Ty z farníků, kteří se nemůžou fyzicky zúčastnit a zapojit do příprav ani pořada-

telské služby, prosím o pomoc v modlitbě: 
 

     MODLITBA ZA NOC KOSTELŮ 
  Náš Bože, plný dobroty a lásky, 
  Tvůj sluch je vždy nakloněn k našim prosbám. 
  Prosíme Tě, ať Noc kostelů v naší arcidiecézi, 
  kdy i náš kostel bude otevřen mnohým návštěvníkům, 
  znamená pro všechny, kdo přijmou toto pozvání, 
  silný a oživující dotek milosti. 
  Prosíme Tě, aby byli osloveni nejen historickou krásou 
  a uměleckými památkami tohoto svatého místa, 
  ale především touhou uvěřit v Tebe, 
  objevit Tvou lásku, pokoj a dobrotu, 
  aby se připojili k našemu společenství věřících, 
  kteří Tě zde po staletí uctívají.  
  Pomoz nám připravit Tvůj dům pro toto setkání 
  i za cenu obětí a času, který pro tento úmysl nabídneme. 
  Dej, ať Noc kostelů rozmnoží Tvou slávu, 
  povzbudí a oživí lidská srdce 
  a dotkne se jich Tvou láskou a milostí. Amen. 
 

 

Své nápady a nabídky pomoci můžete předat na faře nebo přímo mně.     .  

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomůžete, ze srdce děkuji a hlavně Pán    

Bůh zaplať!                                                      . 

                                                                                         Jana Tobolová,  tel. 733 134 396    
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   BÁSEŇ  
 

                            Dejme slzy   /Ivo Jirotka,  11. 2. 2018/                                             . 

      Dejme své slzy na oltář,                                      . 

    žijme jak Kristus žil,                                          . 

   uchovejme si čistou duši, tvář                                            . 

   i do dalších chvil.                                                       . 
 

   Když v kostele klečel jsem,                                  . 

   tak v zapadajícím slunce záři                                           . 

   kol Kristovy hlavy zlatou auru viděl jsem                                . 

   a spravedlnost v tváři.                                                      . 
 

   Tak poznal jsem, kam patřím,                                . 

   kde domov můj,                                                          . 

   jak v Tebe, Bože, věřím,                                               . 

   tak při mně stůj.                                      . 

     

 

   ZAMYŠLENÍ 
 

 

     Nejen o Velikonocích  

Časopis Inri je časopis dnes už dvou římskokatolických farností Povýšení sv. Kříže  

a farnosti sv. Petra a Pavla. Nic nového pod sluncem. Protože mám k tomuto listu 

blízko a k farnostem též, dovolím si krátké zamyšlení. Nechci časopis zaplnit 

ideologickým či dokonce politicky zaměřeným názorem. Ráda bych konstatovala, že 

společenství našich farností je živé a i přes generační či názorové rozdíly propojené. 

Díky Bohu. To nakonec asi vnímá mnohý z nás. Ve farnostech stále něco vzniká. 

Když jsme začali rekonstruovat budovu Paxu, byla řada pochybovatelů, zda má tato 

práce smysl. Díky Boží pomoci daru Ducha svatého se dílo podařilo a roste dál. 

Mnohdy nabádám děti naší farnosti, které jsou pro společné akce nadšené: „Pak 

budete pokračovat v započatém díle vy.“                                                  . 

   Proč to píšu. I tento rok nás čekají volby. „A už je to tady,“ řeknete si. Ne, nebudu 

Vám nic slibovat. Nakonec každý vidí, jaká práce za lidmi, kteří v rámci místní 

politiky něco dělají, je vidět. Dovolím si apelovat na názor otce Františka, našeho 

papeže, který vybízí, aby každý křesťan nebo i každý odpovědný člověk měl svůj 

rozumný názor a byl otevřený, vstřícný a také dle svých sil a svých „Bohem mu 
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svěřených hřiven“ se do veřejného dění zapojil. Otevřeně mohu po 4 letech  

v zastupitelstvu Statutárního města Prostějova říci: „Není to jednoduché, ale je nás 

ve společnosti třeba.“ Možná nejen v době oslav Velikonoc nebo nejen v tomto roce 

bych ráda připomněla svůj oblíbený Ježíšův citát: 

„Oheň jsem přišel vrhnout na svět a jak si přeji, 

aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). 
 

     Přeji všem požehnané prožití velikonoc,    .  

        odvahu, lásku a naději                     .  

   

                       MVDr. Zuzana Bartošová (zastupitelka za KDU-ČSL v Prostějově) 

 

 

 

 

   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

      

Vyškrtej v osmisměrce všechna slova a zjistíš, kdo je Ježíš.                                       . 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BARABÁŠ, BOK, BŮH, GETSEMANY, GOLGOTA, HERODES, HORA, HŘEB, 

JEŽÍŠ, JIDÁŠ, KORUNA, KŘÍŽ, LEBKA, LOS, NEBE, OLIVA, PILÁT, ŠATY, 

ŠIMON, TRNÍ, TŘI, ZAPŘENÍ, ZATČENÍ, ŽÍZNÍM.                               . 
 

G E T S E M A N Y V Z Z Í 

Y O Á B A R A B Á Š A K T 

T L L E B K A Ě T P T O S 

A I I G T R N Í Ř Ž Č R E 

Š V P Z O E N E I Í E U D 

Á A K H B T N A B Z N N O 

D H Ř E B Í A S Ů N Í A R 

I D Í S M O O R H Í T Í E 

J E Ž Í Š L K Š I M O N H 
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Pomoz pastýřovi shromáždit všechny ovečky a dovést do bezpečí. Začni u Ježíše  

a postupně spoj všechny ovečky tak, aby čára končila ve vchodu do ohrádky. Dej ale 

dobrý pozor, aby se tvoje tužka cestou nedotkla žádné kytičky. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                              připravila  Renata Plenařová 
 

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já 
znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto 
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto 
mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale 
já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. 
Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.    (Jan 10,14-18) 
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   POZVÁNKY 
 

* Na Zelený čtvrtek 13. 4. se bude v katedrále sv. Václava v Olomouci v 9.30 hod. 

konat eucharistická bohoslužba spojená s obřadem svěcení olejů a obnovou 

kněžských slibů - Missa chrismatis. Bylo by dobré prožít tuto slavnost společně 

s našimi kněžími, jáhny i ministranty v kruhu naší farní rodiny.                              ..  
 

* Galerie Cyril Vás zve na první výstavu v roce 2018 s názvem Nebát se totemu. 

Vítězslav Špalek je výtvarným umělcem 

vycházejícím formou i obsahem z klasické 

moderny. Jeho jazykem je převážně malba 

a socha. V obou mediích se snaží dobádat 

maximální svobody (a to nejen pro sebe, 

ale i pro diváka) a pravé podstaty mate-

riálu. Ostatně sám svou tvorbu popisuje 

takto: „Věci i lidé potřebují prostor 

svobody, v němž se zdánlivě nic nekoná, 

jakýsi prostor budiž-ničemnosti, prostor nicoty jako maximální otevřenosti, v níž se 

může projevit to opomíjené. Prostor, který svádí dohromady náboženské symboly  

s úlomky každodenního života, lidi se zvířaty, ale i věcmi, původně možná jen tak 

někde pohozenými, předměty, které jsou nic než svůj tvar - tvar bez jasného 

významu, ale zároveň nějak význačný, vystupující ze změti pouhého „okolí“, čnící 

znepokojivě jako otazník: Čím jsem a čím se mohu stát?"                                            . 

Výstava potrvá do 14. 5., galerii Cyril ve věži kostela sv. Cyrila a Metoděje na 

Brněnské ulici můžete navštívit každou neděli od 10 do 11 hodin, prohlídky jsou 

možné i v jiném čase po předchozí domluvě na tel. 732 724 341.  Neváhejte a přijďte 

se podívat.  

 

          .  
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   BOHOSLUŽBY  O  VELIKONOCÍCH  2018 

29. 3.  Zelený čtvrtek – připomínka Poslední večeře Páně 

Povýšení sv. Kříže mše svatá 18.00 hod. 
 po ní bdění v Getsemanské zahradě 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 18.30 hod. 
 po ní bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 18.00 hod. 
 po ní bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod. 
 

30. 3.  Velký pátek – velkopáteční obřady – den přísného postu 

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 křížová cesta 9.00 hod. 
 bohoslužba 15.00 hod. 
 po ní modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 bohoslužba  18.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 křížová cesta 15.00 hod. 
 bohoslužba 15.30 hod. 
 

31. 3.  Bílá sobota – bdění u Kristova hrobu 

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 modlitba u Božího hrobu 8.00 – 17.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 modlitba u Božího hrobu 9.00 – 10.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod. 
 

31. 3.  velikonoční vigilie – oslava Kristova vzkříšení 

Povýšení sv. Kříže mše svatá 20.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 20.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 21.00 hod. 
 

1. 4.  Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 

Povýšení sv. Kříže mše svatá  7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18.30 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) mše svatá 11.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 
 

2. 4.  pondělí velikonoční 

Povýšení sv. Kříže mše svatá  7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 


