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   ÚVODEM 
 

     Milí farníci obou farností, 

zdravím Vás na konci školního roku a na prahu prázdnin a dovolených. 

   Končí čas námahy a povinností a je před námi čas odpočinku a poznávání nových 

krásných věcí. Změna, kterou jistě každý z nás rád uvítá. 

   Pro mě a mé spolubratry salesiány pomalu končí období života na jedné faře 

a, dá-li Pán, začne na konci příštího školního roku období nového života na petrské 

zrekonstruované faře. Jdeme tedy vstříc určitým výzvám a úkolům, které nás lidsky 

přesahují a které můžeme zvládnout jen s Boží milostí a pomocí Panny Marie 

Pomocnice křesťanů. 

   Zároveň spoléháme na Vaši jakoukoliv pomoc a podporu v modlitbách, protože to, 

co nás čeká, je naším společným dílem. 

   Působím v Prostějově pouze druhým rokem, ale již jsem prožil s Vámi tolik 

krásného a dobrého, a proto věřím, že to tak stále bude. 

   Již předem, my salesiáni, děkujeme za všechno, co od Vás 

neustále dostáváme. Jste našimi velkými dobrodinci a my Vašimi 

velkými dlužníky. 

   Ať naše dluhy u Vás velkoryse splatí dobrý Bůh vstupenkou 

do nebe a ať Vás každý den prázdnin a dovolených provází 

Jeho požehnání a ochrana Panny Marie.  

otec Pavel Čáp, SDB        

 

 

 

   ZPRÁVY  Z  FARNOSTÍ  
 

     Zamyšlení nad Nocí kostelů 

Koncem května proběhla snad již celorepubliková akce Noc kostelů. Máme ji 

hodnotit? Z jakého úhlu pohledu? Z pohledu návštěvníků, pořadatelů? Co nám 

přinesla? Možná moc otázek najednou. Ano, tato akce byla, je a bude náporem na 

pořadatele a vystupující, ale i návštěvník si přišel na své, doufám, že každý si našel, 

co ho zaujalo, i pokud chtěl „zvládnout“ více chrámů.  

   Odvážím se říci z pohledu všech, že akce Noc kostelů smysl má, byla pěkná a dle 

mého je dobré ji dále rozvíjet. Ano, neměla by být brána vyloženě jen jako kulturní 

událost. Ale odvážím se říci, že takto vnímána návštěvníky není. Po vystoupení  
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dětského souboru Horáček mi jedni rodiče velice děkovali a říkali, že je dobré, že se 

tato akce dělá, že mají úctu k víře našich předků, byť zatím darem víry osloveni 

nebyli. I samotní malí účinkující byli spokojeni s návštěvníky. Věřím, že tomu tak 

bylo i v ostatních kostelích.  

   Pro mne znamená Noc kostelů především otevření se světu, když lidé odcházeli, 

říkala jsem jim: „Přijďte i ve dne.“  Na závěr moc a moc díky všem, kteří se zapojili.  

   Příjemné prázdniny a načerpání sil přeje                                         Zuzka Bartošová  

 
   CMG  – CYRILOMETODĚJSKÉ   GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
. 

V pátek 29. června se uzavírá školní rok 2017/2018. Zakončíme jej mší svatou 

v kostele sv. Cyrila a Metoděje v 9 hodin. Celý rok byl bohatý na spoustu událostí 

v životě naší školy. Slavili jsme 25 let svého trvání, máme za sebou přijímací 

zkoušky do primy, maturity i přijímací řízení do 6. třídy základní školy. Před námi 

jsou dva měsíce zasloužených prázdnin. Mnozí žáci pojedou na tábory pořádané 

SHM nebo na vodácký tábor, který pravidelně o prázdninách pořádá školní klub 

a SVČ při gymnáziu. V době prázdnin bude v budově gymnázia probíhat 

rekonstrukce učeben v 1. patře a ve dvorním traktu bude vybudována venkovní 

učebna a vysazena zeleň. Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 

v 9 hodin slavnostní mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže.                 . 

   Děkujeme všem za podporu a za modlitby za naši školu, za všechny 

žáky, studenty i zaměstnance školy, je to pro nás velké povzbuzení.  

                                                                                                            Jitka Hubáčková                                                                                         

Dětský sbor Horáček 

Foto: Jiří Růžička  
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   SHM – KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 

     Dětský den se salesiány 

2. 5. 2018 proběhl na rajské zahradě tradiční dětský den, tentokrát na námořnické 

téma: Vyrážíme na plavbu. 

   Pro děti byla připravena slosovací hra 

po stanovištích, bazének s vodními 

stříkačkami, trampolína, skákací hrad, 

lukostřelba, stavba domina z kostek 

nebo kreativní koutek s výrobou 

dřevěných ptáčků a kapitánských čepic.  

   Zábavné odpoledne začalo modlitbou 

otce Petra a pak už se děti pustily do plnění úkolů. V horkém počasí přišlo vhod 

chlazení vodou z bazénku, stejně jako nápojem ze stánku s občerstvením. 

   Po splnění všech úkolů na stanovištích přišlo k chuti také kuře nebo klobáska na 

grilu, potom už se děti s pomocí rodičů pustily do závodu o vzácnou perlu.  

   Dětského dne se letos účastnilo okolo 40 dětí. Děkujeme a těšíme se, že se  

s Vámi potkáme na některém z letních táborů.                  

     Petr Češka, předseda Klubu SHM Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o prázdninových táborech a akcích Klubu SHM Prostějov se dozvíte na webu 

www.shmpv.cz . 

 

 

Dětský den 
 

Foto: Vojta 

Kapounek 

http://www.shmpv.cz/
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   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE 
. 

V jarním semestru jsme měli zajímavé přednášky a to od pana Jankůje o profesoru 

Dvorníkovi a nových objevech v historii Moravy a od Mgr. Veroniky Hrbáčkové na 

téma Velikonoce v rámci církevního roku. S největším zájmem se setkala přednáška 

PhDr. Karla Kavičky, který se zúčastnil pěší cesty z Gibraltaru do Fatimy konané 

v rámci oslav fatimského zázraku. Na tuto přednášku přišlo přes 60 posluchačů 

a také otec biskup Mons. Josef Hrdlička se svým doprovodem. Dr. Kavička bude 

dne 17. října pokračovat v přednášce a zavede nás z Fatimy do Compostely a k moři 

na kraj světa. Na podzimní semestr máme také přislíbenou přednášku docenta 

teologické fakulty ThDr. Petra Chalupy na téma Mládež v Bibli.  
   

Poutní sezona je již v plném běhu a tak jsme zamířili na sv. Hostýn na pouť hasičů. 

Očekávali jsme, že tam bude plno, ale ono bylo doslova přecpáno. Napočítali jsme 

90 praporů hasičských sborů, které přišli pozdravit představení hasičů a také 

hejtman zlínského kraje Jiří Čunek. Mši sv. předsedal otec arcibiskup Graubner.  

Byl to nevšední duchovní zážitek. 

 Karel Kotyza         

 

   STŘÍPKY  Z HISTORIE  FARNOSTI  SV.  PETRA  A  PAVLA  
. 

První zmínky o Prostějově jsou z roku 1141 v listě olomouckého biskupa 

Jindřicha II. Zdíka. První písemná zpráva o kostele sv. Petra a Pavla je z roku 1475 

a první zápis o petrské faře je z roku 1609. Stará fara stávala na rohu Lazaretské 

ulice (dnes Lidické) přímo naproti vchodu do kostela (dnes je tam proluka). Hřbitov 

je připomínán v roce 1623 a byl považován za nejstarší v Prostějově.  

   Po založení augustiniánského kláštera s kostelem význam petrského kostela klesl. 

V roce 1588 po dokončení obnovy kostela sv. Kříže byla samostatná farnost 

u sv. Petra a Pavla zrušena a kostel se stal filiálním. Za husitských válek se město 

počeštilo (při vzniku bylo více německé) a přiklonilo se k Husovu učení. Kostel 

sv. Petra a Pavla sloužil do roku 1622 evangelíkům. Po rekatolizaci opět katolíkům. 

V letech 1728 až 1730 byl původní zděný kostelík celkově přestavěn a rozšířen do 

dnešní podoby. Při této přestavbě byla pod kostelem zřízena krypta, která je nyní 

zazděná, a pohřbívalo se do ní do roku 1763. Kostel měl po přestavbě novou, 

vysokou a štíhlou věž, kterou však v noci dne 20. 12. 1740 strhl prudký vichr. 

Pravděpodobně z finančních důvodů bylo místo věže na dlouhou dobu překryto 
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jehlanovitou čtyřbokou stříškou. V roce 1940 byla věž nově osazena cibulovitou 

bání o průměru 6 m. Věž je nyní vysoká včetně kříže 36,95m.  

   Kostel sv. Petra a Pavla byl 

od nejstarších dob také 

kostelem hřbitovním. Po 

zrušení hřbitova kolem 

kostela v roce 1900 se 

hřbitovním kostelem stal od 

roku 1906 kostel sv. Cyrila 

a Metoděje, bývalý kapucínský 

kostel sv. Barbory. Kaple 

sv. Lazara vedle kostela byla 

postavena v roce 1726 v raně 

barokním slohu. Pod kaplí 

bývala kostnice, kam se do 

roku 1784 ukládaly kosti.  

 

                                    → 

 

   Původní fara stávala na 

rohu Lazaretské ulice, kde je 

nyní proluka. Byla zbourána 

pro svůj zchátralý stav v době, 

kdy petrský kostel byl koste-

lem filiálním (asi 80. léta 

20. století). Mezi lidem 

dlouho rostla touha, aby 

rozlehlý Prostějov měl dvě 

farnosti. Uvažovalo se, že 

druhá fara se postaví vedle 

kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

Tehdejší horlitel pro tuto 

myšlenku P. Antonín Vrána 

byl po opravě chrámu tak 

znaven průtahy a překážkami, 

Plány, jak měla být 

postavena petrská fara 
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že nasbírané peníze pro stavbu fary odevzdal městské radě do úschovy. Až po 

převratu roku 1918 znovu ožila myšlenka postavit faru, ale tentokrát u kostela 

sv. Petra. Družina Svatopetrská získala pro faru dům čís. 11 na náměstí sv. Petra, ale 

církevní úřady prohlásily, že se ta budova za faru nehodí. Družina prodala tento 

dům a stržený obnos uložila. Město Prostějov se začalo vážně zajímat o hřbitov 

kolem chrámu sv. Petra a chtělo kolem něj zřídit botanickou zahradu. Po dlouhých 

průtazích bylo dohodnuto místo pro novou faru. Na jaře 1933 byl pozemek starého 

hřbitova rozdělen na tři části: park u kostela, pozemek nové fary s farní zahradou 

a botanická zahrada. V tomto roce byla zbořena zeď i brána hřbitova. Dne 29. 6. 

1933 byl položen a posvěcen základní kámen fary, který byl dovezen ze Svatého 

Hostýna. Stavbu fary projektoval a od 12. 6. 1933 realizoval stavitel Vladimír 

Vychodil za 270.000 Kč. Salvatoriáni se na faru nastěhovali v roce 1934. Od roku 

1943 sice nespravovali farnosti (omezení po atentátu na Heidricha), ale ve farnosti 

dále bydleli. V roce 1950 byli jako i jiní řeholníci v zemi odvezeni do internačních 

táborů. Fara byla zabavena a sloužila jako zdravotnické zařízení – plicní rentgen. 

Farní zahrada byla také zabavena a staly se z ní školní pozemky. Dne 15. 2. 1990 po 

návratu salvatoriánů do farnosti po pádu komunistické totality byla fara stále 

obsazena zdravotnickým zařízením. Fara byla proto provizorně zřízena 

v soukromém domě Lidická 34. Teprve v roce 1992 bylo navráceno i první patro 

fary. V tomto prvním patře bylo zrekonstruováno bydlení pro salvatoriány.   

   Nová farnost byla oficiálně zřízena 1. 3. 1938 a zároveň obnovena po 350 letech. 

Začala se používat novostavba druhé fary. Salvatoriáni převzali správu farnosti 

2. 11. 1934, ještě před oficiálním znovuzřízením. Po atentátu na Heidricha od roku 

1943 do roku 1945 spravoval farnost diecézní kněz. Od roku 1945 do roku 1950 opět 

salvatoriáni. Od roku 1950 do 1964 farnost spravovali diecézní kněží jako 

samostatnou farnost. Po smrti administrátora petrské farnosti Dr. Josefa Životka 

10. 3. 1964 farnost spravoval nejprve dočasně a dne 1. 8. 1965 byl oficiálně 

ustanoven administrátorem farnosti P. Vojtěch Cikryt, který byl zároveň také 

administrátorem farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Od 1. 8. 1988 se stal 

administrátorem u sv. Petra a Pavla P. Antonín Koman SDB. Dne 15. 2. 1990 

převzali starost o farnost opět salvatoriáni. Dne 1. 7. 2015 přebírá správu farnosti 

diecézní kněz P. Aleš Vrzala, který je současně jmenován novým prostějovským 

děkanem. Salvatoriáni z farnosti odchází do farností v okolí Prostějova, kde už delší 

dobu také působili. V sobotu 19. 12. 2015 byl pod správu petrské farnosti slavnostně 

předán filiální kostel sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných bratří). Dne 1. 7. 2016 
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je farnost svěřena opět řeholníkům - Salesiánům Dona Boska. Administrátorem 

farnosti se stává P. ThLic. Pavel Čáp SDB, který do Prostějova přichází z Prahy  

– Dolních Počernic. Prostějovský děkan P. Aleš Vrzala se od 1. 7. 2016 stává farářem 

farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově, kterou přebírá od Salesiánů Dona Boska. 

Dne 19. 3. 2018 byla podepsána smlouva mezi arcibiskupem olomouckým Janem 

Graubnerem a provinciálem salesiánů Petrem Vaculíkem o svěření farnosti sv. 

Petra a Pavla v Prostějově a pastoraci na Cyrilometodějském gymnáziu, základní 

škole a mateřské škole v Prostějově (CMG) místní komunitě Salesiánů Dona Boska 

v Prostějově na dobu neurčitou. Petrská farnost se tak stala salesiánskou farností. 

To znamená, že se počítá ze strany arcibiskupství se salesiány ve farnosti a na CMG 

na delší dobu.  

   Od 1. 7. 2016 do letošního roku probíhá proces příprav na generální 

rekonstrukci petrské fary, kam se po skončení oprav přestěhuje salesiánská 

komunita z fary u Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Dne 24. 5. 2018 na slavnost 

Panny Marie Pomocnice křesťanů byla při výběrovém řízení vybrána stavební firma 

Navrátil z Prostějova. Nyní probíhají přípravy na uzavření smlouvy o dílo, jehož 

součástí je i upřesnění konečné ceny za dílo. Zatím jsou náklady odhadnuty asi na 

12.000.000 Kč bez DPH. Investorem rekonstrukce je petrská farnost s tím, že 

základní investici poskytne arcibiskupství olomoucké. Část peněz biskupství 

farnosti daruje, část půjčí. Salesiánská komunita tuto půjčku bude splácet formou 

nájmu za užívání petrské fary. K sehnání všech finančních prostředků to ale nebude 

stačit. Budeme vděčni každému dobrodinci, který nám se sháněním této velké 

finanční částky pomůže. Věříme, že rekonstrukce petrské fary je Boží dílo a Bůh 

nám na přímluvu Panny Marie Pomocnice pomůže, jak pomáhal i sv. Janu Boskovi.  

   Celá rekonstrukce fary by měla trvat asi 7 měsíců. Zrekonstruovaná fara bude mít 

v bezbariérovém přízemí šatnu, toalety, farní kancelář, klubovnu, farní sál 

s kuchyní, všem přístupnou kapli, návštěvní místnost a verandu s částečným 

zastřešením. V prvním patře bude zázemí salesiánské komunity s dispozicí 4 pokojů 

a kuchyní s obývákem. Na faře budou mít zázemí také animátoři Klubu SHM 

Prostějov, kteří pořádají celoročně tábory pro děti a mládež. Pokud vše půjde dobře, 

tak by se salesiánská komunita mohla odstěhovat z fary u Povýšení sv. Kříže hned 

jak to bude možné, tj. před letními prázdninami 2019. Moc děkujeme všem 

dobrodincům a brigádníkům při přípravách na rekonstrukci fary. S dotazy se 

obracejte na otce Pavla Čápa, který je pověřený koordinací celé rekonstrukce fary. 

Více informací vám sdělí také pastorační a ekonomická rada farnosti.  
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Za použití farní kroniky, publikace Farní kostel sv. Petra a Pavla Prostějov  

autorů Karla Kavičky a Václava Novotného (Velehrad 2004), novinových výstřižků  

a aktuálních informací zpracoval           otec Petr Matula SDB, ředitel Salesiánské 

                                                                          komunity sv. Josefa Dělníka v Prostějově 
 

P.S.: Pokud v článku najdete historické nepřesnosti, napište nám to. Některé 

informace v kronice chybí, zvláště období let 1950 - 1989, kdy se kronika vůbec 

nepsala. Pro některá tvrzení počátků kostela zase neexistují věrohodné podklady.  

HM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  

   SPOLEČENSTVÍ  NAŠÍ  FARNOSTI  
 

      Ministranti od sv. Petra a Pavla                         .                                   

Ministrantům v petrské farnosti se již delší věnuje pan Ladislav 

Burget, požádal jsem ho proto o rozhovor.                            .  
 

1. Co Vás přivedlo na myšlenku věnovat se ministrantům?              . 

Prvotním impulsem bylo, aby kluci zažili to, co jsem zažíval se svými vrstevníky já, 

když jsem začínal ministrovat.  

Vizualizace, jak 

bude vypadat fara 

po rekonstrukci 
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2. Co dělá běžný ministrant v kostele a co ve svém volném čase?      . 

V kostele je v největší blízkosti oltáře – v blízkosti Boží, kde pomáhá knězi při mši 

svaté. Přitom je největší rvačka o okuřování. Kromě toho jezdíme jednou ročně 

společně na ministrantský víkend s rodiči. Účastníme se pravidelně 

ministrantského florbalového turnaje, který pořádá olomoucká arcidiecéze. Na 

vánoce si losujeme lístečky se jmény, kdo komu něco dá pod stromeček.  Sem tam si 

jen tak zaletíme na skok s otcem Čápem do Itálie. A když je potřeba něco na faře 

rozbít… Tak jsme k dispozici!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kdo všechno může u vás ministrovat?                       . 

Neděláme rozdíly. Základ tvoří 14 ministrantů a ministrantek + 6 externích 

ministrantů, kteří k nám nepravidelně přijíždí z jiných farností.  

4. Co Vám ministrantské společenství dává? Co pro Vás znamená? . 

Když jsem začal v 6 letech ministrovat, bylo pro mě důležité společenství kluků, 

které jsme tehdy utvořili. Později se k tomu přidal i hlubší vztah k Bohu. A to je pro 

mě důležité i dnes.  

5. Co byste doporučil čtenářům INRI?                             . 

Chtěl bych doporučit, pokud mají ve svém okolí kluky nebo děvčata, kteří by chtěli 

ministrovat, ať je v tom podpoří. Protože jim to může pomoci při hledání cesty 

jejich dalšího životního směřování a zároveň ustát víru v pubertě. Při ministrování 

jsme spolu a zároveň s Bohem.                                                                      . 

                                                                            za rozhovor děkuje   Petr Matula SDB 

Foto: Ladislav Burget 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

   Omalovánky 

Poznáš, na kterém obrázku je svatý Petr a na kterém svatý Pavel? 

 

 

   Osmisměrka  

 

 

 

Jak tajenka osmisměrky souvisí se sv. Petrem a Pavlem?                                .  

 (Odpověď najdeš ve Sk 10,1-48 a Sk 18,22.) 

připravila  Renata Plenařová  
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   BOHOSLUŽBA  O  POUTI  2018 
 

Pouť u sv. Petra a Pavla bude v pátek 29. 6. 2018 v 18.30 hod. 

 

 

 

   POZVÁNKY 
 

* V galerii Cyril je od 5. 6. do 15. 7. 

k vidění výstava Magdaleny Turzové 

LOVE MESSAGES. Galerie ve věži 

kostela sv. Cyrila Metoděje na Brněnské 

ulici je otevřena v neděli od 10 do 11 hod. 

nebo i jindy po domluvě přes kontakty: 

galeriecyril@gmail.com, 728 341 231. 

 

* 5. 7. 2018 v 9.00 hod. jste zváni do 

kostela sv. Cyrila a Metoděje na mši sv. 

k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje. 

Bude hrát hrát farní kapela, po mši sv. 

bude následovat agapé. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

          .  
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