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ÚVODEM
Milí farníci,
.
podzimní příroda nás každý rok upozorňuje, že je před námi doba Adventu, doba
radostného očekávání. Ano, my křesťané své nejdůležitější touhy a přání
orientujeme na příchod Krista. Proto je naše čekání na Něho radostné. Jen On totiž
dává našemu srdci jásot ze spásy a pravý pokoj. Trpělivě a bez stresů naší
uspěchané doby čekáme na oslavu narození Boha v Betlémě. A zároveň chceme
během adventního času dát více prostoru ve svém nitru pro Jeho narození v nás. To
je ten pravý a nejdůležitější význam Adventu. Tomu nás učí Panna Maria, která se
v rozhodující hodině lidských dějin nabídla Bohu se svým tělem i duší, aby v ní
mohl přebývat. V ní a z ní Boží Syn přijal tělo. Maria nám říká, co je to Advent: jít
vstříc Pánu, který nám jde naproti. Očekávat Ho, naslouchat Mu, dívat se na Něj.
Maria nás vybízí, abychom v našem nitru otevřeli prostor pro Boží Slovo; aby se
i v našem nitru a skrze nás mohlo Slovo stát tělem – Kristem.
I my se máme stát dalším Betlémem, kde se má dítě Ježíš
narodit. Pak ho můžeme ukázat světu, aby se z Něho radoval.
Povzbuzujme se navzájem k tomuto důležitému adventnímu
předsevzetí či úkolu. Modleme se za to, aby i skrze nás prožili
pravé Vánoce ti, se kterými se budeme setkávat.
žehná otec Pavel Čáp SDB

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ
Restaurování varhan – poděkování a podrobné vyúčtování
Chci touto cestou poděkovat všem, kdo umožnili realizaci díla restaurování varhan
v kostele Povýšení svatého Kříže. Děkuji všem dárcům. Bůh nerozlišuje darované
příspěvky jako my lidé na malé nebo velké, ale podle smýšlení našich srdcí. Děkuji
organizátorům adopce píšťal. Děkuji pořadatelům plesů a koncertů na podporu
varhan. A také těm, kdo jako volení zástupci Statutárního města Prostějova
a Olomouckého kraje svým hlasem podpořili toto velké dílo. Děkuji varhanářům
panu Petru Stehlíkovi a jeho synovi panu Pavlu Stehlíkovi, kteří restaurovali
varhany, a akademickému malíři panu Peterovi Stirberovi, který restauroval skříň
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varhan, za to, že odvedli svou práci kvalitně a poctivě. Děkuji také panu Janu
Gottwaldovi, organologovi Arcidiecéze olomoucké, který na celou realizaci díla
dohlížel. Restaurování varhan se začalo připravovat v roce 2012, na podzim roku
2015 byly zahájeny restaurátorské práce a dílo bylo zkolaudováno na svátek
Povýšení svatého Kříže 14. 9. 2018. Pán Bůh zaplať všem a Bohu díky za to, že se
toto dílo podařilo.
Příjmy a výdaje díla restaurování v jednotlivých letech:
2012
2013

2014

2015

2016

2017
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sbírky, anonymní dárci
sbírky, anonymní dárci
jmenovití dárci
Charitas Christi Prostějov
úroky z VÚ
sbírky, anonymní dárci
jmenovití dárci
adopce
úroky z VÚ
FP návrh na restaurování hrací skříně
sbírky, anonymní dárci
jmenovití dárci
adopce
úroky z VÚ
FP výběrové řízení na opravu varhan
FP Stehlík - 1. etapa opravy varhan
sbírky, anonymní dárci
jmenovití dárci
adopce
úroky z VÚ
dotace z města
dotace z kraje
výtěžek plesu
FP Stehlík - 2. etapa opravy varhan
FP výběrové řízení na restaurování skříně
sbírky, anonymní dárci
jmenovití dárci
adopce
Benefiční koncert
koncert Schola Cantorum
úroky z VÚ
dotace z města
dotace z kraje
výtěžek plesu
FP Stehlík - 3. etapa opravy varhan
FP Stirber - oprava hrací skříně

41 300,00 Kč
25 000,00
500,00
12 506,00
57,30
123 360,00
14 300,00
0,00
25,63
-1 380,00
75 800,00
107 100,00
151 200,00
22,11
-24 200,00
-390 000,00
111 627,00
372 700,00
66 200,00
19,01
200 000,00
200 000,00
24 671,00
-635 000,00
-18 150,00
42 056,00
141 900,00
38 600,00
74 037,00
3 400,00
28,81
200 000,00
300 000,00
32 185,00
-385 000,00
-553 150,00

3

2018

sbírky, anonymní dárci
jmenovití dárci
adopce
úroky z VÚ k 31. 10.
dotace z města
dotace z kraje
výtěžek plesu
FP Stehlík - 4. etapa opravy varhan
FP Stehlíková - ladění registrů
FP Exaprint - propagace

23 170,00
6 000,00
19 800,00
12,36
100 000,00
100 000,00
36 704,00
-500 000,00
-1 500,00
-5 143,00

(Nejsou zahrnuty materiální náklady na vyřizování a vyúčtování dotací a kontroly spojené
s dotacemi a s tím spojené cestovné, poštovné, náklady na tisk apod. Organolog je
zaměstnancem Olomouckého arcibiskupství, hradí se mu jen cestovné, což zde také není
vyčísleno. Zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého jsou také děkanátní účetní a technický
administrátor, kteří svou prací umožňují realizaci administrativně velmi náročného
restaurování památek a čerpání dotací z veřejných rozpočtů.)
Celkové příjmy: 2 644 281,22 Kč
.
Celkové výdaje: -2 513 523,00 Kč
.
Rozdíl příjmů a výdajů bude použit na další práce spojené s restaurováním varhan,
tj. na opravu podlahy u varhan a zastínění varhanní skříně, a pokud něco zůstane,
tak na financování podílu vlastníka na restaurování křížové cesty.
P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala, farář a děkan

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
V podzimním semestru jsme nechali zaznít hlasy vysokoškolských pedagogů
z teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Ladislava Tichého,
Th.D. a Doc. Petra Chalupy, Th.D., aby potvrdily vysokou úroveň našich pořadů,
které jsou tak přístupny každému. Také PhDr. Karel Kavička již tradičně zaujal
zcela naplněný sál Cyrilometodějského gymnázia. Naše úspěšná činnost není však
bez problémů, protože jsme v tomto roce byli odkázáni jen na dobrodince, když
ústředí MSKA ani Město Prostějov nám nepřidělili ani korunu.
.
Pro příští období má naše pobočka novou předsedkyni a to paní Danielu Tobolovou,
pracovnici CMG. Nové je také ústředí MSKA, které bylo přeneseno z Brna do
Olomouce, Wurmova 11, takže je nám snadněji dosažitelné. Prezidentem MSKA byl
zvolen P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček.
Přejeme nově zvoleným funkcionářům hodně úspěchu v jejich práci.
.
Dr. Karel Kotyza
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SHM – KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV
. .

Zveme všechny děti a mládež na vánoční prázdniny, které se uskuteční v termínu
27. - 30. prosince 2018. Mladší děti (věk 6-11 let) budou na Staré Vodě a bude pro
ně připraven zábavný program. Starší (věk 12-15 let) budou na Annabergu, a pokud
bude příznivé počasí, budeme lyžovat. Děti můžete přihlašovat na www.shmpv.cz.
Na všechny se těší
salesiáni a animátoři Klubu SHM Prostějov .

CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ A MŠ
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ připravuje od adventu do ledna
Neděle 2. 12. 2018 – Adventní zastavení studentů Cyrilometodějského
gymnázia v kostele Povýšení sv. Kříže, začátek v 15.00 hod., vstupné dobrovolné,
výtěžek bude věnován na Adopci na dálku. Po programu jste zváni k posezení
a občerstvení do katechetického sálu.
Úterý 4. 12. 2018 – Den otevřených dveří CMG a ZŠ – začátek ve 14.45 hod.,
od 16.00 hod. hlavní prezentace s besedou s vedením školy. Určeno především pro
žáky 5. tříd ZŠ, zájemcům o studium na osmiletém gymnáziu nebo o přestup do
6. ročníku ZŠ a jejich rodičům.
Pátek 7. 12. 2018 – Přijímací zkoušky nanečisto – začátek ve 14.30 hod.,
určeno žákům 5. tříd ZŠ, není třeba se přihlašovat, s sebou jen psací potřeby.
Od ledna 2019 pak budou opět Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do primy.
Bližší informace sledujte na webu školy.
.
Sobota 15. 12. 2018 – Adventní koncert Pěveckého sboru CMG a jeho
hostů z Evangelické akademie v Olomouci se uskuteční v kostele Povýšení
sv. Kříže od 16.00 hod. Vstupné dobrovolné.
Sobota 19. 1. 2019 – Reprezentační ples CMG se stužkováním
maturantů začne v 19.30 hod. Vstupenky budou v prodeji v kanceláři
školy od poloviny prosince. Dary do tomboly vítány.
.
.

Jitka Hubáčková
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ROZHOVOR S MLADOU RODINOU
Pana Mgr. Pavla Polcra znají asi mnozí čtenáři Inri především jako
ředitele Cyrilometodějského gymnázia. V tomto rozhovoru s ním
a s jeho ženou Aničkou se můžete dozvědět více nejen o jejich rodině. .
1. Při veškerých svých povinnostech těšíte se stále v adventu na narození
Ježíše Krista, máte nějaké vlastní rodinné tradice pro tento čas?
To těšení je samozřejmé. Jiné je pro děti, které čekají nějaký ten dárek na Štědrý
den, jiné pro nás dospělé. My si znovu a znovu připomínáme radost z narození
Spasitele. A společně se můžeme radovat i v rodinném kruhu při setkáních
s blízkými. Tradice se snažíme dodržovat a předávat – takže celý advent je na stole
adventní věnec a vše s ním spojené, když to jde, jdou děti na roráty, na Štědrý den
držíme půst, jdeme na mši, večeříme kapra…

Pavel, Anna,
Kateřina,
Karolína, Jakub
a Anna Polcrovi
před 2 lety
Foto: archiv
rodiny
Polcrových

2. Pracujete s mládeží, zdá se vám dnešní mládež jiná, než jste byli vy
v jejich věku?
Je jiná a stejná zároveň. Jiná v tom, že žije v trochu jiném světě, jiné společnosti,
než jsme žili my, a musí řešit jiné starosti všedních dní – kolik přátel mám na
facebooku, co je in a co out, kam si zajedu do zahraničí na víkend, zda je tam
pokrytí wifi, bude basejump nebo skok padákem dostatečně adrenalinový .
Stejná v tom, že i ji zajímají odpovědi na základní otázky smyslu lidského života.
Jak to mám s Pánem Bohem nebo on se mnou, proč jsem tady, líbím se mu (jí), co
bude, až tady nebudu…
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3. Jakou upřednostňujete výchovu svých dětí – vysvětlování, nebo spíše
ráznější pravidla?
Obojí je potřeba. Pravidla musí být dodržována, aby nevznikl chaos. A na druhou
stranu potřebují děti pochopit, proč jsou nutná. A to se jim musí vysvětlit. I když to
dá mnohdy hodně práce.
Nejsme zastánci přílišné přísnosti či pedantství, ale ani velkého liberalismu ve
výchově, který vede k dnešní adoraci dětí některými rodiči. To nemá nic společného
s láskou k bližnímu. Myslíme si, že každý musí znát mantinely, mezi kterými se
může pohybovat. Pokud budou příliš úzké, začne dítě narážet a bude je chtít za
každou cenu přeskočit a tím shodí i trenéra či diváka (rodiče) za nimi. Když budou
příliš daleko, až tak, že je dítě neuvidí, nebude potom vědět, zda jede životem
dopředu nebo do boku, a až k nim dojede, bude nejspíš hodně vyčerpané.
4. Zapojuješ se, Pavle, do dění občanského i politického, domníváš se, že
je třeba většího zapojení lidí do chodu města, společnosti, farnosti?
Ano, většího zapojení lidí určitě. A každý tam, kde může uplatnit své dary
a schopnosti, které má. V tom je krása života, nabídnout pomoc, sílu, myšlenku,
stvořit něco nového, podpořit dobro. Štve mě, že řada lidí vidí pouze svůj vlastní
plot, svůj vlastní život, svoje pohodlí a vymlouvají se na to, že buď nemají síly a čas
nebo je to zbytečné. Ale angažovat se i mimo svůj bezpečný prostor (domov) může
být velmi obohacující. Nejen pro ty, pro které se nasazujeme, ale i pro nás osobně.
5. Konec roku je vždy i bilancování, z čeho jste měli letos opravdu
upřímnou radost?
Každý den přináší spoustu radostí, když je chceme vidět či slyšet. Upřednostnit
jednu znamená, že bychom té jiné trošku ubrali. Takže, kdybychom měli uvést
výčet, četli by sestry a bratři ještě o Velikonocích. Začali bychom 1. ledna, kdy jsme
měli radost z nového roku, z dobře oslaveného Silvestra, z novoroční mše,
výborného oběda, odpolední vycházky s dětmi…… 2. ledna jsme pak strávili
u rodičů, radovali se z jejich přítomnosti a povídání, z vynikajícího cukroví, ze
čtvrtky slivovice, tepla z kamen…… 3. ledna ……
6. Co byste popřáli našim čtenářům do nového roku 2019?
Ve spojení s tou předchozí odpovědí - radost. Ať se učíme ji hledat, ať ji odhalujeme
a nalézáme. Když ji pak prožijeme, bude nás to motivovat objevovat ji znovu a život
nás tím bude ještě více bavit, bude krásnou výzvou dělat dobré věci.
za rozhovor děkuje Zuzana Bartošová
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ROZHOVOR S PANEM LEOPOLDEM LANÍKEM
.

Nejprve jsem bratra Leopolda Laníka poprosila, aby nám vyprávěl
o adventu svého mládí.
Moji bratři a sestry,
jak jsme vnímali vše, co je spjaté s adventem, v době války a po ní.

.

Válečné zimy byly tuhé a již od začátku prosince mrzlo a padal sníh. Byli jsme
mladí, a tak nám zima nevadila. Automobilová doprava byla minimální. Movití lidé,
kteří vlastnili auto, jej měli „na špalkách“, a ti, kteří měli povoleno jezdit, jezdili
převážně na dřevoplyn. Benzin byl jen pro armádu. Malý provoz na silnicích
umožnoval mladým používat silnice pro sáňkování. Silnice se nesolily. Tyto
skutečnosti nás mladé nikterak netrápily. Měli jsme sníh, byl zamrzlý rybník na
bruslení a spousta klouzaček.
Advent byl pro nás skutečnou přípravou na vánoce a tak nám nebylo zatěžko jít
každé ráno na roráty. Ty u sv. Petra a Pavla začínaly vždy v šest hodin ráno a kostel
byl plný. Během mše sv. se více zpívalo než modlilo a to písně ještě z doby Karla IV.
Na varhany převážně hrával pan učitel Hejdušek a někdy paní Pořízková. Po
rorátech a skromné snídani se šlo do školy. Po válce atmosféra rorátů pokračovala
až do začátku 50. let. To nastal velký odsun kněží do internace a žalářů a také
v našem kostele zůstal jen jeden kněz, P. Alois Prokop. Faru soudruzi zabrali a otce
Aloise přestěhovali k Milosrdným. Otec Alois byl mohutné postavy a sestřih vlasů
na ježka, proto my mladí jsme mu říkali „Dewsbury“ podle kanadského hokejového
obránce. Roráty jsme stále navštěvovali a na nich se setkávali se svými kamarády,
abychom se spolu s nimi společně věnovali zimním radovánkám. A jak roky
ubíhaly, farníků na rorátech ubývalo a nám pomalu mizel ten krásný adventní čas
našeho mládí a zůstaly jen pěkné vzpomínky na tento čas.
.
Poldo, moc děkuji za Tvé vzpomínání, které pro mnohé je až
pohádkové z pohledu množství sněhu, ale velice smutné z pohledu
dřívější persekuce kněží i farníků. Mám připraveno pár otázek, které
bych Ti chtěla položit jako člověku, kterého si velice vážím nejen jako
hlavy velké rodiny, ale i jako zasloužilého učitele v ZŠ v Olšanech, kde
jsi působil, a také jako našeho skvělého farníka a zpěváka sboru
u sv. Petra a Pavla. Oceňuji a je moc dobře, že jsi vždy ochotný pomoci
slovem i skutkem.
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1. Mám otázku spíše netradiční v adventní čas. Jak prosím vnímáš
dnešní dobu?
Mladí dnešní doby se mi jeví jiní, než jsme byli mladí my. Vidím rozdíl především
v tom, že dříve bylo více úplných rodin: tatínek, maminka, děti a tak tvořila rodina
základ minulého státu. I výchova malých dětí byla přísnější, ale v dobrém slova
smyslu. V dnešní době, kdy se setkáváme se soužitím přítel, přítelkyně, druh,
družka, mizí závažnost rodiny. To dle mého vede k častému rozpadu těchto svazků
a to se odráží i na výchově dětí. Děti žijí sice mnohdy v nadbytku, ale chybí jim jistá
odpovědnost a dodržení základních pravidel slušnosti a zásad. To se odráží i v tom,
že dříve například všechny kostely byly otevřeny celý den, bez obav, že by někdo
něco vzal, stejně na hřbitovech se nikdy nic neztratilo. Hrob byl nedotknutelný.
Také byla podstatně větší autorita k pedagogům, stěžovat si na učitele doma
přinášelo trest a nikoliv podněcování vůči kantorovi.
2. Co z Tvého pohledu je nejdůležitější pro zachování životního elánu
a pohody tak, jak ji cítím z Tvého života a z života Tvé rodiny?
Už od raného mládí jsme zažívali doma rodinnou pohodu. I po tragické smrti mého
tatínka maminka nikdy nepropadla zoufalství, udržovala ji víra. Byli jsme čtyři děti
a všem nám umožnila vzdělání.
3. Čeho si nejvíce v životě vážíš?
Vážím si pracovitých a slušných lidí.
4. Dokázal jsi v životě odpustit? I když Ti někdo hodně ublížil? Ulevilo
se Ti pak?
Díky Bohu mně nikdo neublížil tak, abych byl nucen to těžce nést a neodpouštět.
Setkával jsem se s lidmi příjemnými i méně příjemnými a těm jsem se vyhýbal,
pokud to šlo.
5. Na co se nejvíce těšíš v adventní a vánoční čas?
Těším se na adventní čas, který je přípravou na vánoce. A jsem rád, že je tento čas
delší než samy vánoce. Mám v oblibě adventní písně, které nejsou tak známy
a pochází z období Karla IV., a proto nejsou „profláktnuty“ jako koledy, které
slyšíme v obchodních domech již od listopadu.
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6. Na závěr bych Tě chtěla poprosit o přání pro naše čtenáře do nového
roku 2019.
Mým velkým přáním je, aby se zklidnila situace ve světě. Všem bych popřál méně
návštěv lékařů a nemocnic a hodně zdraví.
Moc děkuji za rozhovor a přeji požehnání celé rodině v tomto i celém
příštím roce.
Zuzka Bartošová

ZAMYŠLENÍ
Jak vnímám adventní čas
Čas adventu mám opravdu ráda, možná více než samotné vánoční oslavy. Proč? Je
to pro mne čas očekávání, čas, kdy kolem nás ožívá víra, naděje a láska.
Co vše si pod tím představuji. Víru v Boha, ve vyšší princip,
v lepší budoucnost. Tak věřily i generace před námi, i když
současnost může být dobrá. Věřím však také v člověka, naše
společenství, vzájemnou pomoc a toleranci, věřím v sílu
odpuštění a nalezení cesty k lidem i tam, kde se situace zdá
bezvýchodná. S pomocí Boží vše jde.
Neodmyslitelná je pro mne naděje. Když upadneme, máme
možnost vstát. Někdy těžce, jindy nám jde náprava snadno.
V době adventní je úžasný čas vypnout z předvánočního shonu
a zamyslet se. Právě nyní může být čas zajít za sousedem, bratrem, sestrou,
spolupracovníkem a s nadějí i vírou jim říci: „Pojďme vyřešit neshody a začněme
znovu budovat náš vztah, mám vás rád, ráda.“ Vím, jsou na toto téma psány knihy,
tvořeny filmy, ale nemusí být vše medializováno, jde o náš vnitřní pokoj a pokoj
našich blízkých, klid v rodině.
Není nutné, a naši čtenáři to jistě ví, zahrnout rodinu dary, opulentními hostinami
či sterilní čistotou bytu. Pro vás i vaše blízké je příjemné, když jste v pohodě a v den
narození Ježíška nepadnete vysíleni pod vánočním stromečkem.
A k tomu poslednímu, k lásce, není co dodávat. Láska má velice mnoho podob,
a protože právě o vánocích je toto téma někdy i velmi bolestné, nebudu ji příliš
rozebírat. Vyseknu poklonu všem šťastným dvojicím, které jsou spolu, ať již krátce
nebo delší dobu. Láska je Boží dar. Díky si zaslouží také děti, které, ať již malé nebo
dospělé, na své rodiče a blízké nezapomínají a najdou si pro ně vždy čas, pomůžou.
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A obráceně je zase dobře, když láskyplní rodiče dají mladým příležitost rozletět se
do světa a dospět. A to nemluvím o dobrých vztazích ve společnosti, v práci, ve
škole. Témat, nejen o lásce, by bylo více. Lidé nejsou andělé. Přesto v každém jeho
dobré já vnímám a snažím se jej rozvíjet.
Vhodný čas pomoci může být doba pro přípravu betlémů v našich kostelích, ale
i čas, kdy pomůžete při zajištění možného otevření kostelů pro další návštěvníky.
(Termíny zdobení kostelů jsou uvedeny na konci Inri.)
Popřeji vám všem rozjímání plný adventní čas, požehnané
vánoce a ať v Novém roce 2019 vás víra, naděje a láska
provází.
MVDr. Zuzana Bartošová

OKÉNKO PRO DĚTI
Vybarvi obrázek podle čísel,
kde barva není určena číslem, domysli si ji. Kolik
pastelek jsi použil?

1 modrá
2 hnědá
3 žlutá
4 bílá
5 šedá
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z www.pinterest.com vybrala Renata Plenařová .

POZVÁNKY
* Milé děti, zveme vás s vašimi rodiči i blízkými na mikulášskou nadílku v neděli
2. 12. 2018 po mši svaté, která bude v 9 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici.
* Setkání se svatým Mikulášem a jeho doprovodem proběhne i v kostele sv. Petra a Pavla
v neděli 9. 12. po ranní mši svaté v 9 hodin.
.
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* V neděli 2. 12. v 15.00 hod. pořádá SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. v kostele sv. Cyrila
a Metoděje III. charitativní adventní koncert smíšeného komorního sboru
Univerzity Palackého v Olomouci Ateneo. Vstupné dobrovolné.
*

* V neděli 9. 12. v 18.00 hod. zazní v kostele sv. Jana Nepomuckého adventní
koncert smíšeného pěveckého sboru Exaudi. Koncert pořádá SONS
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) oblastní odbočka Prostějov,
výtěžek bude věnován zrakově postiženým.
.
* V neděli 16. 12. v 18.00 hod. pořádá Charita Prostějov v kostele Povýšení
sv. Kříže Adventní koncert sboru Exaudi a jeho hostů, jehož výtěžek bude
věnován Charitě.
* V neděli 16. 12. v 17.00 hod. se v kostele sv. Cyrila a Metoděje bude konat
vánoční koncert pěveckého sboru Nota bene. Jako hosté vystoupí členové
Kosteleckého chrámového sboru a dětský pěvecký sbor Horáček.
.
* Ve středu 19. 12. v 18.00 hod. se v kostele Povýšení svatého Kříže uskuteční
adventní koncert pěveckého sboru Proměny a jeho hostů.
Pozvánku na adventní zastavení a koncert naleznete v rubrice CMG na straně 4. .
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* Přijďte prosím pomoci s přípravou vánoční výzdoby.
– v kostele Povýšení sv. Kříže ve středu 19. 12. od 9.00 hod.
– v kostele sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)
ve čtvrtek 20. 12. od 15.30 hod.
– v kostele sv. Cyrila a Metoděje v pátek 21. 12. od 15.00 hod.
Děkujeme.
* Předvánoční zpovídání v kostele Povýšení sv. Kříže
čtvrtek 20. 12.

9.00 - 12.00

13.00 - 17.30

pátek 21. 12.

9.00 - 12.00

13.00 - 18.30

sobota 22. 12.

9.00 - 12.00

13.00 - 18.00

* V sobotu 29. 12. v 16.00 hod. jste zváni do kostela svatého Petra a Pavla na
vánoční koncert Za hvězdou. Zpívat a hrát bude křesťanská hudební skupina
Dejme toMu spolu s dětmi. Vstupné dobrovolné. Tři čtvrtiny výtěžku budou
věnovány mobilnímu hospici Nejste sami (www.nejstesami.eu).
* Po roce zde máme farní ples, v pořadí již čtvrtý. A proč plesat, když už máme
varhany? Proč ne??? Ples bude zahájen v pátek 22. 2. 2019 ve 20.15 hod. v Domě
služeb na Olomoucké ulici v Prostějově a ukončen opět
ranní mší svatou ve farním kostele. Těšit se můžete na
posezení u stolů pro šest plesajících, farní kapelu,
občerstvení, tombolu a další překvapení. Cena vstupenky
je 150 Kč, vstupenky lze rezervovat již nyní na e-mailové
adrese ctvrty.farni.ples@seznam.cz a během ledna si
můžete vstupenky koupit ve farní kanceláři u pana jáhna
Hubáčka nebo v kanceláři děkanátní účetní, paní Renaty
Plenařové. Pokud budete chtít potvrzení o finančním
daru pro daňové účely, obraťte se na děkanátní účetní.
Chcete-li rozšířit „plesový farní tým“, pište na plesový
e-mail. Prosíme také o dary do tomboly, je možné je předat organizátorům nebo
přinést do farní kanceláře. A pro co tentokrát plesáme? Výdělek tohoto a zřejmě
dalších případných plesů bude věnován na rekonstrukci fary naší farnosti, kterou
budeme muset přebudovat tak, aby pan farář žil v důstojnějších podmínkách
a prostory fary pomáhaly udržovat farní pospolitost. Prosíme o podpoření plesu
modlitbou, aby nás Pán při zdravém srdci zachovati ráčil.
za tým organizátorů zvou manželé Černí
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OTEVŘENÍ KOSTELŮ MIMO DOBU BOHOSLUŽEB
24. 12. 25. 12. 26. 12. 27. – 29. 12. 30. 12. 31. 12. 2018
Povýšení
sv. Kříže
Sv. Cyril
a Metoděj
Sv. Josef
(Krasice)
Sv. Bartoloměj
(Vrahovice)

9–16

Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan
Nepomucký

13–18

9–18

12–17

1. 1. 2019

6. 1.

13–18

13–18

9–15

14:30–16:30

14:30–16:30

16–18
14–16
14–16
10–12

10–12

Přijďte si i s dětmi prohlédnout betlémy, někde za zvuku vánočních koled, jinde za
zvuku kostelního ticha. Z kostela Povýšení sv. Kříže si od 24. 12. budete moci odnést
s sebou domů Betlémské světlo.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2018
Povýšení sv. Kříže

Pondělí 24. 12. – Štědrý den

Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Anna (Drozdovice)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Sv. Florián (Držovice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných)
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mše svatá "pro děti"
mše svatá "v noci"
půlnoční bohoslužba slova
mše svatá "pro děti"
mše svatá "v noci"
bohoslužba slova
bohoslužba slova
mše svatá "v noci"
mše svatá "v noci"
mše svatá "v noci"
"půlnoční" mše svatá

16.00 hod.
21.00 hod.
24.00 hod.
16.00 hod.
23.00 hod.
22.00 hod.
15.00 hod.
21.00 hod.
22.30 hod.
22.00 hod.
24.00 hod.
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Úterý 25. 12. – Narození Páně – Boží hod vánoční

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj

mše svatá
7.30 a 10.30 hod.
mše svatá
9.00* hod.
*po mši sv. budou děti zpívat a hrát u jesliček
Sv. Josef (Krasice)
mše svatá
18.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
mše svatá
9.15 hod.
Sv. Petr a Pavel
mše svatá
9.00 hod.
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných)
mše svatá
11.00 hod.

Středa 26. 12. – sv. Štěpán

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
9.15 hod.
9.00 hod.

Sobota 29. 12.
Povýšení sv. Kříže
mše svatá
10.00** hod.
** mše svatá slavená otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
spojená s žehnáním tříkrálovým koledníkům pro celou arcidiecézi

Neděle 30. 12. – Svátek Svaté rodiny

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

Pondělí 31. 12. – Silvestr

Povýšení sv. Kříže
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
18.00 hod.
9.15 hod.
9.00 a 18.30 hod.

15.00 hod.
16.00 hod.
8.00 hod.

Úterý 1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel
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mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
18.00 hod.
9.15 hod.
9.00 hod.
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