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VELIKONOCE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
A SV. PETRA A PAVLA

Když věřící
o Velikonoční
vigilii zapalují
od paškálu
svou svíci,
naznačuje se
tím, že
v jednom
každém z nich
a zároveň
i uprostřed
nich je křtem
zažehnuto
Světlo světa,
Kristus, že na
každého z nich
sestoupil plamen Ducha sv.
Foto: J. Tvrdík
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ÚVODEM
Milí farníci,
.
vstupujeme do Svatého týdne, který vyvrcholí Velikonočním třídenním, abychom
oslavili tajemství naší víry, jak ho v neděli vyznáváme slovy: „Tvou smrt zvěstujeme,
tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.“
Budeme slavit základní události naší víry, s nimiž jsme propojeni naším křtem,
proto můžeme za pomyslný vrchol slavení Velikonoc považovat obnovu křestního
vyznání při slavení Velikonoční vigilie. Při křtu jsme byli označeni nesmazatelným
znamením, ale to neznamená, že bychom mohli být ve vztahu k Bohu nějak pasivní,
je neustále nezbytné obnovovat naši víru, která se projevuje především důvěrou.
Všechny velikonoční události byly nesčetněkrát zachyceny umělci v jejich tvorbě,
kterou oslovují zvláště náš zrak a sluch. Díky jejich mistrovství do těchto událostí
můžeme být vtaženi tak, že nebudeme věnovat pozornost ničemu jinému než tomu,
co vidíme a slyšíme. Přesto možná některé z nás někdy napadlo přemýšlet o tom,
jaké by to bylo vstoupit do stroje času a být přítomen těmto událostem na živo. Stát
někde v koutě ve Večeřadle a slyšet poprvé Ježíše říkat: „Toto je moje tělo.“
Provázet Ježíše do Getseman a neusnout spolu s učedníky. Nepřidat se k davu,
který křičí: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Slyšet, jak Ježíš říká lotrovi: „Dnes budeš se mnou
v ráji.“ Spolu s vojáky spatřit zázrak Zmrtvýchvstání a být prvním, s kým se
Zmrtvýchvstalý setká. Jenže stroje času zatím a asi i napořád zůstanou jenom v naší
fantazii.
S jednou výjimkou, kterou ovšem nevynalezl člověk, ale kterou člověka obdaroval
Bůh, a tím „strojem času“ je liturgie. Ona totiž prolamuje hranice mezi tím, co bylo,
je a bude, a otevírá nám dveře do věčnosti. A není žádný rozdíl mezi poslední večeří
a mší svatou, je to jedna totožná událost. Není rozdíl mezi Ježíšovým ukřižováním
a liturgií Velkého Pátku. Není rozdíl mezi naším slavením
Velikonoční vigilie a Kristovým zmrtvýchvstáním. Světlo
velikonoční svíce je září, která probleskla z Kristova hrobu
a je napořád světlem světa, abychom i my mohli být světlem
světa, protože se staneme svícemi, které toto světlo zapálí.
Přeji nám všem opravdové Velikonoce, aby každý z nás
pocítil, že zmrtvýchvstání je realita už teď, protože syn, který
byl mrtev, je zase živ.
.
Mytí nohou na Zelený čtvrtek 2018
P. Aleš Vrzala, farář
Foto: J. Tvrdík
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ZPRÁVY Z FARNOSTÍ
Personální proměna salesiánské komunity v Prostějově
.
Provinciál salesiánů Petr Vaculík se svou radou rozhodl o těchto personálních
změnách v prostějovské salesiánské komunitě: od 1. 9. 2019 - P. Pavel Čáp, ředitel
komunity a farář u sv. Petra a Pavla; P. Antonín Pražan, ekonom komunity - školní
kaplan - delegát provincie pro trvalou formaci; P. Ladislav Banďouch, školní kaplan
na CMG (přichází z Brna - Líšně); P. Emil Matušů, administrátor farnosti Vrahovice
a Smržice (od 1. 7. 2019). Z Prostějova odchází P. Petr Matula do Brna - Líšně
(bude ředitel Salesiánského střediska); P. Josef Glogar do Sebranic (bude ve
farnosti); P. Pavel Caha do Fryštáku (bude kaplanem ve farnosti).
P. Petr Matula SDB .
Ohlédnutí za 4. farním plesem
Myslím si, že se ten náš 4. farní ples zase vydařil!!!
Večer to byl plný tance, krásné hudby, přátelských
rozhovorů a dobré nálady. A jak se na takovou akci
sluší, je tu čas bilance, zúčtování a díků.
.
Myslím, že budu mluvit za všechny zúčastněné, když
nejprve poděkuji Honzovi Černému jako hlavnímu
organizátorovi, kapelníkovi, scénáristovi a moderátorovi a pochopitelně otci
děkanovi, na jehož hlavu všechno padá, za jeho odvahu a vytrvalost zůstat střízliv,
i když vidí to, co se tak na plese vídává. Děkuji všem, kteří si vzali dovolenou,
dovolenou z mateřské dovolené (díky, Jani ☺), těm, kteří tu byli na pracovní cestě,
i těm, kteří je na pracovní cestu vyslali. Ono není lehké přijít do sálu, zjistit, že je
potřeba vysát, utřít, přerovnat, dovézt, nazdobit, natahat a předchystat, a pak zase
všechno zabalit, odnosit, odřídit, přerovnat a uklidit. Díky všem, kteří hráli a hráli,
zpívali, prodávali, dohlíželi či se modlili.
.
Zkrátka zorganizovat takový ples není žádná sranda, nadře se okolo toho plno lidí.
O to větší pohlazení na duši je, když to všechno vyjde a všichni se dobře baví. Ano,
ples pořádáme díky hrstce statečných, ale nemalé díky patří i vám, kteří jste přišli
a udělali páteční večer pohodový, veselý a přátelský. Velké díky patří těm, kteří
přispěli darem do tomboly. Losování je vždy napínavé a radost z výhry veliká. Darů
do tomboly rok od roku přibývá a pro organizátory je příjemné vědomí, že každý
2.- 3. človíček na plese má (z matematického hlediska) výhru jistou.
.
Já jako účetní pak děkuji zvláště těm, kteří na ples přispěli finančně. Obzvlášť
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velký dík Honzy Černého patří paní senátorce Chalánkové za obzvlášť velký dar a za
její pravidelnou podporu plesu. Díky darům všech dárců se mohou uhradit provozní
náklady (nájem prostor, OSA, náklady na tisk, lístky pro kněze, výzdobu…) a zisk
pak může být vyšší. Shrneme-li, pak:

.

.

provozní náklady
náklady na občerstvení
► výdaje celkem

15.936,00 Kč
17.306,00 Kč
33.242,00 Kč

výtěžek ze vstupenek
výtěžek z občerstvení
výtěžek z tomboly
dary
► příjmy celkem

23.850,00 Kč
26.538,00 Kč
17.590,00 Kč
13.450,00 Kč
81.428,00 Kč

čistý zisk plesu

48.186,00 Kč

Jen zopakuji, že letošní výtěžek půjde na opravy fary, abychom měli dost místa
pro společenství, setkávání scholy, schůzky (zvlášť, když se sejde více akcí zároveň),
dostatečné kancelářské a archivační prostory a důstojné bydlení pro kněze
a kaplana.
Takže ještě jednou: Všem velké díky a Pán Bůh zaplať!!!
.
Osobně si myslím, že pořádání takových společných farních akcí má velký
význam. Jak jinak by naše farnost rostla a zrála? Církev má být společenství, nikoli
jednotlivci. I Pán Ježíš byl pořád v centru dění a obklopen lidmi. Přála bych si
proto, aby akcí jako ples, „adventní hrnec“, velikonoční agapé a podobných
přibývalo a my mezi svými zakoušeli Boží lásku, přízeň a požehnání.
Renata Plenařová .

Taneční pár č.1
během scénky
Foto: J. Tvrdík

PS: Taneční pár č.1 vyhlašuje na plesovou sezónu 2019/2020 taneční kurz, kde
se zaměříme zvláště na polku tančenou na valčíkový doprovod ☺
.
5. farní ples 21. 2. 2020 už se blíží...
..
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SHM - KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV
Letní prázdniny 2019

.

TURNUS
1

TÁBOR
1. plyšový tábor

TERMÍN
6. 7. – 13. 7.

MÍSTO
Stará Voda

HLAVNÍ VEDOUCÍ
Michal Reiter

VĚK
11 – 13

CENA
1700

2

2. plyšový tábor

13. 7. – 20. 7.

Stará Voda

Matěj Lízner

6 – 10

1700

3

Šumava - na kole

15. 7. – 28. 7.

Šumava - Kvilda

Tereza Vysloužilová

13 – 17

4000

4

3. plyšový tábor

20. 7. – 27. 7.

Stará Voda

Martin Galda

6 – 10

1700

5

4. plyšový tábor

27. 7. – 3. 8.

Annaberg

Klára Popelková

11 – 13

1700

6

Ministrantský tábor

27. 7. – 3. 8.

Stará Voda

Jan Kapounek

6 – 10

1700

7

Příměstská školka I

29. 7. – 2. 8.

Školka CMG

Lenka Češková

3–6

800

8

Příměstská školka II

5. 8. – 9. 8.

Školka CMG

Magda Talandová

3–6

800

9

Alpy 2019

8. 8. – 22. 8.

Alpy

Luděk Procházka

15 – 18

5500

10

Rangers výcvik - Buráčci

24. 8. – 28. 8.

Vidče

Václav Lízner

13 – 17

1000

11

Zamávání prázdninám

25. 8. – 28. 8.

Stará Voda

Tereza Marková

6 – 13

1000

Další informace o táboře Vám podá hlavní vedoucí a budou též k dispozici na
internetových stránkách www.shmpv.cz, kde také můžete přihlašovat své děti. .
Na všechny se moc těší

salesiáni a animátoři Klubu SHM Prostějov

CMG - CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ A MŠ
Na Květnou neděli 14. dubna v 15.00 hod. pořádá Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v kostele Povýšení sv. Kříže modlitbu Křížové cesty na téma
Ecce Homo. Modlitby a mluvené slovo doprovodí postními zpěvy schola CMG.
Všichni jste srdečně zváni.
.
16. a 17. dubna se konají přijímací zkoušky do primy Cyrilometodějského
gymnázia. Bude přijato 30 žáků, kteří projdou úspěšně přijímacím řízením. .
V úterý 23. dubna ve 12.30 hod. budeme v kostele sv. Cyrila a Metoděje slavit
velikonoční mši svatou. Celebruje otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Po mši sv. otec arcibiskup slavnostně otevře a požehná modernizované učebny
a zrekonstruované venkovní prostory budovy CMG z projektu ITI.
..
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Ve čtvrtek 25. dubna v 18.00 hod. vás zveme na Večer francouzského
divadla v sále Městského divadla v Prostějově. Vstupenky v předprodeji tamtéž.
Výběrové řízení do 6. ročníku církevní základní školy bude
ve dnech 3. - 4. června v budově CMG. Uzávěrka přihlášek je
14. 5. 2019. Podmínky přijímacího řízení jsou na webových
stránkách školy. Pro školní rok 2019/2020 přijmeme 30 žáků.
V pátek 31. května v 17.00 hod. bude slavnostní děkovná mše Cyrilometodějského gymnázia v kostele Povýšení sv. Kříže spojená s předáním maturitních
vysvědčení. Po mši svaté pokračuje již tradiční Zahradní slavnost.
Jitka Hubáčková

OKÉNKO PRO DĚTI

.
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Ježíš za nás nesl těžký kříž
Spoj správně čísla, jak jdou po sobě.

.

6

V nouzi poznáš přítele
Ježíš se v závěru svého pozemského života ocitl ve velmi těžké situaci. Osoby,
s nimiž se v okamžiku svého utrpení setkal, musely zaujmout postoj k tomu, co se
s Ježíšem děje. K větě připiš správné písmeno z obrázku, podle toho, o kom věta
hovoří.
.

připravila Renata Plenařová
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O POUTÍCH
Jarní počasí přímo volá po výletech a návštěvách zajímavých míst. Proč tedy
nespojit příjemné s užitečným a přínosným a nevyjet si právě na pouť? K tomuto
rozhovoru mě inspirovala vyhlášená farní pouť do Fatimy.
Proč pouť, co to je pouť?
ptám se pana Miklase, který poutní zájezdy už mnoho let pořádá.
Poutě a putování patří k člověku od nepaměti. Člověk se chce více přiblížit Pánu
Bohu a více ho poznat. Jeden kněz mi vždy říkával, že se na pouti potřebuje
duchovně dobít. Je to takové volání duše člověka, aby se více setkala s Bohem. Kvůli
hříchu je nám bližší více svět kolem nás nebo jsme zahlceni sami sebou. Kvůli této
hradbě jsme vzdáleni od Boha. Když jedeme na pouť, jsme, i když jen krátce,
odloučeni od všedního života a starostí. A můžeme – pokud se otevřeme – být
Bohem znovuzrozeni.
Kde se vzala poutní místa, jak vznikají?
Jsou to místa spojená s nějakou událostí, která
změnila člověku život a posílila víru v Boha v těžkých
chvílích, kdy všechno zklamalo. Chce se mi ta místa
nazvat „svatá“ pro Boží blízkost, jak tomu bylo
i s Mojžíšem u hořícího keře na hoře Choréb (Ex 3,5).
S jakými úmysly lidé jezdí na poutě?
Nejčastěji s prosbami, z vděku nebo kvůli usmíření.
Jindřich Miklas
Jiní však mohu přijít jen kvůli historii místa či jeho
architektuře. To ovšem neznamená, že nemohou být místem zasaženi. Je na nich,
zda se nechají Bohem oslovit. Proto je mým přáním a usiluji o to, aby, když lidem
vyprávím o různých místech, nešlo o náboženskou turistiku, ale tak trochu o malé
exercicie.
Jak často by měl člověk jezdit na pouť?
Někdo může namítnout, že Pán Bůh je všude, tak proč tedy někam jezdit. Jsou lidé,
kteří nemají potřebu poutě po celý život. Ale jsou i takoví, kteří pociťují něco jako
„absťák“ po pouti, kde touží být „zahrnuti“ Bohem a jeho milostí.
Jaké poutní místo tu máme nejblíž?
Asi Dub nad Moravou a Jednov.
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Jaké poutní místo je tady na Moravě nejnavštěvovanější?
Svatý Hostýn.

.

Jaké poutní místo je nejstarší v ČR?
Nejspíš Palladium země české ve Staré Boleslavi.

.

Jaké poutní místo zasvěcené některému světci byste nám doporučil?
Jakýkoli kostel v den jeho „patrocinia“ - zasvěcení. Je dobré tam být na bohoslužbě
a slavit s místním farním společenstvím. V takový den se místo stává jedinečným
a je zde možnost získání odpustků. Proto nemusí jít vždy o vyhlášené poutní místo.
Putování k jakémukoli světci může být inspirací pro náš život.
Která poutní místa na Vás zapůsobila nejsilnějším dojmem?
Samozřejmě Svatá země, Lurdy, Fatima, Řím, ale i Svatý Hostýn.
Které poutní místo byste doporučil navštívit o Velikonocích?
Zažil jsem Velikonoce jak ve Svaté zemi s patriarchou, tak v Říme se Svatým otcem.
Byly to krásné a obohacující poutě. Ale nejvíc toužím Velikonoce slavit doma,
s rodinou a ve farním společenství.
.
Přeji Vám tedy, abyste ty letošní Velikonoce prožil v úzkém spojení s Kristem
a aby Vás naplnily radostí, pokojem a Boží milostí. Děkuji za rozhovor.
Renata Plenařová

VTIPY
Jeli poutníci do Říma a jejich vedoucí vždy ohlašoval, za koho bude následující
modlitba. Úmyslů přibývalo, a proto je začal spojovat. Takže se modlil: „za obrácení
hříšníků a našeho pana faráře...“
Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty
na druhou stranu. Zeptá se lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: „Dvacet liber.“
.
„Není to trochu moc?“
.
„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“ .
Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch cenách!“
.
vybrala Marie Schneeweissová .

INRI 1/2019

9

SPOLEČENSTVÍ NAŠÍ FARNOSTI
Schola při kostele sv. Cyrila a Metoděje

..

Schola při kostele sv. Cyrila a Metoděje je společenství mladých lidí, které se snaží
svým zpěvem sloužit Bohu a pomáhat spolufarníkům k hlubšímu prožití mše svaté.
Heslo naší scholy je: „Dá se to zazpívat i hezky.“ ☺
Nejstarší členové (ne věkem, ale dobou
služby) jsou zpěváci, kteří se zapojili do
oprav kostela v 90. letech minulého století.
Kostel, který si opravili, začali navštěvovat
a doprovázet svým zpěvem bohoslužby. Jak
šel čas dál, scholisté se povdávali a poženili,
někteří se přistěhovali, někteří migrovali...
Soustředění na Orlím hnízdě
A tak tu máme dnešní složení, jehož srdcem i duší je
Foto: Dalibor Schotli
naše milá vedoucí Jana Růžičková. Tvoříme jednu
velkou bandu, která ráda zpívá (i když to prý někdy na výrazech našich tváří není
znát ☺), ráda se navzájem setkává (a to nejen v kostele), a když je potřeba, přiloží
ruku k dílu, třeba při úklidu kostela, přípravě kavárny po nedělní mši sv. nebo
pomůže při stěhování některého z členů scholy. Snažíme se ve zpěvu i jako
společenství růst, a tak spolu jezdíme na soustředění, letní a zimní dovolené...
Naším hlavním cílem je služba během mše svaté a nikoli sebeprezentace. Proto se
před zkouškou či mší svatou společně modlíme a prosíme o vedení Duchem svatým.
Snad je to z našeho zpěvu alespoň malinko cítit...
.
Přáli bychom si, aby v naší službě pokračovaly děti z našeho farního společenství,
a proto máme i dětskou scholičku. Vždyť už sv. Augustin říkal: „Kdo zpívá, dvakrát
se modlí.“
Renata Plenařová a členové scholy u Cyrilka . .

HUDEBNÍ QR KÓD

připravil .
Jan Černý .
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Dětská scholička
při ukazovačce
Foto: Jana
Kadlecová
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POZVÁNKY
* Na Zelený čtvrtek 18. 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. Jste zváni prožít tuto slavnost společně
s našimi kněžími, jáhny i ministranty v kruhu naší farní rodiny.
..
* Žehnání nově zrekonstruované petrské fary, kde bude také
bydlet salesiánská komunita, se uskuteční v pátek 24. 5. po mši svaté, která začíná
v 18.30 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Účast přislíbil arcibiskup
Jan Graubner a provinciál salesiánů Petr Vaculík. Všichni jste srdečně zváni. .
P. Petr Matula,
.
ředitel salesiánské komunity sv. Josefa Dělníka
v Prostějově

Petrská fara k 21. 3. 2019
Foto: Petr Matula
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2019
18. 4. Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně
Povýšení sv. Kříže
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
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mše svatá
po mši bdění v Getsemanské zahradě
mše svatá
po mši bdění v Getsemanské zahradě
mše svatá
po mši bdění v Getsemanské zahradě

18.00 hod.
18.30 hod.
do 20.00 hod.
18.00 hod.
do 22.00 hod.
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19. 4. Velký pátek – památka Umučení Páně
Povýšení sv. Kříže

Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
křížová cesta
9.00 hod.
bohoslužba
15.00 hod.
po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu
do 18.00 hod.
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice.
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
bohoslužba
18.30 hod.
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
křížová cesta
15.00 hod.
bohoslužba
15.30 hod.

20. 4. Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu
Povýšení sv. Kříže

Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu
8.00 – 17.00 hod.
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice.
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu
9.00 – 10.00 hod.
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu
do 17.00 hod.

20. 4. Velikonoční vigilie – připomíná svatou noc,
kdy Pán vstal z mrtvých
Povýšení sv. Kříže
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá

20.00 hod.
20.00 hod.
21.00 hod.

21. 4. Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti
Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

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

22. 4. Pondělí velikonoční
Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
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mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

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