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ČASOPIS  PROSTĚJOVSKÝCH 

ŘÍMSKOKATOLICKÝCH 

FARNOSTÍ 

Slavnostní mši sv., po které byla 

požehnána rekonstruovaná fara 

u sv. Petra a Pavla, celebroval 

otec arcibiskup Jan Graubner. 
 

Foto: Jan Kapounek 
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   ÚVODEM 
 

     Milí farníci, 

Srdečně vás všechny zdravím. Je to tak už skoro prázdninový pozdrav. Tak se 

můžeme ohlédnout za uplynulým školním rokem a především děkovat Bohu za 

množství obdržených darů od našeho dobrého Otce. Zároveň si začněme vyprošovat 

mnoho milostí pro nastávající prázdniny a dovolené. Určitě je pak prožijeme co 

nejlépe. 

   Využívám příležitosti a zvu vás všechny na slavnost svatých Petra a Pavla. Je to 

tzv. městská pouť. Bude se konat v sobotu 29. 6. 2019. Začneme slavností mší 

svatou v 17.00 v kostele sv. Petra a Pavla a pak se přesuneme na farní 

zahradu Petrské fary. Zde bude slavnost pokračovat do večerních hodin. Společně 

se zakončením školního roku. 

   Přijďte se zároveň podívat na nově zrekonstruovanou vaši faru, která ten den 

bude oficiálně dokončena a předána farnosti. Říkám na vaši faru, protože patří vám, 

celé farnosti a ne salesiánům. My spolubratři salesiáni zůstaneme jen vašimi 

služebníky, budeme se snažit tuto faru co nejlépe spravovat, aby dobře sloužila 

všem. Usilovali jsme během rekonstrukce, aby byla praktická, účelná a zároveň 

pěkná, protože má být naším farním domovem.  

   A přeji všem radostné a pěkné prázdniny. 
 

                otec Pavel Čáp, SDB             + fotku 
 

  

   HUDEBNÍ  QR  KÓD  
  

   

  

 

 

 
 

 připravil  

 Jan Černý   
 

 

 

 

 

. 

Foto: Petr Matula 
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   TREFA  ANEB  VELKÉ  STĚHOVÁNÍ  SALESIÁNŮ  
 

V pátek 24. 5. 2019 na Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů byla po 

mši svaté požehnána fara u sv. Petra a Pavla v Prostějově.  

   Vše začalo mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla v 18.30, kterou sloužil 

olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kromě provinciála salesiánů P. Petra 

Vaculíka, místních salesiánů (ředitele komunity P. Petra Matuly, P. Pavla Čápa, 

P. Antonína Pražana, P. Pavla Cahy) se zúčastnil slavnosti za salvatoriány P. Andrzej 

Kaliciak, za dříve v Prostějově sloužící salesiány P. Jan Gacík, P. František Ptáček, 

P. Pavel Krejčí a za budoucí příchozí salesiány P. Ladislav Banďouch. 

   Na závěr mše svaté provinciál Petr Vaculík požehnal sochu Panny Marie 

Pomocnice, která byla dovezena z Itálie z rodiště Dona Boska a bude umístěna na 

faře. Zároveň vyhlásil vznik modlitebního společenství Sdružení Panny Marie 

Pomocnice, které povede P. Pavel Čáp. Byl také ohlášen vznik  Salesiánského klubu 

mládeže Prostějov (SKM). Na závěr mše po děkování všem, kteří nějakým 

způsobem přispěli k uskutečnění snu „zrekonstruování petrské fary“ na funkční 

pastorační zázemí a na zázemí prostějovské salesiánské komunity, se ještě promítlo 

pár fotek zahrnujících tři roky rekonstrukčních prací na faře. 

   Potom jsme se přesunuli na zahradu petrské fary, kde arcibiskup Jan Graubner 

s provinciálem Petrem Vaculíkem požehnali faru, přestřihli vstupní pásku a po 

důkladném vykropení ještě společně zasadili jeden strom v zahradě. No a pak už se 

konečně mohli nedočkaví farníci, přátelé 

i účastníci Noci kostelů vydat na 

prohlídku nově zrekonstruovaných 

prostor. Moc díky všem, kteří celou 

slavnost včetně zpěvů, liturgie, 

občerstvení, úklidu prostor připravili.  

........................................................................................................................................................................ 

A nyní ještě pár otázek a odpovědí na doplnění: 

   Co je to TREFA?                                                                                        . 

Na začátku rekonstrukce petrské fary, když byl P. Pavel Čáp pověřen vedením všech 

záležitostí kolem, přemýšlel nad jednoduchých názvem celé rekonstrukce a napadla 

jej tato zkratka: Totální REkonstrukce FAry.                                                             . 
 

Foto: Jan Kapounek 
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   Co to je Sdružení Panny Marie Pomocnice?                                                       . 

Zakladatel salesiánů sv. Jan Bosko moc dobře věděl, že při starosti o mládež na vše 

sám nebude stačit. Jako nejbližší spolupracovníky založil salesiány. Potřeboval také, 

aby se za ty, kteří pracují s mládeží, někdo modlil a nabízel Bohu své těžkosti. A tak 

před 150 lety v roce 1869 vzniklo Sdružení Panny Marie Pomocnice, které je přímo 

napojené na basiliku Panny Marie Pomocnice křesťanů v Turíně na Valdoccu, kde 

dílo oratoří začalo. V Prostějově jsme se v salesiánské komunitě shodli, že bez 

modlitební podpory na přímluvu Panny Marie Pomocnice to moc nepůjde. Více 

o tomto sdružení vám řekne každý salesián.                                     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Co to je ten nově vzniklý Salesiánský klub mládeže - SKM? 

Už jsme si zvykli, že prázdninové tábory i další akce pro děti, mládež a rodiny, 

přípravu salesiánských animátorů ve spolupráci se salesiány zajišťuje Klub SHM 

Prostějov (Klub Salesiánského hnutí mládeže), jehož předsedou je Petr Češka. 

V době komunistické totality salesiáni mohli působit jenom tajně a nemohli žít 

společně v řeholních komunitách. Styl práce tomu odpovídal. Kvůli riziku 

prozrazení často každý salesián měl kolem sebe skupinku mladých, kterým se 

věnoval. Po pádu komunistické totality se všechny řeholní řády začaly pomalu 

vracet ke svému původnímu ideálu, tj. ke společnému životu v komunitě. Když 

v Prostějově byl založen Klub SHM pro podporu práce s mládeží, tak v salesiánské 

komunitě pracovali jednotliví salesiáni víc individuálně. Každý salesián měl něco na 

starost. V roce 2016, když se rozhodlo o přestěhování salesiánů na petrskou faru, 

diecézního děkana s děkanstvím na faru u Povýšení, když se rozhodlo o vzájemné 

výměně farností (salesiáni převzali petrskou farnost a diecézní kněz – děkan farnost 

Společná modlitba 

salesiánů okolo sochy 

Panny Marie Pomocnice  
 

Foto: Jan Kapounek 

Socha zblízka 
 

Foto: Jan Kapounek 
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Povýšení), když se rozhodlo o rekonstrukci petrské fary, stanovila si provinciální 

rada s provinciálem požadavek, aby se v pastoraci více projevila přítomnost 

salesiánské komunity. A jak to souvisí se vznikem SKM? Nechci popisovat celý 

vývoj. V současné době v rámci České republiky jsou Kluby SHM v místech, kde 

nejsou salesiánské komunity. Tzn. že organizují tábory a akce a musí si shánět 

kněze, pokud chtějí mít na táboře mši nebo jiný duchovní program. V Prostějově je 

situace jiná, která spíše odpovídá nastavení klubů SKM. Kluby SKM zabezpečují 

stejnou činnost jako SHM s tím rozdílem, že jsou zcela napojeni na salesiánskou 

komunitu, na plánování celé provincie. Salesiáni skrze SKM uskutečňují svoji 

hlavní činnosti (poznámka pro ekonomy). Z ekonomického hlediska činnost Klubu 

SHM je vůči salesiánské komunitě vedlejší činností, což nám trochu dělá problémy 

při zaúčtování některých akcí. Vznikem SKM Prostějov se petrská fara stane 

takovým malým střediskem mládeže. SKM nebude konkurencí SHM, ale budou se 

v organizování akcí vzájemně doplňovat a spolupracovat. SKM by mělo umožnit 

prostějovským animátorům větší propojenost s jinými salesiánskými středisky 

mládeže v naší provincii. Pokud by vás to víc zajímalo, tak se obraťte na P. Antonína 

Pražana, který je nyní jmenován předsedou nového SKM Prostějov. 
   

   Co bude mít na starost SKM Prostějov a co Klub SHM Prostějov? 

SKM Prostějov bude mít sídlo na petrské faře na Lidické ulici 1894/1a. Bude 

zaštiťovat veškeré akce pro mládež a rodiny na petrské faře (oslava Dona Boska, 

Dětský den apod., různá setkání na faře – kromě akcí pořádaných salesiánskou 

petrskou farností) a přípravu salesiánských animátorů. Klub SHM Prostějov bude 

mít na starost akce a tábory výjezdové mimo Prostějov (tábory na Staré Vodě 

a Annabergu, cyklo tábory apod.). Zatím začínáme zkušební první rok, který je 

spojený s otevřením prostor nově zrekonstruované petrské fary. Postupně se 

činnost SKM a SHM bude vzájemně dolaďovat. SKM a SHM budou vzájemně 

spolupracovat. Nejde o konkurenci, ale o hledání nového funkčního modelu zázemí 

pro akce s mládeží s propojením na salesiánskou komunitu.                                .  
 

   Kdy se salesiánská komunita přestěhuje?  

V červenci 2016 jsem si myslel, že se za rok přestěhujeme. Při uzavření smlouvy se 

stavební firmou Navrátil jsme počítali, že na konci dubna 2019 bude vše 

zkolaudováno a na žehnání domu 24. 5. 2019 už budeme nastěhovaní. Z důvodu 

zdržení vlivem hledání lepších řešení s ohledem na statiku a funkčnost domu jsme 

po vzájemné dohodě stanovili datum, že do petrské pouti 29. 6. 2019 by měla být 

stavba předána k užívání. Takže očekáváme, že první stěhování z fary u Povýšení 
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nastane v půlce června 2019. Budeme se snažit, aby do konce června 2019 

salesiánská komunita uvolnila na faře u Povýšení všechny užívané prostory, kromě 

zázemí animátorů v prostorách bývalé kaplanky, které se bude stěhovat později. 
 

   Jak to bude se salesiánským domem v Krasicích? 

Po přestěhování salesiánské komunity se na faře u Povýšení sv. Kříže uvolní 

prostory, které ale budou vyžadovat alespoň minimální rekonstrukci (všech rozvodů 

kanalizace, vody, topení…). Bude záležet na faráři a děkanovi P. Aleši Vrzalovi 

s jeho pastorační a ekonomickou radou, do čeho se pustí a do čeho ne. Předběžně se 

počítá s přestěhováním Centra pro rodinu ze salesiánského domu v Krasicích 

u kostela (dům patří Salesiánské provincii Praha a prostějovská salesiánská 

komunita má dům v pronájmu) na faru u Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Když se 

takto uvolní dům v Krasicích, ztratí se nájem, který zajišťoval provoz domu. 

Salesiánská komunita spolu se Salesiánskou provincií Praha budou hledat vhodné 

využití tohoto domu. 
 

   Kdo bude mít na starost chalupy v Jeseníkách na Staré Vodě  

a na Annabergu? 

Salesiánská komunita se o tyto chalupy stará spolu se salesiánskými animátory 

a salesiánskými spolupracovníky hlavně proto, že slouží pro akce a tábory žáků 

a studentů církevní školy CMG v Prostějově a tábory a akce Klubu SHM Prostějov. 

Nyní budou ještě sloužit akcím SKM Prostějov. Chalupy také poskytujeme rodinám 

z našich farností. Pokud jsou neobsazené termíny, tak chalupy využívají i jiné školy 

pro lyžařské výcviky nebo rodiny s dětmi. Veškerou starost o chalupy děláme 

svépomocí. Od 1. 6. 2019 přebírá starost o chalupy P. Antonín Pražan (tel. 732 

979 065). Na něj se obracejte se všemi požadavky. Chalupy přebírá od P. Petra 

Matuly, který během srpna 2019 nastupuje na nové místo do Brna – Líšně. 
  

   Jak se promění sestava 

salesiánské komunity během 

prázdnin? 

  

  

  

  

 

Nalevo odcházející kněží  

a napravo ti, kteří zůstávají  
 

Foto: Petr Matula 
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Salesiánská prostějovská komunita má nyní 9 spolubratří. 5 bydlí na faře 

u Povýšení sv. Kříže v Prostějově, 3 spolubratři v Olomouci a jeden v Kroměříži 

u sester Sv. Kříže. To je stav k 30. 6. 2019. V Prostějově zůstává P. Pavel Čáp 

(administrátor u sv. Petra a Pavla v Prostějově, který se od 1. 9. 2019 stane 

ředitelem komunity) a P. Antonín Pražan (školní kaplan na CMG, delegát pro 

trvalou formaci Salesiánské provincie Praha). Z Prostějova odchází P. Petr Matula 

(bude ředitelem Salesiánského střediska mládeže – DDM v Brně – Líšni), P. Pavel 

Caha (bude kaplanem ve farnosti Fryšták u Zlína) a P. Josef Glogar (bude ve 

farnosti Sebranice u Litomyšle, kde bude také předsedou SKM Sebranice). Do 

Prostějova se během července – srpna 2019 přistěhuje P. Ladislav Banďouch (bude 

školním kaplanem na CMG, přichází z Brna – Líšně) a P. Emil Matušů (bude 

farářem ve farnostech Vrahovice a Smržice, přichází ze Slušovic). Na nově 

zrekonstruované petrské faře budou bydlet: P. Pavel Čáp, P. Antonín Pražan, 

P. Emil Matušů, P. Ladislav Banďouch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rekonstrukci bude petrská fara využívána nejen farností, ale také 

SKM s animátory a CMG v Prostějově. Zrekonstruované prostory budou 

také k dispozici všem farníkům i pro různé oslavy a setkání.                  
 

Opravte si prosím adresu salesiánské komunity:                                  .  

  Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Prostějově                  .  

   dříve  Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov                                                    .   

   nyní   Lidická 1894/1a, 796 01 Prostějov                                     

                                                                              P. Petr Matula SDB, ředitel komunity 

Foto: Petr Matula 
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   ROZHOVOR  S TRVALÝM  JÁHNEM  PETREM  HUBÁČKEM 
 

Ve farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově již delší dobu obětavě 

působí trvalý jáhen Petr Hubáček. Od července 2019 farnost opouští.  
                                             . 

 

1. Proč nás opouštíte? Už se to nedalo s námi vydržet? 

Začnu od konce. Zastavil mě nedávno jeden farník a říká: „Prosím tě, kolik je ti 

roků, že už jdeš do důchodu? A jak dlouho jsi tady?“ Po mé odpovědi, že už bez 

měsíce 23 a půl roku, reagoval: „To jsme teda dobrá farnost, když jsi po tak dlouhé 

době takový zachovalý.“ Nicméně, znáte jistě ten popěvek: „Když člověk přichází do 

let, všechno ho začíná bolet.“ A přesto musí ráno vstát a po splnění všech nutných 

ranních procedur sednout do studeného auta s obavami, zda to dnes ještě naskočí, 

když baterka už má také dávno své za sebou, a vydat se k Prostějovu. Z Olomouce to 

po dálnici ještě jakž takž šlo, ale vzhledem k tomu, že náš byt chceme přenechat 

synovi a přestěhovat se na chalupu ještě cca o 10 km vzdálenější, je to do Prostějova 

po zimních neupravených okreskách docela zážitek. Jistě ne posledním důvodem 

při zvažování změny mého působiště byla také skutečnost, že syn mě v podstatě 

nezažil v kostele. Od jeho tří let jezdím do Prostějova, on se zbytkem rodiny chodili 

na bohoslužby v Olomouci. Dnes již na věčnosti přebývajícímu bratrovi jáhnovi 

Karlu Berkovi vděčím za to, že jej uvedl do liturgie, přitáhl k ministrování. 

Domnívám se, že bych měl být takovým „berkou“ pro své vnuky, bydlící právě ve 

farnosti, kde bych měl nově působit. 
 

2. Jaký je rozdíl mezi trvalým jáhnem a trvalým knězem? 

Teď už budu stručnější. Jistě ve svěcení, a tím i v poslání. Jinak žádný. Oba by měli 

být vytrvalí. 
 

3. Jak pestrá byla Vaše služba ve farnosti? 

Viděno z vnějšku na první pohled nuda. Sedět v kanceláři, vést farní agendu, občas 

nějaký pohřeb, nějaké to vyučování náboženství na faře či ve škole. Jinak ale 

nepřeberná spousta setkání s lidmi, s těmi, kdo si přijdou zapsat intenci, se 

snoubenci, s rodiči žádajícími o křest svých dětí, s lidmi hledajícími, se zmítanými 

nejrůznějšími pověrami… Jednou jsem před generálním vikářem zmínil, že na nás, 

tehdy ještě jáhen, Max Kašparů apeloval, abychom neseděli na farách, ale šli mezi 

lidi. Tehdy mi na to generální vikář odpověděl: „V Prostějově je mimořádná situace, 

tam lidi na faru chodí a vy tam můžete udělat víc, než kdybyste lítal někde po 

městě.“  
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4. Máte nějaký hluboký zážitek z farnosti nebo si vzpomenete na 

nějakou vtipnou událost? 

Nevím, zda jde o hluboký zážitek, či o vtipnou situaci, pro Pána Boha však vtipná 

zcela určitě byla. Sedím takhle s nějakými těmi snoubenci v kanceláři. Když vtom 

vrazí do dveří bojovně naladěná paní v nejlepších letech s tím, že chce vyškrtnout 

svou nezletilou, cca čtrnáctiletou dceru z církve. Po příslušných průpovídkách z mé 

strany a po zapsání jak do křestní matriky tak i do knihy odpadlíků textu: „Na 

žádost matky….“ spokojeně odchází. 

Zhruba po čtyřech letech sedím takhle s nějakými těmi snoubenci v kanceláři, po 

nesmělém zaťukání vstoupí mladá slečna a říká: „Matka mě před několika roky 

vyškrtla z církve. Já se chci vrátit.“  
 

5. Jak vidíte budoucnost farnosti Povýšení a jak budoucnost farnosti 

sv. Petra a Pavla? 

Nejsem věštec. Indicie však naznačují, že farnosti, a to se týká všech, ne pouze dvou 

výše zmíněných, budou muset do budoucna být daleko více místy evangelizace než 

pouze místy duchovního servisu pro zužující se skupinu křesťanů. Tedy, místy 

duchovního servisu ano, ale pro evangelizátory. A právě některé indicie naznačují, 

že už se tak v obou farnostech začíná pozvolna dít. 
 

                                                                            za rozhovor děkuje  P. Petr Matula SDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Různé reakce na scénku při oslavě Dona Bosca - trvalý jáhen Petr Hubáček je první zprava 

 

Foto: archiv Petra Hubáčka 
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   CYRILOMETODĚJSKÉ   GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
. 
 

V pátek 28. června se uzavře školní rok 2018/2019. Zakončíme jej mší svatou 

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

událostí v životě naší školy. Máme za sebou přijímací zkoušky do 

primy, kam jsme přijali 30 nových studentů, maturitu, kterou všichni 

zvládli skvěle, i přijímací řízení do 6. třídy základní školy, kam nastoupí 24 žáků 

a máme tam ještě volná místa. Třída v mateřské škole je kapacitně naplněna. Prožili 

jsme krásnou mši svatou s předáváním maturitních vysvědčení, kterou celebroval 

biskup Josef Hrdlička.  

   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. 

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 

v pondělí 2. září v 9 hodin slavnostní 

mší svatou v kostele Povýšení 

sv. Kříže. 

   Děkujeme vám všem za modlitby a přímluvy za všechny žáky, studenty 

i  zaměstnance školy. 

                                                                                                             Jitka Hubáčková        .    

 

 

   POUTNÍ  MÍSTA  POBLÍŽ  PROSTĚJOVA 
 
 

Putování na poutní místa má u nás velkou tradici. Nemusíme však jet stovky 

kilometrů  za svatým místem, když ho máme na dosah našich autobusů či vlaků. 

Připomeňme si některá místa,  která v minulosti byla velice 

navštěvovaná. 
 

   Jednov, Suchdol  

K výstavbě barokního kostela Navštívení Panny Marie přispěl 

pramen vody, jehož účinky jsou dodnes 

považovány za zázračné. Vyvěrá v malé kapličce 

Otce biskupa přivítala zástupkyně maturantů. 
 

Foto: Kateřina Straková 

 

Foto: J. Komárek   

Zdroj: wikipedie 
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na boku kostela. Hlavní pouť je na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.), nejvíce 

poutníků přichází první červencovou neděli. Mohou si prohlédnout i Mariánskou 

zahradu, která je v našem regionu jedinečná.  
 

   Jesenec  

Obec ležící na železniční trati do 

Dzbele se může pochlubit 

chrámem, který projektovali 

nejvýznamnější barokní umělci 

Santini a Tencalla. Chrám je 

zasvěcený svatému Liborovi. Proto 

bývá hlavní poutní mše v neděli 

blíže svátku svatého Libora (23. 7.). 

Chrám tvoří s přilehlým zámkem 

poutavý celek oceňovaný i znalci  

                                                                                     barokního umění.  

  

   Dub nad Moravou 

Mohutná chrámová stavba je viditelná ze širého okolí. Je 

zasvěcená Všem svatým a láká věřící k uctívání  obrazu Panny 

Marie Dubské, u kterého se udála četná zázračná uzdravení. 

Hlavní pouť je první neděli v září, ale více navštěvovaná je 

myslivecká pouť třetí říjnovou neděli.  

  

   Krakovec  

Nad obcí je zdaleka viditelná kaple sv. Antonína 

Paduánského, lidově zvaná Antonínek. Poutě tu bývají 

v neděli kolem 13. 6. (svátek sv. Antonína). Od kaple jsou 

krásné rozhledy do kraje. Kaple ležící na kopci Světina  je na 

místě, kde dle lidové zbožnosti světili sv. Cyril a sv. Metoděj. 

Byla v minulosti zcela zdevastována. O její obnovu se 

zasloužil ThDr. Antonín Šuránek.  

  PaedDr. Karel Kotyza     . 

 

 

 

Zdroj: web farnosti Jesenec 

 

Foto: M. Herman   

Zdroj: wikipedie 

 

Foto: M. Zielinová   

Zdroj: mapy.cz 
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   ROZHOVOR  S  BARBOROU  MIKLASOVOU 
 

Současný papež František vyhlásil na říjen 2019 mimořádný misijní 

měsíc. Barbora Miklasová jako dobrovolnice prožila na misiích 

v Demokratické republice Kongo v Lubumbashi celý rok. A tak nám 

může trochu přiblížit, jak taková práce misionáře vypadá.      .                                              
 

1. Co tě vedlo k rozhodnutí věnovat rok svého života misiím? 

Byl to jeden z mých dětských snů, který stále trval – dostat se na nějaké to daleké 

„domorodé“ místo, kde lidé žijí prostě a čelí obtížným situacím s „holýma rukama“ 

a s důvěrou v Boží prozřetelnost. A po jedné etapě mé osobní nespokojenosti jsem si 

uvědomila, že pokud opravdu něco chci, musím 

pro to i něco udělat. Doslechla jsem se 

o salesiánském dobrovolnictví a přitáhlo mě 

jejich pozvání darovat svůj čas, pozornost 

a otevřené srdce.  
 

2. Co jsi jako misijní dobrovolník měla na 

starosti? 

Pobývala jsem v domově pro kluky z ulice, 

v Bakanja Centre. Ve škole jsem doučovala 

základy francouzštiny a ve volném čase otvírala 

„knihovnu“ neboli místo pro všemožné hry, 

malování, tvořivé nápady, závody, čtení, chechtání a povídání... A k tomu se vždy 

naskytlo něco potřebného - ať už vyprat nebo zašít pyžamo, donést vodu nemocným 

s malárií, uklidnit malé rváče, napomenout nebo pohladit... :) Místní salesiáni mi 

nechávali prostor věnovat se činnostem podle svého uvážení. Sami pak s kluky 

společně každý den pracovali, hráli fotbal a modlili se a tak je vychovávali. 
 

3. Často se mluví o migrantech z Afriky. Proč utíkají do Evropy? 

Uf, na to je, myslím, různá odpověď, jako jsou různé země, okolnosti a příběhy 

těchto lidí. Hlavním důvodem je podle mě touha po lepším životě. Někteří utéct 

musí, když je tam válka, nebo sucho a hlad. Jiní jdou s davem, aniž by si uvědomili, 

že je ta země potřebuje, aby v ní usilovali o lepší podmínky. Já jsem poznala jen 

jedno z těchto míst, ale bylo to strašné poznání, že jsou místa, kde musí obyčejní 

lidé bojovat o svůj život a o svou důstojnost. A když se dítěte nezastane vlastní 

rodina, jak se pak starají o své lidi ti, kdo vládnou... 
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4. Co tě na misii v Kongu nejvíce obohatilo? 

Když mě někdy tíží denní starosti, vzpomenu si na některé chvíle – jak se kluci cpali 

do knihovny a s jakou vervou a smíchem hráli obyčejné hry. Jak mě tahali, aby mi 

ukázali, co se jim podařilo. Jak se z kluka, kterému hrozilo vězení, stal po pár 

měsících dobrý a spolehlivý pomocník. S jakou zodpovědností se starali o věc, když 

jsem jim ji svěřila, a na rozhovory o těžkých cestách, kterými někteří prošli. A znovu 

žasnu a jsem vděčná, že jsem to mohla zažít. 
 

5. Jak bychom mohli nejlépe prožít mimořádný misijní měsíc  

říjen 2019? 

Je dobré, že se můžeme spojit s papežem Františkem a společně v modlitbě prosit 

za potřeby v místech, kde lidé nasazují své životy pro druhé a s vírou překonávají 

pronásledování a těžkosti. Vyhrazený čas nám také může pomoct například si 

přečíst, co se podařilo tam, kam přispíváme, nechat se občerstvit a „pozvednout 

ducha“ tím, co tam lidé zažívají a za co jsou vděčni. Aniž o tom víme, dary 

a modlitby mají krásné plody a je dobré se jimi nechat povzbudit k další solidaritě. 

A třeba nám to pomůže vidět i ty malé zázraky v našich běžných dnech a to, že si 

nás Pán Bůh může použít kdekoli pro své království, když Mu to nabídneme :). 
 

                                                                                                                  za rozhovor děkuje.    

                                                                                                                    Petr Matula SDB . 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BOŽÍ  DOTYK  
 

Často se bavíme mezi sebou o různých věcech. Někdy se možná trochu stydíme 

mluvit o tom, co jsme zažili s Bohem. Osobní zkušenost je někdy nevypověditelná 

zvlášť před těmi, kteří Boží dotyk nezakusili. Je dobré nezapomínat na chvíle, kdy 

jsme cítili, že je nám Bůh se svým nebem hodně blízko. 

                 Petr Matula SDB  . 
 

Barbora Miklasová s dětmi 
 

Foto: archiv Barbory Miklasové 
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   Božské zjevení                                                         . 

Narodil jsem se v roce 1934 na Vysočině, mezi horou Javořicí a Babí horou. Rodiče 

byli věřící katolíci a živili se zemědělstvím. Měli větší statek a to vše blízko rodnému 

domu.  

   Jednoho slunečného dne v květnu 1938, kdy matka prala na zahradě prádlo, tak já 

jsem byl blízko ní. Neměl jsem nic na hraní, tak jsem si šel hrát na státní silnici, 

která vede hned blízko naší zahrady. Silnice byla tehdy prašná a na okraji byl čistý 

písek. Auta tehdy jezdila docela málo, převážně jen z lomu na Babí hoře, kdy se 

vozily žulové kostky do Studené. Auta patřila majiteli lomu panu Pěnkavovi. Pan 

Pěnkava pocházel z Třeště. Věřil jsem si, že až pojede auto pro náklad, tak odejdu ze 

silnice do strouhy. Co se však náhle přihodilo! Za krásného slunečného dne 

zahřmělo, až se zem otřásla. Bylo to bez blesku. Počalo se otevírat nebe, a to ve dvou 

oblacích a vždy jinak zbarvené. Viděl jsem anděly jako by pomáhali otvírat nebe. 

Létali ve vzduchu, a to bez křídel. Když bylo nebe otevřené, uviděl jsem svaté 

osobnosti, které seděly v několika řadách. Žádné lavice k tomu nepotřebovali! 

Vpravo od svatých – z mého pohledu – seděla Nejsvětější Svatá Trojice. Ježíš 

Kristus, Bůh Otec a nad nimi světlo velké, to byl Duch svatý. Po chvilce se nebe 

zastřelo a zůstal jen Ježíš Kristus, který zvolal hlasem velikým: „Jdi domů!“ 

Okamžitě jsem poslechl a vrátil se na zahradu k matce. Hned po mém odchodu jelo 

nákladní auto směr Babí lom. Nebe se kvapně zavřelo a zahřmělo, ale ne tak hrozivě 

jako při jeho otvírání. Když jsem byl už zpět v zahradě u maminky, tak jsem se jí 

zeptal, zda viděla „Pánbíčka“. Maminka kývla, že ano. Pochopil jsem, že neviděla 

a neslyšela nic. Toto, co se mi přihodilo, jsem řekl mému kamarádovi a zeptal jsem 

se jej, že nevím, který z Trojice byl Ježíš Kristus. „No, přece se modlíme, sedí po 

pravici Otce svého,“ řekl a usmál se. Až kamarád dospěl, stal se starostou někde 

blízko Brna, směrem na Pálavu. 

   V mém životě jsem byl několikrát blízko smrti a vždy mě Bůh ochránil. V roce 

2018 jsem měl hned několik neštěstí, ale ze všeho jsem se dostal. Pochopil jsem, že 

nadešel čas, abych můj prožitek s Bohem oznámil někomu zasvěcenému Bohu, to 

znamená nejlépe katolickému knězi. Ten mi poradil, abych ten zážitek sepsal 

a zveřejnil. Stalo se po 80 letech! Věříte mi?                                             

                                                                                                 Miroslav Jebavý, Prostějov  

 

Chtěli byste i Vy přispět do naší nové rubriky? Napište na casopisinri@gmail.com. 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
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   Omalovánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

připravila  Renata Plenařová  

 

 

   BOHOSLUŽBA  O  POUTI  2019 
 

Pouť u sv. Petra a Pavla se bude konat v sobotu 29. 6. 2019. Po slavnostní mši sv. 

v 17.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla bude na farní zahradě Petrské fary slavnost 

pokračovat do večerních hodin.  

 
 

   POZVÁNKY 
 

5. 7. 2019 v 9.00 hod. jste zváni do kostela sv. Cyrila a Metoděje na mši sv. 

k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje a na následné setkání spojené s poslechem 

farní kapely a občerstvením. 

 

.  
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