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ÚVODEM
Milí farníci,
.
vstupujeme do radostného období Adventu. Udělejme si každý den v tomto období
čas na promýšlení či meditaci některého adventního biblického textu. To bude ta
nejlepší příprava na Narození Ježíše Krista o Vánocích. Taky nás taková příprava
uchrání od zbytečného shonu a zmatků, kterých je v našem okolí hodně.
S Božím požehnáním očekávejme Kristovo

.

narození v Betlémě.
otec Pavel Čáp, SDB

Foto: archiv petrské farnosti

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ
Ministranti z kostela sv. Petra a Pavla na výletě v Praze
Před letošními podzimními prázdninami vznikl u nás v sakristii nápad, že když už
máme ty tři dny volna, tak by bylo vhodné, abychom je nějak smysluplně využili.
Vymysleli jsme si tedy, že bychom mohli vyrazit na výlet do Prahy. Jako ministranti
jsme spolu chtěli nějaký duchovní doprovod, a tak jsme šli za jáhnem Josefem
z farnosti Povýšení sv. Kříže, ten nám řekl, že s námi rád pojede a že by se mohl
pokusit domluvit audienci u arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky. Vše
nám zůstávalo do posledních chvil tajemstvím.
Domluvili jsme se tedy na všech věcech kolem a vyrazili jsme do našeho hlavního
města Prahy. Jeli jsme na dva dny s přespáním u bratří bohoslovců v kněžském
semináři.
V den příjezdu už jsme toho moc nestihli, a tak jsme se připravili na noc,
pomodlili se a šli spát. Druhý den jsme začali mší svatou s bohoslovci. Překvapilo
mě i nás ostatní ministranty, jak se bohoslovci chovali, že to jsou vlastně lidé jako
my, mají humor jako my, a tak jsme si s nimi velice dobře rozuměli. Po snídani jsme
si s nimi dali kávu, popovídali si o všem, co nás napadlo, a po dobře s nimi
stráveném čase jsme se konečně dozvěděli, že máme domluvenou audienci
u arcibiskupa pražského spojenou s prohlídkou arcibiskupského paláce.
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Vydali jsme se tedy do města. Nejprve jsme se šli pomodlit k Pražskému Jezulátku
a poté jsme se vydali do kostela sv. Mikuláše, avšak čas se nachýlil a my spěchali
na Hrad. Dorazili jsme a za malou chvíli se nás ujal moc milý pán, který nás provedl
palácem. Na konci prohlídky jsme se mohli konečně setkat s Mons. Dominikem
Dukou.
Prohodili jsme pár
slov, pomodlili se, Jeho
Eminence, pan kardinál
nám požehnal a my
spěchali
rychle
na
vlak, zpět k nám do
Prostějova,
abychom
zde mohli sloužit při
bohoslužbách.
Děkujeme jáhnu Josefovi, že si na nás udělal
čas,
zajistil
mnoho

Foto: archiv D. Indry

dobrodružství a vyjel s námi na dva dny do Prahy.

.

za ministranty PaP Daniel Indra .
Naši farníci na pouti v Římě
Před 30 lety jsem v Římě na svatořečení naší Anežky České nebyla, a tak jsem se na
národní pouť, která byla poděkováním za svatořečení a 30 let svobody, vydala letos.
Mohla bych vyprávět o nádherné atmosféře, která panovala na všech společných
setkáních, společných mších svatých. Chci se ale podělit o ten nejsilnější zážitek,
který jsme zažili a který nás všechny naplnil velkou radostí a posilou. Byla to
generální audience se Svatým otcem na Náměstí svatého Petra ve Vatikánu.
V promluvě Svatého otce mě oslovilo, když připomněl, že i naše rodiny mají být
těmi, které mají přijímat druhé lidi s otevřenou náručí, pohostinností a láskou. Po
skončení oficiální části Svatý otec požehnal sochu sv. Anežky, pozdravil a vyfotil se
s početnou českou delegací a šel se přivítat se všemi dalšími delegacemi, které na
něho nahoře u pódia čekaly. Mezitím řada poutníků z náměstí už začala odcházet,
protože v podstatě bylo po všem. Nicméně já jsem řekla své spolupoutnici, že dokud
je Svatý otec ještě stále někde nahoře, nesluší se, abychom také odešly. A tak jsme
víc než hodinu čekaly, co bude. A bylo! Když přímo před nás přistavili papamobil,
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bylo jasné, že Františka ještě uvidíme. K naší velké radosti a přesně, jak je jeho
dobrým zvykem, nerespektoval ceremoniáře, minul papamobil a s úsměvem se
vydal kolem celé naší řady. Podával si s mnohými ruce, s některými promluvil, na
jiné se jenom tím svým krásným úsměvem usmál. Já jsem si s ním sice ruku
nepodala, ale jeho ruku jsem si alespoň pohladila. Jiná naše prostějovská poutnice
si s Františkem ruku podala, další se zeptal, jestli je „Ceco“ a velmi veselé mi
připadlo, když mu jedna paní začala česky vyřizovat pozdrav od jejích kamarádek,
které do Říma nemohly. Svatý otec se na ni mile díval, samozřejmě nerozuměl, ale
neodešel, dokud neskončila slovy: „A teď můžu doma říct, že jsem ten pozdrav
vyřídila!“
Toto krásné setkání si
ponesu v srdci až do doby,
kdy, jak věřím, se s tímto
papežem setkám jednou na
věčnosti.
Jana Tobolová

Foto: archiv Anděly Líznerové

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
V letošním roce, který se chýlí ke svému konci, jsme se mohli nechat obohatit
mnoha přednáškami MSKA. V únoru to byla přednáška Antonína Pražana, SDB
ThD. „Jak Bůh stvořil svět, co nám říká Genese“, v březnu „Alois Musil, cestovatel,
vědec, spisovatel“ přednesená Dr. Vladislavem Raškou, v květnu „Co jsme viděli
v Austrálii“ Ing. Františka Hynka a P. Pavla Šíry, v červnu k nám přijel doc. Mgr.
Dominik Opatrný, Th.D. s přednáškou „V jednoho Boha věřiti budeš“, v říjnu paní
Halyna Teslyuk s přednáškou „Když ženy převezmou iniciativu“ a výčet zakončuje
listopadová přednáška doc. Petra Chalupy, Th.d. „Není Bible jako Bible“.
Děkuji všem přednášejícím i všem posluchačům.
Aktuálně připravujeme cestovatelskou přednášku, konkrétní
termín ještě není domluven, zda bude v prosinci, nebo až během
příštího roku. Podrobnosti se dozvíte v nedělníku a na nástěnkách.
Požehnané dny adventní i vánoční za výbor regionu přeje
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CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ A MŠ
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ obdrželo odměnu za 2. místo v rámci ceny
Talent Olomouckého kraje za podporu a vedení mimořádně
nadaných studentů. V individuální kategorii humanitních
předmětů toto ocenění dostal student oktávy, Jakub Szymsza.
Další ocenění, tentokrát zlaté získala školy v podobě Ceny Josefa
Luxe za výuku a propagování etické výchovy. Několik studentů úspěšně složilo
jazykové certifikáty vyšší úrovně, z toho jedna studentka má certifikát, který ji staví
na úroveň rodilých mluvčích. Všechny tyto úspěchy nás velmi těší.
Před námi je soutěž Bible a my, dále celoškolní soutěž o nejvýstižnější adventní
výzdobu třídy a také prezentace seminárních prací studentů sexty, z nichž ty
nejkvalitnější půjdou do okresního klání Středoškolské odborné činnosti. Děkujeme
všem farníkům za podporu a modlitby, které vděčně vnímáme.
Neděle 1. 12. 2019 – Adventní zastavení v kostele Povýšení sv. Kříže začne
v 15.00 hod. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován Salesiánským dobrovolníkům. Po programu jste zváni k posezení a občerstvení do katechetického sálu.
Čtvrtek 5. 12. 2019 – 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, zájemce o studium na osmiletém gymnáziu nebo
o přestup do 6. ročníku ZŠ a pro jejich rodiče.
Pátek 6. 12. 2019 – Přijímací zkoušky nanečisto – začátek 14.30 hod.,
určeno žákům 5. tříd ZŠ, není třeba se přihlašovat, s sebou jen psací potřeby. Od
ledna 2020 pak budou opět Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do primy.
Bližší informace sledujte na webu školy.
Sobota 14. 12. 2019 – Koncert Pěveckého sboru CMG a Konzervatoře
evangelické akademie v Olomouci se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže.
Začátek v 17.00 hod. Vstupné dobrovolné.
Sobota 18. 1. 2020 – Reprezentační ples CMG se stužkováním maturantů.
Začátek v 19.30 hod. Vstupenky budou v prodeji v kanceláři školy od poloviny
prosince. Dary do tomboly vítány.
Jitka Hubáčková
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SHM – KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV
. .

Jestli chceš strávit část vánočních prázdnin
společně s kamarády a týmem animátorů, přihlaš
se na www.shmpv.cz.
.
Loňské vánoční prázdniny
Foto: archiv SHM

ROZHOVOR S OTCEM KAPLANEM PAVLEM BARBOŘÁKEM
.

1. Otče, z jaké pocházíš rodiny a z jakého kraje? Dle Tvého neutuchajícího laskavého úsměvu jistě z kraje radostného ☺.
Jak jde asi poznat, pocházím z Valašska, z dědiny nedaleko Vizovic, která se
jmenuje Trnava. Mám dva bratry a sestru a babičku v sousedství, ale víc u nás. Vždy
u nás bylo veselo a dveře domu byly otevřeny všem – málokdy jsme byli doma jen
my 4 děti, vždy někdo přebýval. Člověk si to nikdy ani neuvědomoval, ale vyrostl
jsem v normální rodině obklopený láskou. Akce a reakce nechyběly, ale asi nám to
neuškodilo ☺. Výraznou osobností dědiny byl náš pan farář Jan Krist, který zemřel
před 4 lety. Dožil se 95 let. Působil u nás od roku 1963 a byl to vzor kněze, zbožný,
moudrý, laskavý, rád se zasmál a co bylo nejdůležitější – měl nás upřímně otcovsky
rád. Toš v takové idylce jsem vyrůstal…
2. Jsi řeholník. Jaká je Tvoje role ve vašem řádu? Můžeš ho prosím
i krátce představit?
Společnost Božského Spasitele – Salvatoriáni. Založil ho v roce 1881 sluha Boží
František Maria od Kříže Jordán. Naším úkolem je všemi možnými povolenými
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způsoby hlásat radostnou novinu o spasení, aby všichni lidé poznali jediného
pravého Boha. Máme být také nápomocni diecéznímu kněžstvu (o to se snažím i ve
zdejší farnosti).
Jsem řadový člen, mé úkoly jsou: modlit se, sloužit a poslouchat Boha a představené, které nám dává.
3. Blíží se doba vánoční, což pro duchovní a zvlášť pro kněze je období
náročné. Máš nějaký osvědčený recept, jak to všechno ve zdraví
a hlavně ve víře přežít?
Ono to chce klid – známe ty hesla: co se do dvou týdnů neudělá samo, nezasluhuje
tvé další pozornosti. Asi jako většina kněží permanentně nestíhám, proto si s chutí
zazpívám večerníčkovskou píseň „Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, já tam, já
tam dávno už měl být“. Svědectvím je i tento náš rozhovor, když odpovědi dopisuju
po půlnoci a odesílám ho zpět s dvoudenním zpožděním… Takže brát vše s nadhledem, šak svět se kvůli nějaké minutě nezboří.
4. Máš nějaký vánoční rituál, který dodržuješ?
Nenazval bych to rituálem, ale pěknou tradicí. Vánoce jsou krásné. Štědrý den, tak
tradiční půst, potom vždy jsme šly (my děti) ráno na poslední rorátní mši. Po ní se
vše chystalo v kostele, a když se přišlo domů, tak se nesmělo do obyváku, abychom
náhodou nevyrušili Ježíška… Slídili jsme, ale vždy tam byla tma – o to větší bylo
večer překvapení. Jídlo: Dělá se u nás hrstková polévka (hrst od všeho), je výborná.
A pak kapr, toho si dám s chutí kdykoliv. Musí být smažený, ne podkova, a nejlepší
je kůže. Je jasné, že nejlepší salát dělá maminka.
5. Trávíš vánoční svátky sám, nebo se svými rodiči a sourozenci?
Letos nevím, jak to bude. Máme vždy společnou večeři Salvatoriánů. Minulý rok
jsem byl na otočku u rodičů, letos možná přijedou oni za mnou. Je těžké něco
plánovat, když většinu dne trávíme v kostelích.
Děkuji za rozhovor a myslím, že za všechny farníky Ti vyprošuji
hojnost Božích milostí
jáhen Jan
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OKÉNKO PRO DĚTI

z www.vira.cz vybrala Renata Plenařová

HUDEBNÍ QR KÓD

připravil
Jan Černý
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ROZHOVOR S MLADOU RODINOU
Představme si další rodinku z našeho farního společenství. Rodinu
plnou života ☺. Hanku, Petra, Jendu, Kubíka, Vojtíka a Ondru Klevetovy.
Nejdřív bych poprosil maminku, aby nám děti v úvodu nějak představila
a doplnila třeba věkové rozmezí.
Kluci jsou naše zlatíčka, i když se občas přetaví v živé stříbro, asi jako všichni kluci,
a tak to má být. Nejstarší Jenda 9, Jakub 8, Vojta 6 let a nejmladší Ondra 3 měsíce.
Každý je osobnost, úplně jiný, od křehké naivní povahy až po rozhodného všeuměla.
V tomto roce nám Pán svěřil Ondru, starší kluci jsou z něho nadšení, starají se
o něj a moc hezky se k němu chovají. Taky doma začali víc pomáhat.
Vaši kluci jsou pilní ministranti. Musíte je k této službě „tlačit“,
nebo už to jde samo?
Asi jak u koho a jak kdy. Jakub bere ministrování zodpovědně a chodí pravidelně.
Jenda si někdy od ministrování rád „oddychne“ a raději hlídá kočárek. Vojtovi
musíme někdy „zavelet“ ☺.
Kluci, chodíte do kostela rádi?
Jenda: Ano.
Jakub: Ano.
Vojta: Ne.
A co se vám na tomto „chození“ nejvíce líbí?
Jenda: Ministrování.
Kuba: Že můžeme sloužit.
Vojta: Ministrování.
A teď zas rodiče, prozraďte nám prosím něco o vás a vaší cestě k Bohu.
Hanka: Narodila jsem se do rodiny nevěřící. Z dětství si pamatuji, že jsme se
každé Vánoce chodili dívat na betlém. Na střední škole jsem potkala kamarádku,
která byla konvertitka. S ní jsem absolvovala různé křesťanské akce (Antiochie,
setkání mládeže, pěší poutě...). „Osobní setkání“ s Bohem přišlo ale až později, když
už jsem pracovala. Díky mému tátovi, který se znal s P. Košíčkem (husitským
farářem), jsem se dostala do Taizé ve Francii. Toto místo mi učarovalo a několikrát
jsem se tam vrátila.
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Petr: Já jsem se narodil a vyrůstal ve věřící rodině a cesta k Bohu byla pro mě jasná,
přirozená a svým způsobem velmi jednoduchá. Samozřejmě byly (a jsou) potíže,
občas kopec, klikaté úzké srázy,
dlouhé roviny, ale vše jsem
procházel s rodinou, velmi širokou. Na této cestě jsem zažíval
mnoho nepatrných a všedních
okamžiků, které byly živé a žité,
a ty mě velmi posilovaly a formovaly. A samozřejmě vše vidím
jako nezasloužený dar.
Před pár lety za farářské
služby otce Dana jsi, Hani,
pokud si pamatuji dobře,
připravovala adventní roráty
a potom i program pro děti
při nedělních mších svatých.
Jak se Ti na tuto službu
vzpomíná?
Trochu to upřesním ☺. Roráty
a program pro děti tenkrát
připravovaly sestřičky Alberta
a Anežka. Na tu dobu ráda
Foto: archiv Klevetových
vzpomínám, protože to bylo období mé konverze.
Měla jsem plno elánu a času, takže jsem se hodně
„motala kolem“ a byla jsem k ruce, když bylo něco potřeba.
Petr je taková kostelová elektrikářská eminence. Myslíš, Petře, že jsou
i technické služby v kostele důležité?
Eminence? Ale k otázce, jak se říká „tak určitě“. Každá služba je potřebná a důležitá,
dvakrát to platí o kostelu. Chce se to nebát a zapojit se dle svých možností.
Ale abych to uvedl na pravou míru, taky hrdina nejsem, k tomu, že občas v kostele
spojím dva dráty, mě přivedl již zmiňovaný otec Dan. Ten mě oslovil slovy: „Petře,
je potřeba…“ A tak to začalo. Ale já jsem mu za to velmi vděčný, cítím se v kostele
víc doma… Takže bych ještě jednou citoval: „Je potřeba!“
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Co vás dva duchovně vzpruží v takovém rodinném frmolu? Někdy jen
možná stačí se vrhnout před svatostánek, že? To zná asi každý rodič...
Nebo že by farní dovolené na Staré Vodě či Annabergu?
Hanka: Jsou to většinou okamžiky při rozhovoru nebo společné modlitbě, kdy mě
kluci překvapí svou prosbou nebo děkováním Bohu.
Petr: Frmol bych neřekl, ale samozřejmě mše svatá, svatostánek a, jak říká Hanička,
každodenní neočekávané chvilky s dětmi. Pohled do jejich očí, poslouchat jejich
švitoření, zažívání oboustranné důležitosti. A teď náš Ondrášek, pohled na tu Boží
dokonalost… Vzpružení je všude kolem, jen ho uchopit.
Děkuji vám všem za sdělená slova a Boží milosrdenství a Jeho Láska
ať vás provází!
ze srdce žehná jáhen Jan

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Milí čtenáři,
doufám, že jste v pohodě dočetli na konec adventně-vánočního čísla našeho farního
časopisu INRI. Dovolím si jménem redakční rady celému našemu farnímu
společenství poděkovat za společné prožití roku 2019. Čím vším byl tento rok
naplněn a co nám přinesl, ví nejlépe každý z nás. Byly v něm jistě chvíle příjemné
a nám milé, ale i ty horší, které jsme se snažili s pomocí Boží překonat.
Během roku vždy prosím: „Dej nám, Bože, sílu, dar Ducha svatého, ať vše
zvládneme!“ A obdobně si to přeji i do nového roku 2020. Kéž se dokážeme více
radovat, usmívat, vyslovit pochvalu a projevit nadšení z toho, co vše jsme prožili
a díky Bohu dokázali. A pokud se něco nepodaří, řekněme si spolu se sv. Pavlem:
„Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“
Laskaví čtenáři, ať již se potkáme na mších svatých, při práci či oddechu, přeji
Vám pokojný a rozjímavý advent a Boží požehnání do roku 2020.
MVDr. Zuzana Bartošová
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POZVÁNKY
* Neděle 1. 12. V 17.00 hod. Kostel sv. Petra a Pavla. Hodina pro Hospodina.
Chtěli bychom pozvat všechny ke ztišení a společné modlitbě během adorace na
začátku adventní doby a církevního roku. Pokusme se najít si hodinu během našich
rušných dní, v níž se společně obrátíme k nebi, na chvíli se zastavíme a zaměříme se
na toho, kdo je opravdovým Smyslem života. Doprovází schola Dejme toMu.
* Roráty pro děti 2. 12. - 20. 12.

Kostel Povýšení sv. Kříže

-

6:30 hod. vyzvednutí lampiček na faře
sraz u sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí
6:45 hod. průvod do kostela
program v kostele
7:10 hod. snídaně na faře
7:30 hod. odchod do školy

* V sobotu 7. 12. v 15.00 hod. se budou konat v kostele Povýšení svatého Kříže
Gospelové Vánoce. Vystoupí slovenský soubor The Gospel Family s hostem
operním pěvcem Zdeňkem Plechem. Koncert pořádá Statutární město Prostějov,
vstupné dobrovolné.
* Milé děti,
zveme vás s vašimi rodiči, prarodiči, sourozenci nebo třeba
s kamarády na mikulášskou nadílku v neděli 8. 12. 2019.
Bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje po mši svaté, která začíná
v 9 hodin.
A zároveň v tentýž den také v kostele sv. Petra a Pavla po mši
svaté, která je v 9 hodin.
.
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* V neděli 8. 12. v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje nepropásněte
Adventní koncert smíšeného komorního sboru ATENEO (studenti UPOL).
„Přijďte s námi rozjímat a uklidnit svoji duši při poslechu skladeb W. A. Mozarta,
L. Marenzia, J. Pavlici, J. Pospíšila a dalších,“ zvou. Vstupné dobrovolné, na
podporu dětí ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, která je pořadatelem koncertu.
* V neděli 8. 12. v 18.00 hod. se uskuteční v kostele Povýšení svatého Kříže
Adventní koncert pro Charitu Prostějov, zpívat bude sbor Exaudi. Vstupné
dobrovolné, na podporu činnosti Charity Prostějov, která je pořadatelem.
* V neděli 15. 12. v 17.00 hod. se v kostele Povýšení sv. Kříže můžete
zaposlouchat do Vánočního koncertu pěveckého sboru Proměny, vystoupí
Proměny a jejich hosté. Vstupné dobrovolné, bude použito na běžnou činnost
sboru, který je pořadatelem, a část bude věnována kostelu.
* V neděli 15. 12. v 18.00 hod. se v kostele sv. Jana Nepomuckého bude konat
Adventní koncert. Zazní duchovní skladby v podání sboru Exaudi se sólisty
Zuzanou Řezníkovou, Denisou Cikánkovou a Alešem Pirnosem. Koncert pořádá
SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) oblastní odbočka
Prostějov, výtěžek bude věnován zrakově postiženým.
Pozvánku na adventní zastavení 1. 12. v 15.00 hod. a koncert CMG 14. 12.
v 17.00 hod. naleznete na straně 4.
* Přijďte prosíme pomoci vánočně vyzdobit

.

naše chrámy a postavit betlémy.
- v kostele Povýšení sv. Kříže v pátek 20. 12. od 9 hod.
- v kostele sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)
v pátek 20. 12. od 16 hod.
- v kostele sv. Cyrila a Metoděje v sobotu 21. 12. od 9 hod.
- v kostele sv. Petra a Pavla v pondělí 23.12. od 8 hod.
Děkujeme.
* Předvánoční zpovídání v kostele Povýšení sv. Kříže
čtvrtek 19. 12.

9.00 - 12.00

13.00 - 17.30

pátek 20. 12.

9.00 - 12.00

13.00 - 18.00

sobota 21. 12.

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00
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* V neděli 22. 12. jste zváni v 17.00 hod. do kostela Povýšení sv. Kříže na
Vánoční koncert pěveckého sboru Nota Bene Prostějov, spolu s nimi
vystoupí jako jejich host dětský pěvecký sbor Horáček. Můžete se těšit na současné
autory sborové tvorby a vánočně laděné písně. Vstupné dobrovolné, část bude
použita na pokrytí nákladů koncertu a na běžnou činnost sboru Nota Bene, část
bude věnována kostelu.
* V sobotu 28. 12. v 16.00 hod. pořádá Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou
v kostele Povýšení sv. Kříže Vánoční koncert. Vystoupí společně sbory Canticum
(ZUŠ Němčice) a Cantus Morkovice, orchestr ZUŠ Němčice a hosté. Uvedeny budou
pastorely Josefa Hrůzy a J. J. Ryby a Česká mše vánoční Hej mistře J. J. Ryby.
Vstupné dobrovolné, na pokrytí nákladů pořádání koncertu.
* V neděli 29. 12. v 18.00 hod. zazní v kostele Povýšení sv. Kříže Vánoční
koncert, na kterém budou účinkovat Jiří Škorpík a David Uličník. Koncert
pořádá Umělecká Agentura Valox, vstupné od 350 Kč, vstupenky bylo možné
zakoupit v květiny & kavárna Kavalír (Netušilova 7, Prostějov), už jsou vyprodány.
Část výtěžku je věnována kostelu, ve kterém se koncert pořádá.
* Když jsme se před lety s otcem Leem Červenkou SDB domlouvali na první ples,
sám jsem mu tehdy řekl, že se uvidí, jak bude dál toto dílo růst. A letos s Boží
pomocí otevíráme brány pátého farního plesu. Církev je tradiční, proto i my
budeme tradiční i letos. Ples bude v pátek 21. 2. 2020 ve 20.00 hod. v Domě
služeb na Olomoucké ulici v Prostějově a ukončen opět ranní mší svatou ve farním
kostele, doprovodí ho farní kapela a budeme se
snažit, aby byl ve stejném ladění jako poslední
roky, ne-li v ladění o tón výše ☺. Vstupenky za
stále stejnou cenu 150 Kč lze rezervovat již nyní na
e-mailové
adrese
paty.farni.ples@seznam.cz
a během ledna si můžete vstupenky koupit ve farní
kanceláři u vstupu do farní budovy. Lístky, dary
do tomboly či příspěvky na konání plesu řešte
prosím buď přímo s organizátory nebo je
zanechávejte ve farní kanceláři u vstupu do farní
budovy. Pokud budete chtít potvrzení o finančním
daru pro daňové účely, rádi vám potvrzení
zajistíme.
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Protože slavíme první půlkulaté výročí, bylo domluveno, že letošní výdělek plesu
bude směřován na jiný systém vytápění kostelních lavic, než je stávající. Protože
čím lépe oceníte skvělou podporu ze strany farníků nežli tak, že jim zajistíte
příjemnější pocit v kostele. A za celých těch pět plesu si to zasloužíte velmi, vždyť se
podařilo pomocí plesů přinést na dobrou věc nemalou finanční částku, která
prakticky nic nestála, jen „pár šedivých copánků“ ☺.
Pán každému z Vás žehnej a provázej Vás svou silou a pokojem!
Na setkání na plese se těší

organizátoři manželé Černí

OTEVŘENÍ KOSTELŮ MIMO DOBU BOHOSLUŽEB
24. 12. 25. 12. 26. 12. 27. a 28. 12. 29. 12. 30. 12. 31. 12. 2019 1. 1. 2020 6. 1.
Povýšení
9–16
13–18
9–18
13–18 9–18
9–15
13–18
13–18
sv. Kříže
Sv. Cyril
14:30–16:30
14:30–16:30
a Metoděj
Sv. Josef
16–18
(Krasice)
Sv. Bartoloměj
14–16
(Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan
Nepomucký

14–16
10–12

10–12

Zastavte se i s dětmi v kostele, prohlédněte si betlém, povídejte si... Z kostela
Povýšení sv. Kříže si od 24. 12. budete moci odnést s sebou domů Betlémské světlo.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2019
Úterý 24. 12. – Štědrý den
Povýšení sv. Kříže
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.

15

Středa 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.

Čtvrtek 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.

Neděle 29. 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

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

Úterý 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže
Povýšení sv. Kříže
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá

15.00 hod.
16.00 hod.
8.00 hod.

Středa 1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
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

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