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ÚVODEM
Milí prostějovští farníci,
pomalu se vracíme k normálnímu životu, poté, co se již rychleji uvolňují opatření
karantény. Je to pro nás znovu velká výzva usilovat o dobré vzájemné vztahy, které
v předcházejících měsících mohly trochu
povadnout kvůli málu příležitostí k setkávání.
Proto si važme toho, že nám Bůh dává opět
mnoho příležitostí, při kterých můžeme
projevovat to, že se máme rádi. A o prázdninách či dovolených, které jsou již za dveřmi, ať
ukazujeme lidem kolem nás, jak si chceme
navzájem prokazovat dobro.
K tomu ať nám Bůh pomáhá a žehná.
otec Pavel Čáp, SDB
Foto: J. Tvrdík

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ
Nové poslání P. Antonína Pražana
.
Vážení farníci,
.
k 1. 9. 2020 mě náš řeholní představený
P. Martin Hobza posílá na nové působiště. Bude
jím salesiánská komunita Zlín – Jižní Svahy,
kostel P. Marie Pomocnice. Chci se tímto s vámi
prostějovskými rozloučit, poděkovat za vaši
přízeň a zejména modlitby. Budu rád, když mě
cestou přes Zlín někdy třeba navštívíte.
.
Rád s vámi pobeseduji při rozlučce v neděli
28. 6. na petrské faře od 15 do 18 hod., poté vás
zvu na růženec v petrském kostele, mši sv.
v 18.30 hod. a následný koncert v našem kostele.
Do svých modliteb vás zahrnuje
P. Antonín Pražan, salesián Dona Boska
Foto: archiv SHM
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Myšlenka „salesiánského centra“ v Prostějově
.
Milí přátelé,
.
od 1. června 2020 přebírám po spolubratru A. Pražanovi funkci předsedy SKM
(salesiánského klubu mládeže) v Prostějově. Přemýšlel jsem o tom, jak propojit
různé sektory a spolky, které v Prostějově působí, a jak nasměrovat salesiánské dílo
v Prostějově do budoucnosti k dobru mládeže jednotným směrem.
.
Po několika týdnech přemýšlení a diskuzí s různými lidmi jsme spolu s předsedou
SHM Petrem Češkou vymysleli tzv. „projekt salesiánského centra v Prostějově“.
.
Naším společným přáním je, aby salesiánské dílo v Prostějově pokračovalo
i nadále nerozděleně. Abychom spíše hledali, jak říkal papež Jan Pavel II., to, co nás
spojuje, než to, co nás rozděluje.
.
Myšlenka společného centra se odvíjí od touhy společně spolupracovat, být
v jednotě a propojit vzájemnou informovanost a vzájemnou pomoc na všech akcích
a činnostech pro děti a mládež v Prostějově a okolí.
.
Do skupiny rady „salesiánského centra“ by patřili: SKM (P. Ladislav Banďouch,
SDB), SHM (Petr Češka), CMG (Pavel Polcr), farnost sv. Petra a Pavla
(zástupce farnosti), místní komunita salesiánů (P. Pavel Čáp, SDB), farnost
Povýšení sv. Kříže (zástupce farnosti).
.
Tímto bychom rádi vyhlásili veřejnou soutěž o název a logo našeho seskupení:
Do konce měsíce srpna 2020 můžete posílat své návrhy na e-mailovou
adresu: soutez@shmpv.cz. Děkujeme vám za vaše návrhy, případné nápady
a podněty, které nám také do e-mailu můžete napsat.
Ministranti v Prostějově
Jako jednu z priorit SKM v Prostějově vidím starost o ministranty, práci s nimi. Po
vzájemné dohodě s otcem děkanem a se současnými vedoucími ministrantů v obou
farnostech bychom chtěli spojit síly do společného díla. Připravujeme pro
ministranty jak z Prostějova, tak i z blízkého okolí pravidelné ministrantské
schůzky, různé výlety, víkendové akce a letní ministrantské tábory.
.
Páteční ministrantské schůzky se v novém školním roce budou konat každý
pátek od 16.00 do 17.30 hod. v prostorách CMG. Zaměří se na dvě věkové
kategorie - mladší ministranti (1. - 5. třída) a starší ministranti (6. - 9. třída). Obě
skupinky se budou setkávat ve stejném čase se svými vedoucími.
.
První ministrantská schůzka bude v pátek 25. září 2020. Zveme mezi nás
všechny menší i větší ministranty, ale také všechny ty, kteří by chtěli začít
ministrovat a kteří by chtěli najít novou partu kamarádů.
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Sváteční nedělní oratoře
Na slavnost Panny Marie Pomocnice 24. května 2020
se uskutečnila první putovní sváteční nedělní oratoř.
Během tzv. „koronaviru“ se mi podařilo objevit krásné
místo vhodné ke sportování, a tak jsme ve spolupráci
s animátory SHM uspořádali nedělní odpoledne pro děti
v Čehovicích, nedaleko Bedihošti. Již velká skupinka na
místo srazu putovala od petrské fary na kole. Přímo v Čeho- Foto: Pavel Polcr
vicích se nakonec sešlo zhruba 80 nadšených dětí, spousta
animátorů a také rodičů. Program byl skutečně dobře připravený. Na děti čekala
stanoviště, kde mohly soutěžit, vedle na hřišti se hrály různé sporty, nechyběla
zmrzlina, radost a na závěr společná modlitba a požehnání P. Marie Pomocnice.
Další pokračování nedělní oratoře se uskutečnilo v neděli 14. 6. v Kostelci na Hané.
Dá-li Pán, tak nedělní oratoře budou v novém školním roce pokračovat. V září by
nedělní oratoř měla být 27. září opět v Čehovicích od 14 do 17 hod.
Turnaje v malé kopané „Frassati cup“
O víkendu 5. 6. a 6. 6. jsme vyrazili s klukama do Prahy – Kobylis na turnaj v malé
kopané. Sešla se skvělá parta, která z Prahy přivezla krásný pohár a zlaté medaile.
Turnaje v malé kopané budou zase
pokračovat i příští školní rok. První termín
je sobota 19. září, na který bych chtěl
pozvat všechny menší i velké sportovce.
Turnaj bude pořádat Ostrava. Informace
k turnaji a způsob přihlášení sledujte na
webových stánkách https://shmpv.cz/.
Hrdě s pohárem a medailemi z Prahy.

Foto: archiv SKM

Florbalové turnaje
Příští školní rok se děti můžou těšit také na turnaje ve florbale, na které jsme i díky
podpoře CMG i letos úspěšně jezdili. Nejbližší florbalový turnaj o pohár
uhříněvského starosty se uskuteční v sobotu 10. října v Praze – Uhříněvsi.
Informace k turnaji a způsob přihlášení sledujte na https://shmpv.cz/.
S přáním požehnaného dne
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SPOLEČENSTVÍ NAŠÍ FARNOSTI
Modlitby matek. .
V rozhovoru s Magdou Juřenovou se Zuzka Bartošová ptala na historii
a současnost hnutí Modliteb matek v petrské farnosti a ve světě.
.
1. Ahoj, Magdaléno, už dříve jsem byla na Triduu, které jste pořádaly,
bylo to velice milé a přínosné. Mohla bys nám prosím říci něco víc
o Modlitbách matek? Kdy toto hnutí vzniklo, kde a kdy se scházíte
a jaké je vaše poslání?
Modlitby matek (MM) jsou mezinárodním hnutím
křesťanských žen (tedy třeba i protestantských), které se
společně v malých skupinkách, maximálně sedmičlenných
nebo osmičlenných, modlí za děti a vnoučata, nejen vlastní.
Zvláštním působením Ducha svatého vzniklo toto hnutí
v Anglii v letech 1994-95 na popud dvou žen - Veroniky Williams a její švagrové
Sandry. Trápila je otázka, jak nejlépe chránit děti před negativními vlivy současné
společnosti. A dostalo se jim odpovědi, aby se MODLILY V ÚPLNÉ DŮVĚŘE
A ODEVZDANOSTI DO BOŽÍ VŮLE, což je základní spiritualitou tohoto hnutí.
Důkazem, že jde o Boží dílo, je i rozšíření MM do více než 125 zemí v krátké době.
K modlitbě se setkáváme 1x týdně, přes léto v kapli sv. Lazara, v zimě na faře
u sv. Petra a Pavla, většinou v pondělí v 17 hod. přede mší sv. Setkání mají svá
specifická pravidla a strukturu, kterou je třeba kvůli jednotě dodržovat.
.
2. Máte prosím i další společné aktivity mimo modliteb?
.
Modlitby za děti jsou hlavní náplní našeho setkávání. Kromě pravidelných
týdenních modliteb máme ještě čtvrtletní tzv. Triduum a děkovné poutě na různých
místech země, mezinárodní, celostátní a děkanátní setkání matek, která se
uskutečňují v delších intervalech. Ostatní činnosti matek jsou individuální podle
inspirace a možností ve farnostech. Už několik roků existují i Modlitby otců.
3. Je vaše společenství otevřené i ostatním maminkám, které se běžně
vašich akcí neúčastní?
Pokud jde o otevřenost skupinky pro jiné matky či babičky, omezení je hlavně
v počtu. Pokud skupina není naplněná, přijetí nové členky by neměl být problém. Je
dobré, aby se zájemkyně zúčastnila 1 - 2 našich setkání, a sama se pak rozhodne,
jestli je tento způsob modlitby pro ni vyhovující. Má-li zájem a není-li ve skupince
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volné místo, může si založit novou skupinku - pro začátek stačí 2 maminky. Jsme
ochotny pomoci radou.
4. Magdaléno, požádám Tě, možná i vzhledem k době, kterou jsme
prožili a prožíváme, o vzkaz pro naše čtenáře.
Čtenářům - a nemusí to být jen matky a otcové - mohu tento způsob modlitby za
děti vřele doporučit, protože nás učí naprosté důvěře v Boží lásku, milosrdenství
a moc změnit vše, co nám se zdá nemožné nějak ovlivnit. Jen se musíme naučit
nechat Pána vstoupit svobodně do našich problémů a ,,neradit" Mu, co má podle
nás udělat, co by bylo nejlepší. On má vždy to nejlepší řešení, jak dokazují mnohá
svědectví matek. Kdo má dobrou vůli, mohl se právě v době pandemie této
spiritualitě s pomocí Boží přiblížit.
.
Ze srdce přeji všem, aby zakusili ve vlastním životě sílu modlitby v plné důvěře
a odevzdanosti, pak se mohou dočkat malých i velkých zázraků v rodinném životě.
Děkuji velice za rozhovor a přeji hodně Boží pomoci, pevné zdraví
a děkuji všem nejen maminkám za promodlený čas za nás za všechny.
Zuzka Bartošová

Další skupinka maminek se schází v Krasicích.
Setkáváme se vždy v pondělí ve 20 hodin, teď
v kostele sv. Josefa. Dřív, když bylo chladno, tak na
faře v kapli, kterou zde vybudoval otec Antonín
Koman a nabídl nám ji k setkávání.
.
Pokud by se k nám chtěly přidat další maminky,
můžou. Nebo můžou přijít modlit se společně
s námi na Triduum, pozvánka na Triduum bývá
v Nedělníku.
Jana Kadlecová

Foto: Jana Kadlecová
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Asi před 4 roky mě snacha Jana pozvala na Triduum, které se konalo v kostele
sv. Josefa v Krasicích. Při jednom z těchto setkání jsem zjistila, že jedna starší
maminka - už i babička jako já - chodí na modlitby matek pravidelně každý týden.
Začala jsem tam také chodit. Cílem těchto setkání jsou modlitby za naše děti
a manžele, a nejen za ně. Také za kněze, jáhny a všechny potřebné, kteří procházejí
náročnou životní zkouškou. Těší mě, když také zazní prosby za rodiče a prarodiče.
Vidím, že tyto maminky z naší farnosti vytvářejí živé a radostné společenství. Když
jsem byla mladá, nic takového jsem nepoznala. Chodím mezi ně ráda, protože
zpíváme také při kytaře, a jak se říká, kdo zpívá, dvakrát se modlí. Když jsme se teď
nějakou dobu kvůli koronaviru nescházely, chybělo mi to. O to větší radost jsem
měla, když jsme se znovu setkaly a spojily v modlitbě.
Eva Růžičková

A ještě jednu skupinku maminek bychom Vám v Inri rádi představili.
Modlitby matek s dětmi
Když se mi před 3,5 roky narodil syn, chtěla jsem se přidat do některé ze skupin
Modliteb matek. Maminky se ale scházely ve večerních hodinách, což mi úplně
nevyhovovalo. Podobně na tom byla i kamarádka, kterou nakonec napadlo, že
bychom si mohly založit vlastní skupinku, protože „tam, kde se scházejí dva nebo tři
v Ježíšově jménu, tam je on uprostřed z nich.“ (Mt 18,20)
A tak jsme oslovily koordinátorku Modliteb matek (MM) pro olomouckou
arcidiecézi, která za námi ještě s jednou maminkou přijela, a společně s nimi jsme
se modlily dle scénáře MM a od té doby začala naše malá skupinka fungovat.
Asi půl roku jsme se scházely ve dvou a potom se k nám přidala ještě jedna
podobně smýšlející maminka. Od podzimu pak přibyla ještě jedna. Momentálně
jsme tedy čtyři.
Už od počátku se scházíme většinou v dopoledních hodinách, to znamená s dětmi.
V tomto se naše skupinka liší od ostatních společenství MM. Setkáváme se každý
týden na jedno dopoledne, vždy u někoho z nás. Setkání zahajujeme modlitbou.
Modlitební skupinka nám plní i funkci sdílení. Jsme zároveň i důvěrné kamarádky,
a tak spolu sdílíme radosti a starosti a myslíme na sebe, když něco řešíme s dětmi,
atd.
Jak nás postupně přibývalo a děti poporostly, vznikla i potřeba věnovat se jejich
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duchovnímu životu. Od podzimu jsme tedy v rámci našich setkání zavedly i dětské
katecheze, při kterých dětem představujeme biblické postavy a příběhy, tvoříme
a modlíme se.
Momentálně se naše skupina skládá ze čtyř maminek a 9 dětí (7, 6, 3, 3 a 2 roky
+ 4 miminka do 1 roku). Scházení se zároveň s dětmi má svá specifika. Je jasné, že
někdy není možné udržet 100% soustředěnost, ale vnímáme i velká pozitiva pro děti
samotné. Máme radost, že se děti prakticky od miminek znají, vyrůstají spolu,
mohou zakoušet sílu křesťanského společenství a také nás rodiče vidí, že se
modlíme.
Každý týden se my maminky (i děti) těšíme na společné setkání. Zajímavou
zkušenost jsme udělaly během nedávné karantény, kdy jsme se modlily online a pro
každou z nás to byla posila v náročném období. Zároveň nám tato zkušenost
pomohla uvědomit si, že o modlitby nemusíme přijít, ani když budou děti nemocné.
Určitě i v těchto případech využijeme techniku. :-)
Skupinka jsme otevřená, ale momentálně vnímáme, že máme plnou kapacitu.
S více dětmi už by setkávání nebylo možné.
Jsem za naši modlitební skupinu velmi vděčná a těším se, kam se společně
s dětmi budeme posouvat, jak porostou. :-)
za celou skupinku Lucie Cmarová

Foto: archiv Lucie Cmarové
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PUTOVÁNÍ K NAŠÍ NEBESKÉ MAMINCE
Guadalupe
Na mnoha poutních místech, jako je Medjugorje, Lurdy, Fatima, se Panna Maria
zjevuje jen několika málo vyvoleným lidem. Ale v Guadalupe v Mexiku zanechala
Panna Maria otisk své postavy, na tilmě prostého Indiána Juana Diega, všem lidem.
Mojí touhou bylo spatřit tento nevídaný zázračný úkaz. Roky jsem doufala, že se mi
jednou naskytne vhodná příležitost navštívit největší poutní místo na světě, kterým
Guadalupe nepochybně je.
Když přišel můj bratr s možností
vydat se na tuto pouť s jeho rodinou
a laškovskou farností, neváhala jsem.
Přece jen, sama bych se na tak
dalekou pouť jen těžko odhodlávala.
Celkem nás bylo asi 40 lidí, různého
věku. Na pouť jsme se vydali na
podzim roku 2017. Na cestě nás doprovázelo 5 duchovních otců.

Zdroj:
www.laucedimaria.it

Pouť jsme započali v Laškově společnou modlitbou v autobuse, který pro nás
vypravila cestovní kancelář Awertour. Autobusem jsme se dopravili na letiště ve
Vídni, odkud jsme přeletěli do Madridu. Z Madridu jsme absolvovali dalších
12 hodin letu do Mexico City. Překvapilo mne, že poutní místo Guadalupe je vlastně
součástí hlavního města Mexico City.
Nejintenzivnějším prožitkem pro mne bylo stát v blízkosti obrazu, který vznikl tak
podivuhodným způsobem. Jednou z mnoha zvláštností obrazu je, že je vyobrazen
na tkanině z agáve, která běžně vydrží nejdéle 40 let. Kdežto stáří tohoto obrazu
Panny Marie je téměř 500 let, od zjevení v prosinci roku 1531. Obraz není na této
tkanině namalován, nejsou na něm viditelné tahy štětcem a v podstatě se obrazec
tkaniny nedotýká. Taktéž je neobvyklé, že je na něm Panna Maria vyobrazena
těhotná a snědé pleti. Bazilika, ve které je obraz vystaven, je již nová, jelikož ta
původní byla poškozena během velké povodně. V této bazilice jsme měli též
možnost účastnit se denní mše svaté. V Guadalupe jsme strávili téměř celý týden.
Pokaždé, když se zadívám na obraz Panny Marie v kostele sv. C+M v naší farnosti,
vybaví se mi nezapomenutelné okamžiky z této pouti.
Přesto, že byla cesta daleká a náročná, ráda bych se na ni ještě jednou vydala...
Marie Dopitová
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Velký mariánský okruh
V naší farnosti již několik let slouží jako kostelník pan Josef Marek, který dříve
„kostelničil“ v Protivanově, odkud pochází. Poprosil jsem ho, aby nám představil
jednu velkou pouť, kterou absolvoval před zhruba 10 lety. Jednalo se o Velký
mariánský okruh. Protože byl pan Josef několikrát předtím v Lurdech, řekne nám
i něco o nich, což možná víme, ale někdy neškodí si připomínat i to, co víme, i když
to nebude třeba úplné a přesné. Pan Josef také několikrát doprovázel poutníky
jako řidič autobusu do Medjugorje a jiných poutních míst. A kdo to zná, tuší, že
zpívající a modlící se řidič autobusu je pro pouť velkým požehnáním. Jednou
mladým poutníkům řekl, že by bylo dobré, kdyby někdo z nich šel cestou kněžství
nebo řeholního života, a to oslovilo jednoho poutníka, který jde cestou kněžskou.
Nejprve jsme se pomodlili a pak začal pan Josef vykládat o své pouti.
K pouti jsem se dostal přes inzerát, který mne upoutal, protože zájezd obsahoval
i Fatimu, kde jsem ještě nebyl. Jeli jsme s cestovní kanceláří Dobruška, cesta trvala
celkem 13 dní, z toho 6 nocí strávených v autobusu, 6 nocí na jednotlivých místech.
Jel nás jeden autobus. Vyjížděli jsme ze Svitav a postupně přes celou republiku
nabírali ostatní poutníky. I když noci v autobuse byly úmorné (pan Josef seděl
„zkroucený“ u okna), druhý den jsme vždy byli odpočatí. Panna Maria nás
ochraňovala a dodávala nám čerstvé síly. Bylo to úžasné! Vyjeli jsme přes Německo,
do Francie do Lurd. V Lurdech jsem byl již potřetí. Kněz s námi jel z Vysokého
Mýta, polák.
Jedenáctého února šla Bernadeta s ostatními sbírat dřevo na podpal, ale nestačila
jim a opožďovala se. Slyšela nějaký hukot a uviděla skálu s výklenkem a krásnou
paní s růžencem. Bernadeta se začala modlit a po modlitbě krásná paní zmizela.
Pak se zjevení opakovalo ještě dvakrát, při čtvrtém se krásná paní ptá Bernadety,
jestli je ochotná ještě přijít čtrnáctkrát, Bernadeta, že uvidí krásnou paní, tak
s radostí slíbila. Rozkřiklo se to, ale ani farář Peyramale jí nevěřil. Byla uvězněna,
aby se dokázalo, že si vymýšlí, ale i její matka řekla, že Bernadeta nikdy nelže.
Pustili ji, a i když vytvořili na místě zátarasy, přesto Bernadetu doprovázely na
místo zjevení zástupy. Dali jí papír, aby napsala, jak se krásná paní jmenuje, až při
patnáctém nebo šestnáctém zjevení Bernadetě řekla: „Jsem Neposkvrněné početí“.
Poté následovaly výslechy i u biskupa. Potom odešla do kláštera Nevers a i biskup
z Tarbes s ní chtěli mluvit, ona ale onemocněla, měla vřed pod kolenem a zemřela.
Ještě za života za ní přišly tři bohaté mladé ženy, chtěly znát její poselství. Nakonec
tyto ženy nechaly udělat sochu Panny Marie, daly ji do výklenku skály, stojí tam
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dodnes. Socha byla nainstalována ještě za života Bernadety, ta ale pro nemoc
nemohla na tuto slavnost jít, ani místní farář, také byl nemocen. V klášteře, kde
zemřela, byla uložena do kaple sv. Josefa, po pěti letech otevřeli její rakev a zjistili,
že má neporušené tělo. Po nějaké době opět vyzvedli rakev s jejím tělem, opět
zjistili, že její tělo nepodléhá zkáze. Po třetím vyzvednutí rakve se rozhodli, že
vymění její řádový oděv a dali ji do skleněné rakve a tu umístili nad oltář v klášterní
kapli. Při jednom zjevení řekla Panna Maria Bernadetě, ať hrabe na jednom místě,
a našla pramen, ten je v Lurdech dodnes. Z pouti jsem
si přinesl pětilitrový kanystr této vody.
Vzadu za jeskyní jsou v tomto prameni koupele,
postupně se posunujete na lavici, modlí se růženec, a až
na vás přijde řada a dostanete se do lázně, kde se
vysvléknete, dva muži vás potopí do pramene. Bylo to
studené, ale nevadilo mi to. Jeden večer jsme také měli
lampiónový průvod od jeskyně ke katedrále se zpěvem
Ave Maria. Také jsme šli do podzemní katedrály, kde
byla sloužena mše svatá. Nechal ji zbudovat papež Pius
IX, vejde se tam víc než tisíc věřících. Také jsme
navštívili domek, kde Bernadeta bydlela, skromný, jen
Lurdy.
stoleček, kamínka. V Lurdech se nachází i jedna velká
Zdroj: www.awertour.cz
česká stopa. Rodáci z mojí vesnice, bratři Kolískové
(12 sourozenců - 6 kněží, kostelník, varhaník a 4 děvčata). Roku 1886 byl jeden
z bratří kněží Leopold přítomen pouti do Lurd. Domluvil se tam, že dojede
s poutníky z Vídně. Spolu s bratry vytvořili 3. 9. 1903 první vlakovou českou pouť
do Lurd a vytvořili Lurdský spolek. Na tuto pouť jelo 360 osob. Poprvé zde zazněla
česky píseň Tisíckráte pozdravujem tebe. Druhá pouť byla 1907 a jelo 350 věřících.
Jel s nimi i olomoucký biskup, který v Lurdech požehnal oltář 14. růžencového
tajemství, na který sehnali peníze bratři Kolískové a jsou na tomto oltáři
i vyobrazeni vlevo dole. Nahoře je Panna Maria, jak ji očekává svatá Trojice. Je to
také jediný oltář, kde je napsáno něco jinou řečí a to „Český národ Neposkvrněné
Panně“. Lurdský spolek byl v Lurdech znám a bratři také vydávali časopis Růže
Lurdská. V roce 1931 uspořádali další pouť - Aloisovi Kolískovi (duchovnímu vůdci
poutě) dali kalich, sloužil s ním ale jen jednu mši svatou, pak byl darován
protivanovské farnosti. O pouti roku 1931 se hodně farníků zřejmě přiotrávilo
v Německu jídlem, většina nemocných zůstalo v nemocnicích v Praze, Alois však
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pokračoval zpět, chtěl za bratrem Karlem do Brna. V Brně se jeho stav zhoršil
a zemřel. Je pochován, dle svého přání, na hřbitově na svatém Hostýně. Na jeho
náhrobku je napsáno: „Odpočívá v blízkosti té, kterou miloval a ctil a ke které vodil
tisíce poutníků.“ Alois Kolísek byl také vyučujícím na bohoslovecké fakultě
v Bratislavě, kde má také sochu.
Z Lurd jsme cestovali opět přes noc do Fatimy. Panna Maria se zjevila třem
pasáčkům Hyacintě, Františkovi a Lucii. Měli podobný úděl
s tím, že jim nikdo nevěřil, jako Bernadeta. V průčelí
katedrály, která byla vystavena na místě zjevení, jsou
vyobrazeni Hyacinta a František. Měli jsme zde soukromou
mši svatou a společný světelný průvod, podobný jako
v Lurdech. Jen zde i se sochou Panny Marie na podstavci,
obklopenou čerstvými květinami. Bylo to velmi dojemné
a krásné. Také jsme ráno šli z vrchu po kolenou s modlitbou
a dolů ke katedrále. Také jsme se byli podívat na korunku
Panny Marie, ve které je zasazena střela, která byla
vystřelena na papeže sv. Jana Pavla II., která ho měla zabít.
Fatima.
Zdroj: www.fatym.com Ve Fatimě jsme byli dva dny, dovezl jsem si malou sošku
Panny Marie.
Z Fatimy jsme jeli do Santiaga de Compostela,
opět přes noc, opět jsme byli druhý den čilí. Zde byl
velký nápor poutníků, dostali jsme se ale do boční
kaple s krásnými železnými dveřmi a měli jsme tam
mši svatou. Za druhé světové války, když chtěli
katedrálu bombardovat, dopadly dvě pumy blízko
ní, ale nevybuchly. Dnes jsou zasazeny do stěn
u hlavního vchodu. Pro velký nápor lidu jsme se
však do katedrály nedostali. Jeli jsme se potom
podívat do Barcelony, kde je velká motorická
kadidelnice, která se rozhoupe přes celý presbytář
až do vodorovné polohy při mši svaté při
proměňování. Z katedrály je výhled na moře a po
okolí. Pak jsme měli volno a mne zlákala vůně, která
se linula ze stánku s občerstvením. Neodolal jsem,
ale …. peněženku jsem si vrátil do jiné kapsy a při
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tlačenici, když jsme se vraceli k autobusu, mi ji někdo vzal. Měl jsem tam sice jen
peníze, ale litoval jsem. Hamburger nebyl tak dobrý, jak krásně voněl, a já přišel o
peníze. Když se ostatní v autobusu dozvěděli, že již nemám peníze, složili se na
mne, abych měl ještě na kávu a nějakou útratu. Bylo to
dojemné a krásné. Potom jsme se vrátili do Compostely.
Potom jsme opět přes noc jeli do La Saletty (zde byl
pan Josef také potřetí) a cestou se zastavili v Turíně
v bazilice Panny Marie Pomocné, kterou sv. Jan Bosco
postavil celou z darů od neznámých lidí i z Francie. Vždy,
když se blížil termín splacení, dostal potřebné peníze, jak
mu slíbila ve snu Panna Maria. V La Salettě se zjevila
Panna Maria Maximovi a Melánii, což byli sirotci, pásli
dobytek svého strýce, někdy i museli s ním být přes noc na
Turín.
pastvinách. Jednou, aby zahnali dlouhou chvíli, si Zdroj: www.catholikos.
forumcommunity.net
postavili z kamení oltář a „hráli“ si na mši. Maxim byl
kněz a Melánie ministrant. Najednou si všimli, že v údolíčku je nějaká krásná paní.
Klečela a měla kladívko a kleště a plakala. Zeptali se, proč pláče, a řekla, že už
nemůže snést, když lidé dole v údolí ve všední den chodí do hospod a v neděli na
pole pracovat, místo toho, aby šli do kostela. „Uráží mého Syna, jděte za knězem,
modlete se, čiňte pokání. Když se budete modlit, budete těmito kleštěmi vytahovat
ty hřeby z mého Syna. Tím kladívkem opět vráží hřeby do těla mého Syna.“ V tom
údolí byl i pramen vody a dostali příslib, že když se v ní
umyjí, budou uzdraveni. Údolíčko je takové, že jsou
kolem skaliska, nehostinné místo, je ale útočištěm.
V La Salettě jsme měli průvod, v údolí jsme se modlili
růženec, přespali jsme tam a ráno jsme se vrátili
domů. Končili jsme opět ve Svitavách.
Nakonec jsme společně poděkovali Panně Marii
a modlitbu jsme zakončili slovy: „Ctitel mariánský
nezahyne! Amen!“
Děkujeme panu Josefovi za jeho krásné vzpomínky
i za jeho službu, kterou ve farnosti koná.
Jan Černý
La Salette.
Zdroj: www.marypages.com
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Farní pouť do Fatimy
V červnu 2019 jsem navštívil Fatimu v Portugalsku. Cestoval jsem s tatínkem
a ostatními farníky letadlem na mariánskou pouť. Letěl jsem poprvé, letenku jsem
dostal jako dárek k prvnímu svatému přijímání. V letadle jsem se nebál, z okýnka
byl hezký výhled. Byli jsme ubytovaní v hotelu nedaleko poutního místa. Večer jsme
chodili modlit se růženec, měli jsme zapálené svíčky a to se mi moc líbilo. Na
památku jsem si koupil barevný růženec. Když se večer modlíme, vezmu si svíčku
z Fatimy a vzpomenu si na pouť.
Jindra Benda (9 let)

Foto: David Benda

OKÉNKO PRO DĚTI
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z www.vira.cz vybrala Renata Plenařová
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BOHOSLUŽBY O POUTI 2020
Pouť u sv. Petra a Pavla:
V neděli 28. 6. po mši sv. v 18.30 hod. bude následovat malý koncert.
V pondělí 29. 6. bude mše sv. v 18.30 hod. a po ní jste zváni na malé občerstvení
před kostelem sv. Petra a Pavla.

POZVÁNKY
* 5. 7. 2020 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 u pohoštění.
* 27. 6. přijal kněžské svěcení náš někdejší jáhen Josef Hovád. Jako
novokněz bude mít v našem farním kostele svou první mši svatou
10. 7. 2020 v 17.00 hod., přijďte.
* Na https://shmpv.cz/ se můžete přihlašovat
na poslední volná místa na letních táborech.

.
Foto: J. Tvrdík

Také zveme všechny děti, které se účastnily letních táborů, a jejich rodiny na
tradiční společné zakončení prázdnin. Ohlédnutí za prázdninami se uskuteční
v neděli 30. srpna 2020 na faře sv. Petra a Pavla. Začátek akce je naplánovaný
na 14.00 hod. Těšit se můžete na opékání, grilování, odpoledne plné her a soutěží.
* Brněnské Centrum naděje a pomoci (CENAP) připravuje pro dívky ve věku
12 - 18 let v termínu 27. - 31. 7. kurz „Být sama sebou“. Pokud máte doma
dospívající slečnu a rádi byste jí pomohli, aby získala zdravé sebevědomí, uvědomila
si svou jedinečnost a aby dokázala i v náročném období dospívání žít v souladu
s Desaterem, můžete ji přihlásit na https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1.
.
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