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ÚVODEM
Milí farníci města Prostějova,
trochu jsme si v těchto dnech oddechli od sevření Covidem a od různých nařízení
a před námi jsou dny zaslouženého odpočinku, prázdnin a pro mnohé napínavých
dobrodružství.
Když vše, co nás čeká, budeme promýšlet a plánovat
s Bohem, přidáme k naší činnosti i tak důležité Boží požehnání.
Tak jak to jistě každý den dělali apoštolové sv. Petr a Pavel. Na
jejich životě vidíme, i přes mnohé těžkosti a pronásledování, co
velkého Bůh vykonal jejich prostřednictvím v Církvi a ve světě.
Stačí si přečíst jejich apoštolské listy adresované křesťanským
obcím. To by mohlo být ostatně dobré předsevzetí na prázdniny.
My si tyto velké světce a sloupy naší víry připomeneme na
slavnost sv. Petra a Pavla v úterý 29. 6. v 18.30 slavností mší
svatou – tzv. městskou poutí v jejich stejnojmenném kostele.
Všichni jste srdečně zváni na tuto mši svatou, po které bude
následovat setkání před kostelem s malým pohoštěním.
Jakékoliv donesené pohoštění bude vítáno.
Tak nezapomeňme po celou dobu prázdnin: „Bez Božího
požehnání marné lidské namáhání.“
Všem vám žehnám

Foto: archiv SHM

otec Pavel Čáp

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Léto se začíná nezadržitelně blížit. Stále ještě jsou volná místa na
některých letních táborech SKM. Letošní nabídku naleznete na
stránkách www.shmpv.cz :
5. 7. - 9. 7. 2021

Příměstský sportovní kemp (fotbal, florbal)

24. 7. - 31. 7. 2021

Ministrantský tábor na Annabergu

2. 8. - 7. 8. 2021

Tajemství vltavských peřejí na raftech

10. 8. - 15. 8. 2021

Vodácký putovní tábor na Vltavě na kánoích

19. 7. - 23. 7. 2021

Příměstský tábor Pevnost Boyard

Turnaj v malé kopané ve Ptení u Prostějova
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V sobotu 5. června 2021 SKM Prostějov ve spolupráci s T.J. Sokol Ptení organizovali
turnaj v malé kopané v Ptení. Jednalo se o tradiční celorepublikový salesiánský
turnaj, který bývá obyčejně pořádán 3x do roka. Letošní situace nám dovolila
uspořádat alespoň jeden v tzv. po covidovém restartu.
Již v pátek večer přijeli kluci ze salesiánského střediska mládeže Praha - Kobylisy,
které jsme ubytovali na CMG v Prostějově. Sobotní ráno nás všechny včetně
účastníků z Prostějova soukromý autobus dovezl do místa konání turnaje. Hrálo se
ve dvou věkových kategoriích: mladší žáci a starší žáci.
Celý den byla k vidění řada kvalitních a zajímavých utkání. Vše se neslo
v přátelské sportovní atmosféře. Turnaje se účastnilo celkem 9 týmů, které přijely
z Prahy, Olomouce, Prostějova, Vícova a domácího Ptení. Byl to konečně krásný
pohled na nadšených 90 dětí, které ve velkém horku celý den vydržely běhat
a radovat se ze hry.
Na medailových pozicích se umístily týmy z Prahy - Kobylis, uspělo také domácí
Ptení. Tento sobotní
den ale vlastně vyhráli
všichni, kteří přišli,
aby znovu po dlouhé
době prožili společné
chvíle s námi. Celý
sportovní den se vydařil. Poděkování patří
všem organizátorům
akce.

Foto: Jakub Sitte

Informace k realizaci multifunkčního hřiště na „Trefě“
Milí přátelé, rádi bychom vám všem chtěli poděkovat za vaše modlitby za zdar díla
vybudování sportovního zázemí pro děti a mládež na zahradě „Trefy“.
Pastorační rada farnosti sv. Petra a Pavla rozhodla bohužel v náš neprospěch,
rozhodnutí si můžete přečíst v celém znění.
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Akce SKM v novém školním roce
Pevně věříme, že v novém školním roce se znovu rozjedou víkendové akce i velká
řada turnajů a výletů, včetně ministrantských schůzek. Aktuální nabídku všech akcí
naleznete na stránkách www.shmpv.cz .
P. Ladislav Banďouch SDB
(předseda SKM Prostějov)

CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ A MŠ
Školní rok, který ve středu 30. června 2021 uzavřeme společnou mší
svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje, byl po všech stránkách zcela
mimořádný. Nejvíce v tom, že tři čtvrtiny z něho byla škola zavřená
a veškeré vzdělávání se konalo distančně prostřednictvím online výuky. Žáci nižších
ročníků se do školy občas podívali, ale studenti vyššího gymnázia se ve svých
třídách mohli se spolužáky setkat až v květnu. Konečně jsme tedy mohli zapnout
zvonění a alespoň na ty dva měsíce být spolu. Všechny akce, které jsme na školní
rok plánovali, už pochopitelně nebylo možné stihnout, ale aspoň některé exkurze,
soutěže, kurzy, zážitkovou hru, rozloučení s maturanty a deváťáky jsme realizovali.
Máme za sebou přijímací zkoušky do primy, kam jsme přijali 30 nových studentů,
maturitní zkoušky, které všichni studenti zvládli i v těchto ztížených podmínkách
skvěle. Naši deváťáci byli veleúspěšní u přijímacích zkoušek a téměř všichni se
dostali na střední školy. Do 6. ročníku nastoupí 30 žáků a máme radost, že o naši
základní školu je velký zájem a má
už mezi veřejností dobrý zvuk.
Prožili jsme také krásnou mši
svatou s předáváním maturitních
vysvědčení,
kterou
celebroval
P. Petr Bulvas, zástupce našeho
zřizovatele, Arcibiskupství olomouckého, a po které následovala
tradiční Zahradní slavnost.
Děkujeme vám všem za modlitby
a přímluvy za všechny žáky,
studenty i zaměstnance školy.

Foto: archiv CMG

Jitka Hubáčková
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov
http://prostejov.dcpr.cz/
cprprostejov@ado.cz
tel. 608 228 464
Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu ČR
MOJE UŠI PRO TEBE
nabízí online i telefonické psychologické poradenství
v aktuálních obtížných situacích
pro děti i dospělé
Poradce: Mgr. František Zakopal
Kdy: úterý a čtvrtek 9:00 - 12:00
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz
NABÍDKA PORADENSTVÍ
….„CPR Prostějov Vám nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné
životní etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové,
efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi,
zejména (ale nejenom) v čase jejich dospívání.“
Kdy: každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě
V případě zájmu se můžete hlásit na tel. 732 293 954 nebo emailem na adresu
cprprostejov@ado.cz nebo korenkovam@email.cz .

Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BEZVA PĚTKA
Termín: 23. - 27. 8. 2021
8:00 - 16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – LETNÍ
UNIVERZITA
Termín: 16. - 20. 8. 2021
8:00 - 16:00
Základna bude na faře v Určicích.
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/ZKw4y
kontakt: cprprostejov@ado.cz
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu cprprostejov@ado.cz .
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.
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PUTOVÁNÍ PO CHRÁMECH V OKOLÍ PROSTĚJOVA
Jako společenství scholy od Cyrila a Metoděje se snažíme celý rok sloužit zpěvem na
„deváté“ nedělní mši. Většinu nedělí proto trávíme v tomto kostele a málokdy se
dostaneme na mši do jiných chrámů. Loňské léto jsme se proto rozhodli společně
prozkoumat kostely a kaple, které jsou nám sice blízké, co se týká vzdálenosti, ale
buď jsme v nich byli velmi dávno, nebo vůbec nikdy. Putování bylo naprosto
dobrovolné, a tak se nás někdy sešlo víc, někdy třeba jen dvě rodiny, ale i tak jsme si
odnesli spoustu zážitků, mohli jsme porovnat co, kde a jak funguje, a viděli jsme,
jaký zázrak je, když jsme součástí nedělního společenství, které je početné a žije.
Navštívili jsme následující místa a rády bychom se s Vámi podělily o naše zážitky:
12. 7.

Kostel Všech svatých – Dobromilice
Hned první neděli jsme se vydali do kostela Všech
svatých v Dobromilicích. I když jsme měli trošku strach,
jestli nebudeme svým počtem převyšovat počet farníků,
přivítal nás zde plný kostel včetně ministrantů a scholy.
Samotný kostel pochází již z roku 1353 a je to první
barokní perla, kterou jsme navštívili.

19. 7.

Kostel svatého Vavřince – Výšovice

Kostel je uvnitř krásně opraven, ale cítili jsme bolest místní
farnosti – málo farníků. Jak říkal pan kostelník: „Staří
umírají, mladí nepřichází.“ Vnímáme, že za takové farnosti
a kostely je třeba se pravidelně modlit. Předkové nám
zanechali krásné architektonické památky a bylo by smutné,
kdyby se z kostelů staly jen prázdné budovy beze mší.

26. 7.

Kaple svaté Anny – Čechovice

Do Čechovic jsme zavítali na poutní mši, kde jsme zároveň
sloužili zpěvem. Bylo to setkání několika málo poutníků, kteří
drží tradici pouti ke svaté Anně. Mše byla před kapličkou, po
mši jsem nahlédli do kaple, kde mnozí z nás byli vůbec poprvé.
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2. 8.

Kostel svatého Jiří – Pivín

Původní dřevěný kostelík přežil vpád Turků i Švédů
a premonstráti pak nechali vystavět barokní kostel
opět zasvěcený svatému Jiří. V Pivíně jsme viděli
farnost, která žije. Zároveň jsme se potkali po mši
s místními. Bylo to moc příjemné.

9. 8.

Kostel svatého Petra a Pavla – Tištín

V Tištíně jsme obdivovali opravdu bohatou
výzdobu interiéru kostela. Právem je označován
za barokní perlu Moravy. Zamýšleli jsme se nad
tím, jakou budoucnost kostel a farnost má. Na
mši bylo velmi málo lidí, žádná schola a dokonce
ani jeden ministrant. Působilo to velmi
skličujícím dojmem. Znovu jsme si uvědomili,
jak je potřeba intenzivní a vytrvalá modlitba – za
vymírající farnosti, za klid a lásku ve farnostech fungujících, za nová kněžská
povolání a věrnost a vytrvalost celé církve!
16.8.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Slatinice

Do Slatinic jsme se vydali na poutní mši svatou. I když zvenku zdobí kostel opadaná
omítka, uvnitř je opět krásná barokní výzdoba, včetně fresek a kopule. Pro mě
osobně je tento kostel atypický i tím, že má
v podstatě kruhový tvar a účastníci mší sedí
nejen v lavicích uprostřed kostela, ale i po
stranách. Zaujala nás také výstava věcí
nalezených v tomto kostele při opravách
a úklidu. Jednalo se hlavně o historické
mince a růžence.
A protože jsme byli na pouti, zakončili
jsme naše putování zmrzlinou a kávou
v místní cukrárně.
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23.8.

Kostelík svatého Floriána – Vícov

Naším posledním „poutním zastavením“ byl malý
kostelík ve Vícově. Malý prostor se zaplnil jak
místními farníky, tak návštěvami. Kostel postavený
v 18. století je opravený a je jednou z dominant obce.
Po nedělních mších v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Prostějově máme „kavárnu“ – možnost setkání
farníků a přátel. Takovou kavárnu jsme si udělali i ve
Vícově po mši, kdy jsme poseděli na návsi a při kávě
se vyhřívali na sluníčku. Bylo to takové zamávání na
závěr našeho putování.
Zdroj všech fotografií u tohoto článku: www.mapy.cz

Tyto návštěvy farností pro nás byly velkým přínosem. Viděli jsme „dědictví otců“
– nejen krásné chrámy, ale i víru a naději farníků. Snahu vést děti k Bohu, budovat
společenství a vztahy, vytrvale jít po cestě za Pánem.
Kéž na přímluvu našich předků, kteří budovali chrámy, které užíváme, a kteří
putovávali často a rádi na poutě, je v našich rodinách a farnostech živá víra.
Jana Růžičková a Petra Vybíralová

HÁDANKA
Poznáte tento chrám?
Císař Josef II. vydal roku 1784
výnos o zákazu všech poutí
a o zrušení „nadbytečných“
poutních kostelů. Chrám byl
odsvěcen, zbaven veškerého
vnitřního zařízení a dokonce
i střechy, čímž byl určen
k likvidaci.
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V roce 1834 popisoval kronikář trosky chrámu takto: „Hrůza obcházela člověka,
když měl do zbořenin vkročit. Na klenbě nebylo ani kouska malty. Okna a dveře
vyloupány a odklizeny… V klenbě jsem vypadlou cihlou uviděl oblohu a ty kvádry
navenku ještě hojněji vylámané a zeď začernanou od ohňů jako v kovárně. Kde byl
hlavní oltář, naznačoval jen velký kámen, vedle něhož vyrůstala na rumech kostela
břízka…“
Poutní tradice a neochvějná víra však byla u lidu velká, a proto se poutníci
spontánně vydávali i k zarůstající ruině. Finanční dary na záchranu a opravu
chrámu se začaly postupně shromažďovat na začátku 19. století a v polovině
19. století byl chrám obnoven. Je cílem poutníků dodnes.
Správnou odpověď na hádanku uveřejníme v příštím čísle INRI. Pokud byste byli
nedočkaví a chtěli se ji dozvědět dřív, napište do 11. 7., o který chrám se podle Vás
Marie Schneeweissová
jedná, na e-mail casopisinri@gmail.com.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Držovičtí rodáci v Božích službách
V květnu vyšla knížka s názvem Držovičtí rodáci v Božích službách. Nese podtitul
Nástin života duchovních věnovaný 880. výročí první historické zmínky o existenci
Držovic na Moravě. Knihu vydává obec Držovice v nakladatelství Kauli-Publishing
Praha při příležitosti zmíněného letošního výročí. Autorem knihy je držovický rodák
RNDr. Václav Marek, CSc.
Kniha vznikla dlouhodobým shromažďováním a studiem původních bohatě
citovaných pramenů, především farních pamětních knih a matrik. Autor na
60 stránkách textu a 17 stránkách černobílých obrazových příloh se seznamem
bibliografie a anglickým resumé chronologicky sleduje životopisná data čtyř
římskokatolických duchovních narozených v Držovicích a působících na různých
místech Hané v 1. polovině 20. století.
Nejstarším z nich je Mons. ThDr. Alois Lang (1869-1957), kněz a prakticky
celoživotní katecheta (1895-1927) v Moravské Ostravě. Významně se zapsal do dějin
české literatury, teologie a filozofie jako autor řady monografií a originálních
vědeckých studií. V důchodu žil v Brně a v Prostějově.
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Druhým rodákem je P. Svatopluk Bohumil Kyselý (1872-1935), který se
zapsal do srdce farníků na několika místech – pastorační službu vykonával ve
Veselé na Valašsku, Kokorách, Rokytnici u Přerova, byl vikářem u sv. Václava
a sloužil i u sv. Michala v Olomouci. Působil v Třeštině na Šumpersku a Choryni na
Valašskomeziříčsku. Je známý jako překladatel krásné literatury z řady jazyků. Od
r. 1934, už na odpočinku, vypomáhal až do svého skonu ve Vrahovicích místním
duchovním.
Třetím je Mons. ThDr. Bořivoj Karel Kyselý (1875-1960). Vynikl jako
vysokoškolský pedagog na teologické fakultě v Olomouci a vedle bohoslovců učil
také středoškoláky na gymnáziích v Prostějově a Olomouci. Ovládal řadu jazyků,
sepsal články z oblasti liturgiky a památkové péče. V důchodu od r. 1935 až do
svého skonu, ač šikanován
komunis-tickým
režimem,
vypomáhal 25 let v rodné
farnosti.
Posledním,
nejmladším,
rodákem je P. Bartoloměj
Smečka (1887-1946), který
většinu své služby Bohu
a lidem uskutečňoval v regionu Hané a naposledy v Pavlovicích u Kojetína. Tam podle
svého přání je i pohřben mezi
svými farníky, jimž sloužil
27 let svého kněžského života.
Zmiňovaný medailon s velmi
pěknou obálkou není snůškou
dat, ale je svědectvím, připomínkou a holdem jejich
životům, vděkem a poděkováním za službu Bohu a lidem.
Kniha je k dispozici pouze za náklady na poštovné a balné v rámci e-shopu na
adrese www.kauli-publishing.cz .
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ROZHOVOR S OTCEM LAĎOU BANĎOUCHEM
Po dlouhém zvažování, s kým udělat do tohoto čísla rozhovor, nás napadlo jméno
člověka, kterého asi spousta z nás zná, ale zjistili jsme, že ještě nebyl pro INRI
vyzpovídán . Je jím otec Laďa, celým jménem a se všemi tituly ThLic. Ladislav
Banďouch SDB. Tak jdeme na to:
Taková běžná otázka na rozehřátí: Odkud jsi a kdy jsi přišel do
Prostějova?
Pocházím z Hrušek u Slavkova a do Prostějova jsem přišel v srpnu roku 2019.
Kdy tě okouzlila salesiánská řehole?
Přestože jsem z věřící rodiny, salesiány jsem dlouho neznal, v mém rodišti byli
premonstráti. Takže jsem po maturitě nastoupil do diecézního konviktu
v Litoměřicích. Tam jsem salesiány potkal při spolupráci na Tříkrálové sbírce, viděl
jsem jejich práci na Charitě i s mládeží. Protože i mě tato práce bavila, přerušil jsem
po krátkém zvažování první ročník na teologické fakultě v Olomouci a přešel do
aspirantátu. Takže nakonec jsme knězem i salesiánským spolubratrem.
Jaké je tvoje poslání v Prostějově?
Jsem školním kaplanem na CMG, ředitelem klubu SKM Prostějov a ekonomem
v naší komunitě. Také vedu v rámci Salesiánské komunity v ČR florbalové
a fotbalové turnaje.
Co tě v Prostějově zaujalo?
Velmi často jsem okolo Prostějova jezdil, ale neměl jsem nikdy čas se tu zastavit.
Překvapilo mě, že Prostějov je opravdu malebné městečko, které má spoustu
sportovního vyžití a má dobrou startovací pozici do blízké přírody. V létě se tu dá po
okolí jezdit na kole a v zimě si můžete zajet na Drahanskou vrchovinu zalyžovat. Já
si prostě myslel, že Prostějov – Haná je rovná .
Jaké máš koníčky a jaké ti chutná jídlo?
Miluju sport, především florbal, fotbal, hokej, běžky, kolo, rafting, kanoistiku. Když
můžu, rád si k obědu dám lososa s grilovanou zeleninou. To mám opravdu rád.
Z čeho máš strach, čeho se bojíš?
Velký respekt, a možná to bude i strach, mám ze včel a vos. Jsem silně alergický na
jejich bodnutí, takže od nich raději dál.
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Máš nějaké životní motto nebo moudrost, kterou se v životě řídíš?
„NON DESCENDE DE CRUCE.“ Znamená to „Nesestupuj
z kříže.“ To je moje heslo. Když to nevzdal Ježíš, ani já se nechci
v životě vzdát svých křížů, já také vydržím.
Co ti vzala, nebo naopak přinesla covidová doba?
Velice mě mrzí ztracený čas, který jsem nemohl věnovat dětem
a mládeži. Musel jsem zrušit víkendovky, školní akce… Naopak
Foto: archiv SHM
jsem měl příležitost a čas se seznámit s farností při kostele
Povýšení sv. Kříže, s otcem děkanem a kaplanem a zapojit se do nedělní pastorace.
Svoje povinnosti a snad i poslání máš pevně stanovené, ale čeho bys
chtěl v Prostějově dosáhnout ty sám?
Mým osobním cílem je posílit a rozšířit duchovní rozměr na CMG, rozjet fungování
a činnost SKM a probudit nová duchovní povolání.
Vyprošuji ti Boží požehnání pro tvé plány a děkuji za příjemný rozhovor.
Renata Plenařová

OKÉNKO PRO DĚTI
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připravila Renata Plenařová

BOHOSLUŽBA O POUTI 2021
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V úterý 29. 6. na slavnost
sv. Petra a Pavla bude
v 18.30 hod. slavností mše
svatá ve stejnojmenném
kostele. Všichni jste srdečně
zváni. Po mši sv. bude následovat setkání před kostelem
s malým pohoštěním. Jakékoliv donesené pohoštění
bude vítáno.

POZVÁNKY
* 5. 7. 2021 v 9.00 hod. jste zváni na mši sv. k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje
do jim zasvěceného kostela na Brněnské ulici a na následné setkání.

.
INRI 2/2021 – ČASOPIS FARNOSTI POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
A FARNOSTI SV. PETRA A PAVLA V PROSTĚJOVĚ
Vydává Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
Redakční rada: P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala, MVDr. Zuzana Bartošová,
Ing. Mgr. Jan Černý, Renata Plenařová, Marie Schneeweissová
Grafický návrh: Mgr. Kristina Veselá
Vychází 4x ročně. Vyšlo 27. 6. 2021. Příští číslo 3/2021 vyjde 12. 9. 2021
a příspěvky můžete posílat do 15. 8. 2021 na e-mail: casopisinri@gmail.com.
Webové stránky: http://prostejovfarnost.mzf.cz/, https://petrskafarnost.cz/
Časopis je neprodejný. Vytištěno 250 ks. Doporučený příspěvek na tisk jednoho čísla je 10 Kč.

INRI 2/2021

16

