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ČASOPIS  PROSTĚJOVSKÝCH 
ŘÍMSKOKATOLICKÝCH 

FARNOSTÍ 

Každý rok ve svátek Povýšení svatého Kříže 
slýcháme při přímluvách tato slova: 

„Kristův kříž je svědectvím Boží lásky k lidem.  
Křížem je lidstvo zachráněno.“ 

 

Foto: J. Tvrdík, hody 2020  
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   ÚVODEM 
 

   Milí farníci a všichni lidé dobré vůle,  

kterým se toto hodové číslo INRI dostane do rukou, srdečně Vás všechny zdravím 

u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže.  

   Prázdniny nám dovolily se zhluboka nadechnout po dlouhých měsících různých 

opatření a omezení, i když všechno ještě není zdaleka u konce. Přeji každému z nás, 

abychom se zhluboka nadechli i ve víře v našeho Pána Ježíše Krista. Když se chce 

člověk zhluboka nadechnout čerstvého zdravého vzduchu, tak se vypraví do hor nebo 

k moři nebo do hlubokého lesa. Když se křesťan chce zhluboka nadechnout ve víře, tak 

musí také hledat místa, kde je čistý vzduch. 

   Kde ho s jistotou nenajdete? U sester a bratří v Kristu, kteří si nechali poplést hlavy 

divokou směsicí z různých pochybných zjevení a proroctví, z učení samozvaných bisku-

pů, z pochybností o tom, kdo je a není papež, z údajných mimořádných projevů Ducha 

svatého, z exorcizované soli, svíček pro dny temnoty a z mnoha dalších „zaručeně 

křesťanských“ projevů víry. Dále tento zdravý vzduch víry nenajdete na všech možných 

i nemožných stránkách na internetu, které se prezentují jako zaručeně ty jedině pravé 

křesťanské a katolické, ale jsou zdrojem této směsice, ani v různých emailech s tímto 

matoucím a zavádějícím obsahem, které někteří i tisknou a rozšiřují a rozvěšují.  

   „Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme 

Krista ukřižovaného,“ píše svatý Pavel v 1. listu Korinťanům. Nejsme na tom 

stejně, nebo snad ještě hůř, v tom, jak si přejeme zázračná znamení 

a různé mimořádné náboženské zážitky a poznání?  

   Pravidelně každodenně se modleme. Pomodleme se alespoň jednou za týden růženec. 

Využijme možnosti modlit se před svatostánkem v kostele, přistupujme co nejčastěji ke 

svatému přijímání. O pravidelné účasti na nedělních bohoslužbách snad psát 

nemusím.   Choďme pravidelně ke svátosti smíření. Zpytujme pravidelně své svědomí. 

Najděme někoho, s kým budeme o své víře mluvit.  Přečtěme si do příštích hodů znovu 

nebo poprvé poctivě katechismus, něco budeme muset doslova přežvýkat několikrát, 

aby nám to vydalo svůj obsah, ale stojí to za to.  Čtěme si Bibli. Vypravme se alespoň 

jednou v roce na pouť a podle svých možností a sil jděme alespoň část cesty pěšky. Toto 

jsou jistě základní způsoby, jak dýchat čistý vzduch víry.  Za čistým vzduchem víry není 

totiž třeba chodit daleko, ani k tomu člověk nepotřebuje vůbec nic mimořádného 

a zvláštního.  Potřebujeme důslednost a vytrvalost. 

Požehnané prostějovské hody a pouť Vám přeje  

                               P. Aleš Vrzala, farář u Povýšení sv. Kříže v Prostějově 
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   CHARITA  PROSTĚJOV  OSLAVILA  30  LET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavy vyvrcholily 
koncertem Hradišťanu. 

(škoda, že ho na fotografiích 
můžete vidět, ale ne slyšet) 

 

Blahopřejeme. 
 

Foto: J. Tvrdík 
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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 
 

PORADENSTVÍ  
 CPR Prostějov Vám nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné  
 životní etapy, v čase osobní či manželské krize. Také nabízíme 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 
       Můžete se hlásit na tel. 732 293 954 nebo e-mailem na adresu cprprostejov@ado.cz  
          nebo na adresu korenkovam@email.cz . 
 

Zveme všechny zájemce na kurz Pavla Mečkovského  
KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI 

 

       kdy: 6. 10., 13. 10., 20. 10. a 27. 10. 2021 v 17:00 
       kde: v prostorách Cyrilometodějského gymnázia Prostějov 
       vstupné: 400 Kč jednotlivec, 600 Kč rodičovský pár 
       Přihlásit se můžete na https://1url.cz/Pz47T. 
 

PRVNÍ ŠKOLIČKA  
 Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu  
 na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a rozvíjí navazování vztahů s vrstevníky  
 v malé skupině a bezpečném prostředí.  

 

       kdy: každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30  
       Přijímáme nové děti. 
       Přihlásit děti na školní rok 2021/22 můžete na https://1url.cz/UKLtM . 
 

Zveme maminky a jejich dcery ve věku 8-13 let na víkendový pobyt MÁMA A JÁ  
                                              

      kdy: 24. - 26. 9. 2021 
      kde: fara Velké Losiny 
      cena: 1600 Kč (za matku i dceru) 
      Přihlásit se můžete přes tento formulář https://1url.cz/TMl5a . 
 

                                            Přihlásit se můžete také u Bc. Blanky Neckařové nebo  
                                         e-mailem na adresu cprprostejov@ado.cz . 
 

                                         Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina     .  

                                         MPSV ČR, Olomouckým krajem a městem Prostějov.  
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   CMG   –  CYRILOMETODĚJSKÉ  GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 

 

Poněkud neobvyklý školní rok je za námi a my hledíme s nadějí i otazníkem vstříc 

tomu nadcházejícímu. S nadějí, že se vše vrátí k normálu a budeme normálně 

chodit do školy a normálně se učit, plánovat akce, které se opravdu uskuteční, 

společně prožívat kurzy, exkurze i výlety. S obavami hledíme proto, že 

prozatím skoro nic není jisté. Jisté je, že jsme pod ochranou našich 

svatých přímluvců i naší milé Matky – Panny Marie.  

   Prázdniny nám tuto naději posílily, protože se mohly některé plánované akce 

uskutečnit a proběhly v pořádku a snad ke spokojenosti všech. Za finanční podpory 

MŠMT ČR, které vyhlásilo výzvu Letní kempy, do které jsme se zapojili 

prostřednictvím Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia. Spolek zaštítil čtyři 

Letní kempy 2021, kterých se zúčastnilo více než 60 dětí od 6 do 15 let. Tři 

příměstské tábory a jeden pobytový nabídly pestrou náplň činností směřujících 

alespoň k částečnému vyrovnání dluhů distanční výuky a chybějících mimoškolních 

a zájmových programů. Pro děti byly tyto tábory bezplatné a my doufáme, že se jim 

tam líbilo. 

   Kromě těchto kempů se 

uskutečnil i každoroční 

Vodácký tábor, tentokrát se 

sjížděla Jizera a jako vždy 

o zážitky nebyla nouze, ale 

o to přece na letních 

prázdninových táborech 

jde. Parta byla výborná, 

vedoucí tábora Martin 

Bradáč byl spokojen a už 

jistě vymýšlí, kam vyrazí 

příští rok. 
 

   Školní rok 2021/2022 byl zahájen tradičně v kostele Povýšení sv. Kříže. Do primy 

nastoupilo 30 nových studentů a do 6. ročníku ZŠ 27 žáků. Všem popřál hodně 

studijních úspěchů ředitel školy Mgr. Pavel Polcr.  

   O našich akcích, ať již proběhlých, nebo těch, které chystáme, se můžete 

informovat na nástěnce v kostele. 

                                                                                                                        Jitka Hubáčková 

Vodácký tábor na Jizeře      Foto: archiv CMG 
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   SKM, SHM 
 

Letos v létě jsme mohli zažít spoustu táborů. Vraťme se tedy na chvíli zpět do 

července a srpna. 
 

     Sportovní kemp 

Jako první z táborů rozjel léto týden sportu na příměstském táboře. Od pondělí 5. 7. 

do pátku 9. 7. byl sportovní areál na Reálném gymnáziu plný dětí, které sportovaly 

ve dvou věkových kategoriích. Dopoledne byly na programu fotbalové tréninky a po 

obědě v hale přišel na řadu florbal. Celý týden sportu doplnil uprostřed týdne výlet 

do Olomouce, kde jsme se nejdříve zchladili v aquaparku a odpoledne vyzkoušeli 

nové dovednosti v lanovém centru. Zázemí tábora jsme měli na CMG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Pevnost Boyard  

V termínu pondělí 19. 7. až pátek 23. 7. se na CMG a jeho okolí uskutečnil druhý 

příměstský tábor pro děti. Otec Fouras a jeho kumpáni z Pevnosti Boyard si pro 

26 nadšených dětí připravili program plný her, soutěží, při 

kterých bylo potřeba překonat nástrahy pevnosti 

a vytvořit tým, který si dokázal pomoci. 

   Po rozluštění různých šifer a tajemných vzkazů děti 

našly bájný poklad Pevnosti Boyard na nedalekém zámku 

Plumlov. Celý týden se neskutečně vydařil. Poděkování 

patří všem vedoucím a asistentům.  
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     Ministrantský tábor na Annabergu 

Letošní tábor pro ministranty se uskutečnil v Jeseníkách na chalupě Annaberg 

blízko Andělské hory v termínu 24. 7. až 31. 7. Hlavní téma etapové hry bylo „dobytí 

Keraku“. Všichni ministranti se na celý týden stali rytíři, kteří se snažili získat pravé 

rytířské ctnosti jako je 

odvaha, síla, statečnost, 

trpělivost, věrnost. Podařilo 

se nám i získat znovu zpět 

tajné svitky, které ukrývaly 

cestu k pokladu předků. Na 

táboře jsme také každý den 

slavili mši svatou a oprášili 

ministrantské dovednosti. 

Díky všem vedoucím 

a  našemu kuchařskému 

týmu Plenařů za skvělý 

týden.  

 

     Vltava na raftech 

Dalším novým táborem byl putovní tábor na raftech. V pondělí 2. srpna se početná 

skupinka dětí vydala vstříc novému dobrodružství. Celý týden nás čekala etapová 

hra najít ztracené letadlo Yankee Zephyr, které před mnoha lety ztroskotalo. První 

dva dny jsme strávili ve Vyšším Brodě, kde se stala naším zázemím zahrada 

v klášteře u cisterciáků. Podnikli jsme dva krásné výlety do přírody, k vodopádům 
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a k Čertovým kamenům. Třetí den jsme se již 

vydali na raftech na vodu. Sjížděli jsme krásnou 

řeku Vltavu. Přespávali jsme v kempech u vody 

ve stanech, jednou také v indiánském teepee. 

Plavbu jsme zakončili v Českém Krumlově 

a šťastně jsme všichni dorazili domů. Tábor na 

raftech se náramně vydařil a to i přes dva velmi 

deštivé dny.  

 
 

 

 
 

     Tajemství vltavských peřejí na kánoích 

Druhý ročník vodáckého tábora na kánoích se uskutečnil v termínu 9. 8. – 15. 8. 

opět na řece Vltavě. Oproti minulému týdnu nám počasí připravilo krásné letní 

počasí, někdy až moc tropické. Trasa byla opět tradiční. Začínali jsme ve Vyšším 

Brodě a plavbu ukončili v Boršově nad Vltavou. Letos jsme si během týdne také 

vyzkoušeli půlden horolezení na skalách za Českým Krumlovem. Díky krásnému 

počasí jsme si všichni užili vodních bitev na vodě či trénování správných náklonů na 

jezech. Předposlední tropický den jsme jeli na výlet. Navštívili jsme krásné místo 

Hlubokou nad Vltavou. 

Poslední den jsme 

zakončili mší svatou 

u salesiánů v Českých 

Budějovicích a spoko-

jeně vyrazili k domovu.  

 

Celý dvoutýden na vodě 

se vydařil. Za rok zase 

ahooooj!  
 

      

 

Foto (všechny u tohoto článku): 
archiv SKM a SHM 
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     Olympijské hry Tokyo 

Ve dnech 16. – 20. srpna proběhl tábor s tématikou Olympijských her v Tokiu. 

Tábora se zúčastnilo 18 dětí od 6 do 13 let. Táborníci odletěli do pomyslného 

„prostějovského Tokia“, kde prožívali letní olympijské hry. Na začátku proběhl 

tradiční zahajovací ceremoniál a celý týden mohly děti získávat medaile 

v olympijských disciplínách. V naší olympijské vesnici nechyběla ani japonská 

čajovna, oběd s japonskými hůlkami nebo workshop s mistrem aikida. Nakonec 

všechny děti uspěly a přiletěly zpátky do Česka na závěrečnou hostinu.  

 

 

     Akce SKM v novém školním roce 

Aktuální nabídku všech akcí naleznete na stránkách: www.shmpv.cz .  

V úterý 28. 9. tradiční ministrantská pouť do Olomouce zakončená florbalovým 

turnajem. 

Od pátku 1. 10. do neděle 3. 10. analýza prázdnin na Annabergu. 

V sobotu 9. 10. florbalový turnaj o pohár uhříněvského starosty (Praha) 

V sobotu 23. 10. turnaj v malé kopané (Praha-Kobylisy) 

Podzimní prázdniny pro ministranty v Českých Budějovicích 29. 10. – 31. 10. 

 

     Ministrantské schůzky 

Ministrantské schůzky budou každý pátek na CMG v 16.00 – 17.30 hod. 

První ministrantská schůzka v novém školním roce se uskuteční v pátek 24. září. 

Zveme mezi nás i nové kluky, kteří by chtěli ministrovat. 
 

                                                           P. Ladislav Banďouch SDB 

                                                            (předseda SKM Prostějov) 

 

 

 

   ODPOVĚĎ  NA  HÁDANKU  Z  MINULÉHO  ČÍSLA 
 

Hostýnek. 
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   ROZHOVOR  S  KRISTINOU  VAŘEKOVOU:                                    .   
     „KAŽDOROČNĚ  SE  NA  HODY  TĚŠÍM.“   
 

Naši farnici Kristinu Vařekovou mám ráda pro její elán a optimismus. Začaly 

jsme si povídat o hodech a potom se řeč stočila i k jiným tématům.  
 

1. Kristino, co pro Tebe znamená svátek Povýšení sv. Kříže a jak hody 

slaví Tvoje rodina? 

Každoročně se na tento svátek velice těším. Přípravy na jeho oslavu pro mne 

začínají ve chvíli, kdy je potřeba zajistit důstojné, uklizené prostředí Rajské zahrady 

a v kostele vypomoci, kde je třeba.  

   Samotná slavnost Povýšení sv. Kříže je významným dnem jak pro církev, tak pro 

město Prostějov. Bývá zvykem, že je na 14. 9. pozván buď Mons. Jan Graubner, 

nebo určený biskup olomoucký. A ráda vzpomínám na to, jak jsem si v roce 2020 

splnila přání, aby slavnostní nedělní mši svatou doprovázel sbor pod taktovkou 

Mgr. Petra Kolaře, který byl kdysi naším dirigentem ve sboru Schola Cantorum. 

Byla jsem šťastná, že se mi to podařilo zorganizovat, že sbor přijal pozvání a Petr 

Kolař si zajistil ve svém diáři termín hodů. 

  Hody pro mě vždy také znamenají pozvání mých synů s rodinami, mých 

sourozenců a všech, kteří ví, že u nás v domě U Tří zajíců jsou vždy dveře otevřené 

těm, kteří se chtějí zastavit a chvíli spočinout v našem domě. Děti už odrostly, 

kolotoče už odpoledne nemusí, a tak jim přijde vhod večeře. Hodová neděle někdy 

končí pozdě... 
 

2. Kdybys měla srovnat hodové oslavy před řadou let a nyní (vyjma doby 

covidové), zdá se Ti, že došlo k nějakému posunu, například že se lidé 

více přiklonili k oslavě formou mše svaté?   

Jsem přesvědčena o tom, že oproti období minulého režimu, který nás všechny tzv. 

„dusil“, máme nyní veliké štěstí, že nemusí nikdo jezdit do jiných kostelů mimo 

svou obec a skrývat svou víru před okolím. Za totalitního režimu jsme na oslavy 

zasvěcení kostelů ve farnostech nebyli ani veřejně zváni, tak jak je to nyní zvykem. 

A jít na pěší, farní, nebo jinou pouť, to jsme museli skrývat. Ani jsme nesdíleli 

dojmy, postřehy, fotodokumentaci. Kdežto dnes můžeme svobodně sledovat dění ve 

farnostech jak na webových stránkách, tak i v nám známém a oblíbeném Nedělníku.    

V Prostějově v kostele Povýšení sv. Kříže bývá vždy hodně přespolních na hodovou 
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neděli, každý si může vybrat čas mše sv., vždyť má z čeho vybírat. V jiných zemích 

Evropy, kde je mnohem více praktikujících křesťanů, tento komfort v počtu mší 

svatých nemají. Ani každodenní možnost jít ke svátosti smíření není obvyklá 

v zemích, které jsem navštívila, a to ani u našich sousedů na Slovensku. Náš kostel 

je otevřen denně a svátost smíření si dokonce můžeme dohodnout na individuální 

termín, což je přece něco úžasného. Děkujme za to našim kněží, modleme se za ně. 

   Buďme za to vše vděčni a zkusme se ještě více zapojit do činností naší farnosti, 

abychom svoji víru utužovali a radovali se z každého dne, který můžeme slavit 

společně. Je třeba o vše pečovat, nejen prožívat mši svatou v neděli, ve svátky 

liturgického roku, výročí kostela, ale taky v běžných pracovních dnech. 
 

3. Ustálilo se, že po hodové mši svaté v městských kostelích následuje 

agapé. Bylo to tak vždy? 

Nejsem rodák prostějovský, ocitla jsem se v Prostějově v r. 1966, nejdříve jako 

studující, poté natrvalo po svatbě, proto nemohu srovnávat dokonale jako rodilý 

Prostějovák. Nepamatuji si, že by za minulého režimu něco takového „prošlo“. Malé 

pohoštění před kostelem bylo snad jen při svatbě, kdy se rozdávaly koláčky, a po 

pohřbu, kdy se zvala třeba celá vesnice na guláš do místní hospody.  

   Agapé zřejmě vzešlo z rozhodnutí dříve zde působících salesiánských kněží, že 

vždy v zasvěcený svátek kostela jsou mše svaté pouze v tom daném kostele. Takže 

hosty je třeba pohostit! Také k tomu jsou určena krásná místa u kostelů 

s potřebným zázemím – kaple, Pax nebo Rajská zahrada. Všem, kteří se na zdárném 

průběhu agapé podílejí, patří poděkování. I při nepřízni počasí lze vše realizovat, to 

se máme! 
 

4. Jsi aktivní farnice, i v době covidové ses intenzivně účastnila mší 

svatých v kostele Povýšení sv. Kříže. Jaké to bylo?       

Bylo to úplně jiné, když nejsou kolem v lavicích bratři a sestry. Varhaník začne, 

kněz a ministranti přicházejí a vy jste tam jen jeden, sám.  

   Když „hořelo“, kněz nás v tom nenechal. Přenosy by nefungovaly nebýt velice 

dobrého ozvučení, správně rozmístěných kamer, osvětlení a všeho toho kolem. 

Děkuji tímto za nás za všechny panu děkanovi a našemu mladičkému varhaníkovi, 

kteří svými schopnostmi přenosy ze mší svatých stále vylepšovali. Dle ohlasů byly 

opravdu velice kvalitní, což bývalo kvitováno přes komunikační kanál při 

bohoslužbách. Ti, které zanesl čas a osud pryč z Prostějova, mohli se mezi nás vrátit 
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a být s námi alespoň na dálku. Základ krásných přenosů podpořil svou službou 

i sbor, když už to bylo povoleno, kostel byl krásně vyzdobený našimi květinářkami... 

velké Pánbůh zaplať! Také je třeba děkovat za sobotní růženec a nedělní modlitbu, 

které nás taky velmi spojují. Společně se radujeme ze setkání na sklonku dne. Ještě 

nyní po mši svaté denně připojujeme modlitbu za odvrácení pandemie. 

   S Boží ochranou a pomocí to dáme! 
 

5. Co bys popřála v tento hodový čas našemu farnímu společenství? 

Přeji našemu společenství hodně lásky, radosti, zdraví, vzájemného dorozumívání, 

pomoc potřebným s dávkou lidského porozumění. 
 

6. Je něco, co Tě při pohledu na naše farní společenství trápí? 

Jak to udělat, aby více mladých lidí vystřídalo dříve narozené při úklidu kostela…?   
 

Za příjemný a pravdivý rozhovor děkuji a přeji hodně sil a Boží pomoci Tobě i celé 

naší farní rodině.  

Zuzka Bartošová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Foto: archiv Zuzky Bartošové  



 

INRI	3/2021	 13	

   SETKÁNÍ  MINISTRANTŮ  OLOMOUCKÉ  ARCIDIECÉZE    
 

Krásně slunečný den babího léta 4. 9. 2021 jsme prožili na ministrantském setkání 

v Cholině. Sjelo se nás tady asi okolo 150 ministrantů z olomoucké arcidiecéze.  

   Setkání odstartovalo mší svatou, 

kterou sloužil otec arcibiskup Jan 

Graubner. Téma setkání se neslo 

v duchu postavy sv. Josefa, jelikož 

papež František tento rok svěřil pod 

jeho ochranu. Z promluvy otce 

arcibiskupa mě zaujala myšlenka 

o tom, abychom se zamysleli nad 

tím, jak se chováme ke svým 

rodičům. „Umím se chovat ke svému 

tátovi, jako se choval malý Ježíš                           .  

k Josefovi? A stejně tak - chovám se ke své mamince jako malý Ježíš k Panně Marii? 

Jak s nimi mluvím?“ Upřímně musím říct, že ne vždy se mi daří napodobovat Pána 

Ježíše, ale určitě se pokusím alespoň některé situace zlepšit tak, jako to dělal on.  

   Také program po mši svaté, kde nás čekalo několik stanovišť plných her, soutěží, 

dovedností a vědomostí, byl spojen s postavou sv. Josefa.  

Prožili jsme den plný dobrodružství, zábavy a radosti ze setkání, které sice loni kvůli 

pandemii koronaviru nemohlo proběhnout, o to víc jsme si však toho letos vážili 

a už se těšíme zase na to příští...  

Toni Castellar, 11 let 
 

 

   ČTENÁŘSKÝ  KOUTEK   
 

     Divnej chlápek s kytkou 

Jako dítě jsem neměl příliš rád květiny. Jako kluk jsem je považoval za spíše 

ženskou záležitost. Proto jít si s kytkou pro vysvědčení mi vždy působilo hotové 

utrpení. I později, když jsem začal nosit kytky některým dívkám, jsem si v duchu 

říkal, proč nemají raději salám, knihu, nebo prostě něco užitečného… Dodnes sice 

květinám neholduji, ale už trochu chápu, že mohou nést i nějaké nevyslovené 

poselství a že pro někoho mohou být i důležité. Dokonce jsem do své kanceláře 

dostal od šéfa kaktus, a už delší dobu se mi daří udržet jej při životě. 

Foto: maminka Markéta C.  
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   Ale proč toto vše píšu? Protože na jaře, v březnu a květnu, si připomínáme jednu 

významnou biblickou osobnost – muže mnoha zkoušek, muže víry, vychovatele 

Ježíše Krista a manžela Panny Marie. Muže, který je na mnohých vyobrazeních 

zachycen s květinou v ruce. Ano, chci psát o svatém Josefovi. 

   Můj otec nám dětem o svatém Josefovi mnohdy poutavě vyprávěl a učil nás mít 

ho ve svém životě před očima. Ale jako dítě jsem ho vídával v kostelech na 

nasládlých vyobrazeních, a navíc – s kytkou v ruce! Tím to u mne naprosto ztratil… 

Na několik let byl pro mě prostě „divným chlápkem s kytkou“ a tečka.  

   Ale opustil jsem klukovská léta a stal se ze mne muž. Až časem mi postupně došlo, 

že svatý Josef není jen „muž s květinou“, ale bývá rovněž znázorňován jako muž 

v dílně se dřevem, s pilou v ruce, zkrátka při všednodenní chlapské práci. Bývá také 

zobrazován při své zkoušce víry – když chtěl odejít od Marie, od níž se cítil 

podveden; jindy jako muž, který stál po boku své ženy v její těžké chvíli, když ji před 

porodem nikdo nechtěl přijmout do domu a ona musela porodit v nevyhovujících 

podmínkách ve chlévě. Vlastně bývá znázorňován jako muž u porodu, tedy v situaci, 

kterou ne každý muž dobře zvládá. Josef je také muž, jenž chránil a vedl svou 

rodinu na útěku do vyhnanství. Léta věrně vychovával a učil pracovat Ježíše… 

   Postupně jsem začal vnímat, že tento muž to neměl v životě „lehké“, že jeho život 

nebyl „procházkou růžovým sadem“, natož s kytkou v ruce. Byl totiž v životě „vržen“ 

do víru událostí, které si sám nevybral, ale které přijal a v nichž nakonec i obstál. 

Bůh mu svěřil nevšední a nelehké poslání, kterému Josef (zprvu asi) vůbec 

nerozuměl. Musel si zvyknout na nestandardní životní okolnosti. Často asi jen 

navzdory těmto okolnostem doufal a věřil, že vše zůstává v režii dobrého Boha, jenž 

ho nezklame. Svatý Josef tak byl hodný jména svého předchůdce Josefa 

Egyptského. Jako on šel cestou klikatou, zajímavou, někdy vzrušující 

a dobrodružnou, avšak většinou všednodenně šedivou – zkrátka cestou víry 

a spolupráce na Božím díle. 

   Josef byl asi jak člověk citlivý, „muž s kytkou v ruce“, tak i odvážný a statečný 

chlap. Každopádně se ale stal tím, kým ho Bůh zamýšlel mít. 

 

Převzato z knihy Ve víru víry od Ignáce Muchy, kterou si můžete 

půjčit v knihovně na faře. Některé kapitoly z této knihy si také 

můžete přečíst na www.vira.cz .  
 

                  vybrala  Marie Schneeweissová 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znáš loterii svatého Josefa? https://kc.biskupstvi.cz/pojdme-k-josefovi/ 
 

vybrala  Marie Schneeweissová 
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   BOHOSLUŽBY  O  HODECH  2021  U  POVÝŠENÍ  SV.  KŘÍŽE 
 

       neděle 12. 9. 2021 – prostějovské hody  

mše svaté v 7.30, 9.00 a 10.30 – slouží P. Michal Staufčík, novokněz, kaplan 

                                                             z Valašských Klobouk   

19.00     zpívané nešpory   
 

       úterý 14. 9. 2021 – svátek Povýšení svatého Kříže  

9.00 – 16.00    adorační den  

16.00          křížová cesta a možnost svátosti smíření 

17.00         mše svatá, po mši sv. malé pohoštění na rajské zahradě 
 

       čtvrtek 16. 9. 2021 – výročí posvěcení kostela (16. 9. 1703)  

mše svaté v 8.00 a 17.30 

 

   POZVÁNKY 
 

* Písničky žánru folk a country si můžete přijít poslechnout v neděli 19. září  

v 17 hod. v Paxu (vedle kostela svatých Cyrila a Metoděje na 

Brněnské ulici) na vystoupení hudební skupiny „StS“ 

z Prostějova.  
 

* Rádi bychom Vás pozvali na koncert mladých 

muzikantů Antonína a Jana Frelichových v prosto-

rách Paxu, který se uskuteční v neděli 26. září v 16 hod. 

Zazní zde jak slavné, tak i méně známé melodie s jazzovým 

podkladem. 
 

   Za účinkující i pořadatele srdečně zve na oba koncerty   MVDr. Zuzana Bartošová 
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