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Kristus vstal 
z mrtvých! 

Aleluja, 
radujme se! 

 

Vítězný 
Kristus na 

vitráži u kůru 
v kostele 
Povýšení 
sv. Kříže. 

 

 Foto: 
J. Tvrdík 
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   ÚVODEM 
 

     Milí farníci, 

dnes nám jívové a jiné ratolesti připomínají nadšení a radost, s nimiž byl Ježíš 
v Jeruzalémě přivítán jako král, i když jel jen na oslu. Mají zvláštní symboliku: po 
celý rok nám doma u kříže připomínají, že jsme opět mohli slavit Velikonoce, 
a nakonec se mají stát popelem, jímž jsme za rok označeni na začátku postní doby.   

   Snad si alespoň nějak uvědomujeme, že to, co se děje v celém Svatém týdnu 
a vrcholí Velikonočním triduem  a dnem Kristova zmrtvýchvstání při liturgickém 
slavení v kostele prostřednictvím mnoha symbolů, se má odehrávat nikoliv jenom 
symbolicky v našem srdci. V něm má být pravá radost z Krista, který přichází do 
Jeruzaléma, aby naplnil svoje poslání, i když to znamená, že ho i já zapřu, zradím 
a odsoudím. To všechno ale bere Ježíš na sebe, aby mě zachránil. 

   Symbolem Kristova zmrtvýchvstání je velikonoční svíce – paškál. I v letošním roce 
jsou pro Vás připraveny svíce, které se mohou stát Vaším domácím paškálem, když 
je nazdobíte a hlavně zapálíte od plamene velikonoční svíce zapálené od 
požehnaného ohně. Příležitost k tomu bude po celou neděli velikonoční, kdy bude 
v kostele Povýšení svatého Kříže hořet paškál zapálený při vigilii. 

   Zvolejte při zapalování svého domácího paškálu: „Světlo Kristovo!“ Po celou 
dobu velikonoční až do Slavnosti Seslání Ducha svatého jej zapalujme a prosme, 
aby se světlo Kristovo rozzářilo v naší duši a v celém našem životě, protože díky 
němu se stáváme tím, čím máme být – světlem světa. Vždy znovu zvolejme: 
„Světlo Kristovo!“ a věnujme chvíli modlitbě.  

   Právě symbolika svíce je z nejvýmluvnějších, protože svíce, aby hořela, musí roztát 
a svůj vosk dát – obětovat plameni. I my musíme roztát v plameni Kristova 
zmrtvýchvstání. „Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj 
život pro mne ztratí, nalezne ho.“ Všechno Kristu odevzdejme, aby se to stalo 
světlem. Kéž svíce, které budeme držet v rukou při vigilii, nejsou jen vnějším 
symbolem, ale svědectvím o tom, že světlo Kristovo je skutečně v našem srdci.  
To je mé velikonoční přání pro nás pro všechny. 

P. Aleš Vrzala, farář 
 

Pokud na někoho pro velký zájem připravená svíce nezbude, použijte jakoukoli 
jinou svíci. Nazdobený domácí paškál prosím vyfoťte a fotku pošlete na adresu 
faprostejov-psk@ado.cz.  



INRI 1/2022 3 

   ZPRÁVY  Z  FARNOSTÍ  
 

     Synoda v našich farnostech 
 

Chvála Kristu, sestry a bratři, 

Byl jsem požádán, abych v krátkosti nastínil průběh synodálního procesu v naší 
farnosti Petra a Pavla v Prostějově. V raném prvopočátku jsem vůbec netušil, co to 
je. V říjnu mě náš tehdejší farář P. Pavel Čáp poprosil, jestli bych nechtěl jet do 
Olomouce jako zástupce naší farnosti. Měl jsem v ten zmiňovaný termín volno, tak 
jsem si řekl, proč ne. Úplné zahájení začalo mší svatou v katedrále v Olomouci, kde 
ji celebroval Mons. Jan Graubner. Na konci mše byl představen celý projekt, jak by 
měl probíhat, bylo vysvětleno, co to je ta tzv. Synoda, a byli představeni všichni 
zástupci farností na Moravě. Poté jsme byli 
rozděleni do několika skupin, kde každé 
skupině byl přidělen hlavní koordinátor 
synodálního procesu, který nám měl 
pomáhat s problémy, které by mohly nastat 
během tohoto projektu. Následující neděli 
jsem vysvětlil celý projekt a poprosil lidi, 
aby se nad tím zamysleli, a kdo by chtěl, tak 
aby se na to přihlásil. Ale jak to bývá ve 
všem, co je nové, tak moc velký zájem o to nebyl. Lidé měli pochybnosti, že je to 
jenom další nesmysl. Nebudu lhát, byl jsem z toho mírně v rozpacích, protože sám 
jsem to považoval za skvělou věc, která by pomohla nejenom církvi, ale i naší 
farnosti ke zlepšení vzájemných vztahů. Ale i přes toto prvotní zklamání se na tento 
synodální proces přihlásilo 12 lidí. Poté jsem těchto dvanáct lidí rozdělil do dvou 
skupin. Jednu skupinu jsem vedl já a druhou můj kolega pan Ondřej Burget. Snažil 
jsem se ty skupiny rozdělit tak, aby v každé skupině byla zastoupena celá věková 
škála, kvůli pluralitě názorů. Každá skupina si vybrala jedno téma, o kterém poté 
diskutovali následující 3 setkání. Kdybych měl říci svůj osobní a kolegův názor na 
průběh diskuzí, tak bych ho ohodnotil jako vynikající. Diskuse probíhaly v přátelské 
atmosféře, kde si všichni vzájemně naslouchali a snažili se pochopit názor toho 
druhého. Myslím si, že kdyby si účastníci měli odnést pouze jednu jedinou věc 
z tohoto procesu, tak je to vzájemné naslouchání a porozumění a pochopení toho, že 
i druhá osoba může mít jiný názor na určitou problematiku. Diskutovali jsme o tom, 
co by mělo být tou novou změnou v církvi. Hovořili jsme o třaskavých tématech 
např. zrušení celibátu, větší rovnoprávnost žen v církvi, větší otevřenost 
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a pravdivost v církvi a mnoho dalších. Domnívám se, že tento synodální proces byl 
velmi prospěšný a nápomocný ke změnám, které budou muset nastat v budoucnosti 
církve, a zároveň bych chtěl tímto zde poděkovat všem, kteří se toho zúčastnili 
nejenom fyzicky, ale i v rámci modliteb za hladký průběh synodálního procesu. 
Ještě jednou Vám všem děkuji.  

 Marin Šmíd 
 

 

Také já jsem byla pastorační radou farnosti Povýšení sv. Kříže pověřena jet do 
Olomouce na úvodní setkání Synody. Nejprve jsem tento úkol formálně přijala, ale 
nevěděla jsem, co můžu očekávat a co se bude po mně chtít. Mše sv. s otcem 
arcibiskupem a úvodní setkání s diecézními koordinátory, plná katedrála 
nadšených lidí mě ale hned napoprvé velice oslovila a přesvědčila o správnosti této 
celosvětové aktivity, kterou vyhlásil a do které nás požádal zapojit se papež 
František. Poznat blíže nové lidi, podělit se s nimi o svůj názor na život v naší 
farnosti, městě nebo i celé církvi, to se mi zdálo nové a zajímavé. Čekala jsem proto, 
že se pro synodální cestu nadchne řada farníků a byla jsem stejně jako kolega 
z farnosti sv. Petra a Pavla velmi zklamaná nezájmem a odmítavým postojem jít do 
něčeho nového. O to víc, když jsem si leckde četla, jak v mnohem menších 
farnostech mají řadu skupinek, hlásí se mladí, a dokonce děti ze základní školy. 
Nakonec se mi přihlásilo asi 5 společenství a 6 jednotlivců včetně mě. Popíšu tedy 
práci v naší skupince.  

   Byli jsme zcela nesourodé malé společenství, mladí i staří, muži i ženy, někteří 
jsme se ani neznali, přestože chodíme do stejného kostela. Už to byl první moment, 
kdy jsem si uvědomila, jak málo si všímám(e) farníků kolem nás. Cítí se osamoceni? 
Nepotřebují pomoc, povzbuzení, prostý lidský zájem? Úkolem prvního setkání bylo 
vybrat jedno téma, nad který se budeme společně 2 - 3 další večery zamýšlet. Shodli 
jsme se na tom, že všech 10 témat obsahuje otázky a problémy dnešní církve, 
všechna jsou velmi rozsáhlá a obšírná, a bude proto těžké zvolit jedno. Měli jsme 
pocit, že ke každému tématu bychom měli nějakou poznámku, postřeh, myšlenku. 
Nakonec jsme se shodli na tématu Spoluzodpovědnost za misijní poslání. Nebudu 
ale popisovat, co jsme k danému tématu každý z nás řekli. Skoro bych řekla, že to 
pro mě zdaleka nebylo tak důležité jako skutečnost, že skupina docela rozdílných 
lidí nachází společnou řeč, že dokážeme naslouchat jeden druhému, i když třeba se 
vším nesouhlasíme, že se snažíme pochopit názory toho druhého a nesnažíme se 
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prosazovat pouze svou „pravdu“. A právě v tom já vidím smysl synodální cesty  
- naučit se naslouchat druhým a skrze ně především Bohu. Synoda pravděpodobně 
nepřinese zásadní změny v církvi, ale pomůže najít, alespoň v malém, cestu člověka 
k člověku.  

   Všem, kteří jste našli odvahu a chuť se zamyslet, a také vám, kteří jste synodu 
podpořili a ještě podpoříte modlitbami, ze srdce děkuji. 

 Jana Tobolová 

 
 

   CMG   –  CYRILOMETODĚJSKÉ  GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 
 

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 jsme po dvouleté nechtěné 
odmlce připravili Křížovou cestu s CMG. Začne v 15 hod. 
v kostele Povýšení sv. Kříže. 

 

19. a 20. dubna 2022 se konají přijímací zkoušky do primy CMG. Bude 
přijato 30 žáků, kteří projdou úspěšně přijímacím řízením. 
 

Výběrové řízení do 6. ročníku církevní základní školy bude 23. května 2022 
v budově CMG. Uzávěrka přihlášek je 16. 5. 2022. Podmínky přijímacího řízení 
jsou na webových stránkách školy. Pro školní rok 2022/2023 přijmeme 30 žáků. 

Jitka Hubáčková 

 
 

   SKM - SALESIÁNSKÝ  KLUB  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 
 

Léto se začíná nezadržitelně blížit. Stále ještě jsou volná místa na některých letních 
táborech. Letošní nabídku naleznete na stránkách www.shmpv.cz . 
 

     Nabídka letních táborů SKM na léto 2022 

4. 7. - 8. 7. 2022  Příměstský sportovní kemp (fotbal, florbal) 

10. 7. - 14. 7. 2022  Adrenalinový vodácký tábor Salza Rakousko 

18. 7. - 22. 7. 2022  Příměstský tábor: Brána času 

24. 7. - 31. 7. 2022  Ministrantský tábor: Spáleniště v Krkonoších 

1. 8. - 6. 8. 2022  Vodácký putovní tábor Vltava I. – rafty 

8. 8. - 14. 8. 2022  Vodácký putovní tábor Vltava II. – kánoe 

     Pololetní prázdniny 

http://www.shmpv.cz/
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Letošní pololetní prázdniny byly ve znamení sportu a zábavy. Nejdříve vyrazili 
ministranti do olomouckého Jumpparku pořádně se vyřádit. Hned odpoledne začal 
dvouden plný florbalu. Na přátelskou družbu přijeli ministranti z Prahy Kobylis 
a Brna Líšně. Hráli jsme florbal ve třech věkových kategoriích v nové sportovní hale 
na Vápenici. 
Zajímavou 
kategorií byli 
„veteráni“   
– tatínkové, 
kteří si jako 
doprovod 
vyzkoušeli své 
dovednosti. 

 

 

 

 

 

 
     Sobotní akce pro holky 

Od ledna do března proběhly tři zajímavé 
akce pro holky druhého stupně. 

Každá začala komentovanou mší svatou 
a poté jsme v lednu vyrazili hledat 
betlémskou hvězdu, navštívili v Líšni 
místní salesiánské kluziště. V únoru 
doprovodný program vyplnila výroba 
a pečení vlastní pizzy. V březnu jsme 
vyrazili také do olomouckého Jumpparku. 
Další akce se připravují. 

 

 

     Salesiánský turnaj ve stolním tenise poprvé v Prostějově 

Ministranti 
v Jumpparku. 

 

Holky pekly pizzu a nejen to... 
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V sobotu 26. března jsme poprvé v historii hostili a pořádali přímo v Prostějově 
v tělocvičně na ZŠ Melantrichova velký salesiánský turnaj ve stolním tenise. Celkem 
65 dětí z různých míst republiky soutěžilo ve čtyřech výkonnostních kategoriích. 
Naši nejmladší žáci po skvělém výkonu vybojovali díky Janu Černému z primy 
a Jiřímu Isakidisovi z primy zlaté a bronzové medaile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Akce SKM ve školním roce 

Nabídku všech turnajů a výletů naleznete na stránkách www.shmpv.cz . 
 

                                                                                          P. Ladislav Banďouch, SDB 

                                                                                           (předseda SKM Prostějov) 
 
 
                       Salesiánský klub mládeže  
                                             Prostějov 

   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 
 

Turnaj ve stolním tenise. 
 

Foto: L. Banďouch 
(všechny fotky v článku) 

http://www.shmpv.cz/
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     Nabídka letních táborů Salesiánského hnutí mládeže Klub Prostějov 

Přihlašování probíhá na webu www.shmpv.cz .     
 

NABÍDKA PRO NEJMENŠÍ 

   Příměstská školka (4-7 let), 25. - 29. 7., Prostějov 

Každodenní program od rána do odpoledne v budově MŠ CMG na sídlišti Svobody. 
 

NABÍDKA PRO MLADŠÍ 

   Akademie superhrdinů (7-11 let), 16. - 23. 7., Annaberg 

Chceš se stát superhrdinou a prožít týden plný zábavy a dobrodružství společně 
s kamarády? Tak s námi pojeď na tábor a objev v sobě nové superschopnosti. 
 

   Kutil Tim – Tužka patří za ucho (8-13 let), 2. - 9. 7., Annaberg 

Týdenní pobytový tábor zaměřený na tvoření ze dřeva a jiných materiálů. 
 

   Příměšťák v Pivíně „Žofka ředitelkou ZOO“ (6-10 let), 15. - 19. 8., Pivín 

S Žofkou a jejími kamarády se budeme společně starat o zvířátka z její zoo, něco se 
o nich dozvíme a společně se na ně pojedeme jeden den i podívat. Kromě toho si 
taky zkusíme, jaké je to vařit na ohni nebo spát pod stanem. Tábor se bude konat 
v Pivíně (12 km od Prostějova), takže si každý den užijeme i společnou jízdu vlakem. 
 

   Zamávání prázdninám (7-15 let), 21. - 23. 8., Stará Voda 

Čtyři dny zábavného programu v Jeseníkách. 
 

NABÍDKA PRO STARŠÍ 

   Cyklistický tábor Šumava (14-18 let), 10. - 24. 7., Kvilda 

Akce je určena pro všechny mladé lidi ve věku 14 až 18 let, kteří s námi chtějí 
putovat na kolech až na Šumavu a chtějí tvořit spolu s námi společenství. 
 

   Příměšťák na Maltě (od 12 let), 8. - 13. 8., Pivín 

Budeme opravovat táborové místo Pivín 19 – připravovat ohniště a venkovní 
kuchyni, hřiště na přehazovanou a fotbal. Večery můžeme trávit společně u grilu, 
hraním her nebo zpíváním u ohně. Účastnit se lze i jen části akce, přespání možné. 
 

   Rangers výcvik Vintíků (14-18 let), 20. - 24. 8. 

Akce je určena pro formační skupinu nových animátorů – Vintíků. 

   MARIANKY 
 
 

http://www.shmpv.cz/
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     Marianky se hlásí o slovo: „Vize budoucnosti – dílo Mariino?“ 

Milí rodiče a milí přátelé, 

srdečně vás zdravím. Ráda bych se na vás obrátila s několika záležitostmi, které mi 
leží na srdci, a zároveň bych chtěla tímto prostřednictvím zareagovat alespoň na 
některé vaše dotazy či ohlasy, které od vás dostávám, a děkuji za ně.  

   Především bych chtěla vyjádřit velkou vděčnost Pánu Bohu a Panně Marii za to, že 
se nám s jejich pomocí daří vytvářet mariánskou skupinku mladších děvčat, tak jak 
jsem vás o ní informovala na tomto místě před jejím založením na podzim, tedy 
v minulém čísle tohoto časopisu.  

   Již proběhlo několik setkání Marianek, při kterých jsem vnímala silnou potřebu 
a důležitost těchto setkání pro děvčata, a to především od nich samotných. Mám 
radost, když vidím, že přicházejí rády, pravidelně a na závěr setkání už se vždy těší 
na to příští . To, co potřebují ze všeho nejvíc, je právě ona možnost setkávat se 
s kamarádkami svého věku a sdílet své záležitosti, prožívat společně víru, radost 
a čas. Tohle by nebylo možné bez vás rodičů, kteří je obětavě podporujete 
a doprovázíte na tato setkání. Proto i vám bych chtěla velmi poděkovat za tuto vaši 
ochotnou spolupráci na Božím a mariánském díle pro vaše děvčata.  

   Vzhledem k tomu, že tento rok je pro nás „startovním rokem“, rozhodla jsem se 
nechat tento školní rok až do prázdnin otevřený všem děvčatům od třetí do páté 
třídy, aby mohla libovolně přijít, zkusit, vidět a zažít. Prozatím jsem nezvala menší 
ani starší děvčata, jelikož program je potřeba přizpůsobit dané věkové skupině tak, 
aby byl obsah setkání přiměřený jejich věku, lidově řečeno, aby oslovil, zaujal 
a bavil. Podařilo se nám také vytvořit nový blog Marianek, na kterém lze najít 
aktuální informace ohledně našich setkávání. Věříme, že časem se nám ho podaří 
postupně vylepšovat . 

   Jistě není náhoda, že početnou skupinu děvčat Marianek tvoří právě děvčata 
3. třídy, která zanedlouho přistoupí k 1. sv. přijímání. Bylo by dobré podpořit je 
a umožnit jim ve svátostném životě třeba právě i tímto způsobem pokračovat dál. 
Často se stává, že děvčata právě po prvním přijetí svátostného Ježíše se začnou 
v kostele cítit trochu ztracené (v krajním případě se z kostela ztratí úplně), jelikož 
nevědí přesně, kde je jejich místo. Kluci – ministranti to mají v tomto směru více 
dané a jasnější.  

   Toto je také hlavní důvod vzniku mariánské skupinky děvčat ve věku 3.-5.třídy 
ZŠ, proto cílovou skupinou Marianek by i nadále zůstala tato věková skupina s tím, 
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že je možné dívčí mariánskou linii rozšířit jak směrem k menším děvčatům, tak 
i s ohledem pro Marianky na 2. stupni ZŠ, které také mají zájem. 

   Dostávám totiž dotazy jak od děvčat, tak od vás rodičů, jestli by mohla chodit na 
setkání také děvčata jiného věku, a hlavně, co bude s Mariankami, které nyní budou 
končit 5. třídu? Mohu vás ujistit, že myslím na ně na všechny a vnímám, že se 
začínají rodit nové možnosti vzhledem k blízké budoucnosti pro všechna děvčata, 
která se chtějí společně setkávat a být budoucími Mariankami.   

 
Marianky jsou nabídkou a pozváním na cestu pro věřící děvčata, která chtějí žít 
svůj život s Pannou Marií. Proto je snahou Marianek usilovat o naplňování cíle: 
„S Pannou Marií radostně k Ježíši.“  Tento vztah se buduje a vytváří již od 
dětství po vzoru – Maria jako dívka. V budoucnu bude pro děvčata snazší dál 
a plynule na tento vztah navázat další dimenzí vztahu s Marií v jejich životě  
– Maria jako snoubenka, Maria jako matka... 

   Marianka, Boží holka je dívka, která se přibližuje svým životem Panně Marii, 
s touhou být jako ona, chce patřit Panně Marii. Ví, že jako „Marianka“ je pod 
její zvláštní ochranou. Na znamení toho bychom po přípravě uskutečnili s naším 
duchovním otcem Marianek pouť k Panně Marii na mariánské poutní místo, kde 
bychom se jí chtěly zasvětit. 

   Ráda bych děvčatům Mariankám nabídla možnost pravidelné měsíční svátosti 
smíření během našich měsíčních setkání, stejně jako možnost mše svaté, kterou 

Foto: M. Castellar 
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bychom společně mohly připravit, aby si také děvčata zvykala podílet se na přípravě 
liturgie, stejně jako na pravidelné přijímání svátostí a účasti na nich. Marianky by 
proto také měly svého kněze, duchovního otce, který by je mohl duchovně 
doprovázet právě v této rovině. 

   Chtěla bych připomenout, že „Marianky, Boží holky“ nepojímáme jako kroužek, 
proto jsem nezvolila formu pravidelného přihlašování jako bývá zvykem na jiné 
zájmové aktivity pro děti. To stejné se týká finančního příspěvku. Pokud děvčata 
chtějí přinést něco na společné občerstvení (svačinku), přijímáme to s vděčností, 
a ze stejného důvodu pro ně zajišťuji občerstvení a vše potřebné k setkání  
– výtvarný materiál, pomůcky, drobné odměny a podobně. Alespoň prozatím by to 
takto fungovalo i nadále.  

   Co však vnímám jako důležité, je, aby si děvčata osvojila určitou pravidelnost, 
pokud se budou chtít stát opravdu Mariankami. Ať už se to týká obsahu setkání  
– jsou témata, která na sebe navazují, a pokud Marianka chybí, ztrácí onu nit, která 
se prolíná mezi jednotlivými setkáními a také materiály a aktivity do „Deníku 
Marianky“, které budou připraveny k jednotlivým setkáním.  

   Stejně tak co se týká přípravy programu. Mám v plánu mezi nás občas pozvat 
zajímavé osobnosti, aby nám přiblížily svůj život, něco nového nás mohly naučit... 
Bylo by dobré moci počítat s konkrétním počtem děvčat. A taktéž co se týká 
přípravy materiálu – jinak by totiž mohl chybět nebo zbytečně přebývat, což se mi 
nezdá příliš vhodné. 

   Setkání bychom prozatím uskutečňovaly dál jako doposud, tedy 1 za měsíc. Sama 
jsem maminkou 3 dětí, o víkendech s dětmi rádi podnikáme výlety a různé aktivity 
a také si ještě rozšiřuji své učitelské povolání dalším studiem v celoživotním 
vzdělávání v Olomouci, které rovněž probíhá převážně o sobotách, tedy také vám 
rozumím, že z nejrůznějších důvodů nejsou všechny soboty k dispozici. Můžeme se 
domluvit na ročním plánu dopředu naplánovaných sobot. 

   Pevně věřím, že Boží dílo a Mariino se bude i nadále dařit rozvíjet právě díky 
modlitbám a duchovní pomoci mnohých z vás, věřících, napříč prostějovskými 
farnostmi, dokonce i za těmito hranicemi. Chtěla bych vám touto cestou vyjádřit 
hluboké díky za vaši nepostradatelnou a nezištnou službu, které si velmi vážíme, 
a také vás s vděčností svěřujeme do našich modliteb Marianek. Jako každé nové 
dílo a navíc mariánské dílo pro děvčata v dnešní nelehké době, nemůže nenarážet 
na překážky. Jsme si toho vědomy, počítáme s tím a vše svěřujeme do Božích rukou. 
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Překážky jsou pro nás výzvou, abychom vytrvaly v dobrém, právě taktéž díky vaší 
podpoře a vytrvalosti v modlitbě za toto dílo. 

   Pro všechny je určitě povzbuzující skutečnost, že věřící z prostějovských farností 
duchovně podporují děti a mládež a záleží jim na budoucích generacích, které 
jednou převezmou štafetu nejen ve společnosti, ale právě i zodpovědnost za 
křesťanské hodnoty a vůbec za křesťanský život víry v tomto městě či blízkém okolí 
nebo kdekoliv ve světě. 

Kéž se Boží dílo daří s pomocí Panny Marie!  

Vděčná 

         Marki Castellar   

                                               margerita@centrum.cz 

                                               tel. 607734461 
 

       blog Marianek    https://mbhpv.blogspot.com/ 
 

 
   ROZHOVOR  S  HANKOU  PÍRKOVOU  PŘED  OBLÁČKOU  
 

Do Velikonočního čísla farního časopisu jsme poprosili o rozhovor Hanku. Hodně 
let patřila do naší farnosti, ale odešla z ní, aby byla ještě blíž Bohu. 

 

Hani, již před nějakou dobou jsi 
změnila svůj životní směr. 
Můžeš nám říct, jak žiješ, co se 
změnilo? 

Minulý rok jsem se rozhodla odpo-
vědět na touhu, která ve mně už delší 
dobu rostla, a to zasvětit svůj život 
Bohu a stát se řeholnicí. 1. 5. 2021 
jsem vstoupila, jako kandidátka, 
k Milosrdným sestrám sv. Vincence 
v Kroměříži. Po dvou měsících, které 
jsem prožívala jako poznávání 
a sžívání se s komunitou, jsem byla Foto: archiv Hanky P. 

https://mbhpv.blogspot.com/
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přijata do postulátu a teď mě 1. 5. 2022 čeká vstup do noviciátu (hovorově obláčka). 
Ten den přijmu řeholní šaty.  
 

Co Tě na řádu Vincentek nejvíce oslovovalo? 

Vincentky jsou řád, který má poslání pečovat o seniory, děti, nemocné, tělesně 
i duševně trpící. Oslovil mě ten rozptyl pomoci a také spiritualita a život 
sv. Vincence, našeho patrona, který je mi velkým příkladem. Vnímala jsem, že mě 
Bůh vedl tímto směrem, zvláště, když jsem v sobě začala rozlišovat povolání.  
 

Bylo těžké přijmout názory jiných, rodiny, přátel, kteří třeba úplně 
nerozuměli Tvému rozhodnutí? 

Těžké bylo to oznámit. Hlavně mé rodině, která o mém životě měla jiné představy, 
a zasvěcený život byl něco, s čím se ještě nesetkali. Je těžké slovy uchopit mé 
rozhodnutí, které zrovna začalo zrát, někomu druhému to vysvětlit. U nejbližších to 
samozřejmě bolí, když jej nechtějí ani respektovat, ale Bůh mi dal tu milost, že jsem 
se netrápila reakcemi, které nebyly jen pozitivní. Naopak mi bylo velkou podporou 
pochopení, přijetí a podpora těch, kteří z toho měli radost.  
 

A přijmutí nových členů rodiny (řeholní)? 

To mi přijde, že ještě pořád probíhá. Je to jako každý jiný vztah, manželství, ale 
s více členy. I tady prožíváme trápení, radosti i se nepohodneme, pořád to zraje 
a bude. Navzájem se učíme. Líbí se mi ta rozdílnost nás všech, a přesto síla 
společenství. Bůh nás každou originálně stvořil a my můžeme tvořit celek, pro který 
je On na prvním místě. Když jsem se přestěhovala, začaly mě rozmazlovat, jsou 
pozorné, všechny se snažily mi tu změnu co nejvíc ulehčit a pomoct.   
 

Na co se teď nejvíce těšíš? 

Momentálně žiju přítomností, protože je toho přede mnou více, ale těším se na 
noviciát. Je to důležité období poznání hlasu, který nás přitahuje, přípravy na 
skládání slibů a k tomu patří i zvážení této cesty. Vím, že to nebude lehké, ale těším 
se na setkávání se s Bohem, který mě jistě překvapí. 
 

Děkujeme Ti za rozhovor a vyprošujeme, aby to, co uslyšíš při přijetí 

řeholního šatu, se pro Tebe stalo nadějí a životní jistotou .  

Černí 
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   ČTENÁŘSKÝ  KOUTEK 
 

     Kněží, na něž bychom neměli zapomínat 

„Tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční 
jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme.“                                  (Lukáš 17, 10)   . 
 

Považuji za pozoruhodné, jak se česká církevní historiografie po pádu komunismu 
u nás rozvinula do šířky. Vycházejí odborné monografie a studie věnované 
jednotlivým církvím, řeholním kongregacím i významným osobnostem kněží 
a teologů, ale čtenáři dostávají do rukou také duchovní a vzdělávací literaturu 
a populárně zaměřené práce. Autoři neopomíjejí však ani témata regionálního 
dosahu, k nimž mají blízko zejména místní farníci.  

   Knížka „Služebníci užiteční“, která svým názvem parafrázuje Lukášův biblický 
verš, působí inspirativně v několika ohledech. Její podtitul Medailony duchovních 
pochovaných na hřbitově ve Vrahovicích ukazuje, že autoři s úspěchem vyřešili 
klíčovou otázku výběru osobností, aby sborník mohl oslovit čtenáře už svým 
námětem. Předmětem jejich zájmu jsou jak místní rodáci reprezentující výrazné 
osobnosti kulturního života regionu, tak kněží, kteří natolik srostli se životem 
vrahovické farnosti, že zvolili jako místo svého dočasného odpočinku místní 
hřbitov. Pocit ucelenosti a syžetové jednoty knížky posiluje autorská snaha skloubit 
do jednoho celku životopisy „dělníků na vinici Páně“, duchovních, kteří se plně 
oddali své kněžské službě, s medailony kněží využívajících své nadání také 
k literární, vědecké či veřejné práci ve prospěch církve. Čtenář tak může nahlédnout 
nejen do každodennosti kněžského života, ale také do snah a úsilí výjimečných. 
A konečně, nelze nezdůraznit, že knížka je výsledkem několikaleté usilovné 
historické badatelské práce a veřejnosti zpřístupňuje nové poznatky. V mnohém 
ohledu „objevuje“ to, co už bylo překryto časem, a přece stojí za připomenutí. 

   Kdybych chtěl z osmi publikovaných esejí některou zvláště vyzdvihnout, asi bych 
váhal mezi medailony významného biblisty a oběti komunistické zvůle 50. a 60. let 
Jaromíra Toboly (1916-1988), velmi plodného prozaika a překladatele Bohumila 
Kyselého (1872-1935) a katechety a literáta Aloise Langa (1869-1957). V nich 
prostějovští autoři genealog Václav Marek a historik Pavel Marek překračují úzkou 
hranici regionalismu a zasvěceně vyprávějí osudy kněží, které plně rezonují 
s dramatickými proměnami, jimiž procházela katolická církev ve 20. století. 
V portrétu mimořádně nadaného umělce P. Aloise Langa podrobně analyzují 
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a připomínají dnes polozapomenuté literární dílo tvořící nedílnou součást dějin 
evropského náboženského myšlení. 

 

Václav Marek, Pavel Marek: „Služebníci užiteční“.  

Medailony duchovních pochovaných ve Vrahovicích.  

(Praha, nakl. Kauli Publishing 2022. 171 s., 50 s. obr. Příloha, 2. vydání). 

ISBN 978-80-908194-0-5.   

K dispozici na www.kauli-publishing.cz . 

 knihu doporučuje  Jiří Marek 

http://www.kauli-publishing.cz/
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   15  SKUTKŮ  LÁSKY      
 

     Nabídka nejen pro postní dobu 

Papež František nabízí pro postní dobu 15 jednoduchých skutků lásky – jak 
konkrétně projevit lásku: 
 

1. Usmívej se, křesťan je vždy radostný! 

2. Děkuj (i když nemusíš) 

3. Řekni druhému, že ho máš rád 

4. Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den 

5. Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou 

6. Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje 

7. Povzbuď někoho 

8. Uznej úspěchy a kvality druhého 

9. Odděl to, co nepoužíváš, a daruj to potřebnému 

10. Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout 

11. Napomeň s láskou, nemlč ze strachu 

12. Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe 

13. Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma 

14. Pomoz druhému překonat jeho potíž 

15.  Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého) 
 

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vybrala  Zuzka Bartošová 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

   Omalovánka    

Vzpomínáš si, na jakou otázku odpovídal Pán Ježíš, když vyprávěl příběh 
o milosrdném Samaritánovi? Kdo Ti někdy pomohl? Komu můžeš pomoci? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

připravila  Renata Plenařová 
Zdroj: www.mojeduha.cz 
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   NOC  KOSTELŮ 
 

Na jeden večer a noc se v celé naší republice zase otevřou kostely a modlitebny, aby 
nabídly svoje prostory, lidské síly a Božího ducha těm, kteří budou chtít přijímat. 

 

 

Letošní Noc kostelů se bude konat 
v pátek 10. června 2022 od 18 hodin. 

 

 

 

  V Prostějově jsou přihlášeny kostely a modlitebny Povýšení sv. Kříže, sv. Josefa 
v Krasicích, sv. Anna v Drozdovicích, sv. Petra a Pavla, Husův sbor, Českobratrská 
církev evangelická, Bratrská církev. Opět bude možnost svézt se poutním kočárem. 
Záštitu nad Nocí kostelů převzal pan primátor Mgr. František Jura. 

   Věřím, že i letos bude tato celostátní akce podporovaná našimi biskupy a kněžími 
prospěšná po duchovní stránce mnoha lidem, kteří naše kostely přijdou navštívit. 
Nikdo nevíme, kdy a jakým způsobem chce Pán člověka oslovit. Možná to bude 
právě prostřednictvím tohoto večera a třeba jen milým úsměvem někoho z nás. 
Nenechme si tuto příležitost ujít.  

   A jako obvykle se na vás farníky obracím s prosbou o pomoc. Především 
v samotný den D, kdy je potřeba zajistit pořadatelskou službu v kostelích. Tato 
služba je nutná s ohledem na velké množství návštěvníků, kteří občas potřebují 
poradit, kde, co nebo koho najdou, kde probíhá určitý program apod. V neposlední 
řadě musí pořadatelé dát pozor, aby lidé nezabloudili, kam nemají, nebo zda se 
v kostele nepohybuje někdo, kdo nepřišel jen na prohlídku. Potřebné informace 
poskytují lidé u informačního stolečku při vstupu do kostelů, ale není špatné, když 
i označení pořadatelé uvnitř kostela dokážou poradit či nasměrovat.  

   Chtěla bych už nyní poprosit všechny, kdo se můžete uvolnit i v nočních hodinách, 
abyste si tento termín poznačili a udělali si čas třeba jen na pouhou 1 hodinu 
a nabídli svou pomoc. Není to nic náročného, navíc pro všechny pořadatele je 
zajištěno zázemí a občerstvení na faře. 

   V týdnu před Nocí kostelů bychom také potřebovali roznést plakátky do blízkých 
obchodů a kaváren, do nemocnice a dalších veřejných prostor ve městě. 
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   Vítané jsou také návrhy, jak Noc kostelů oživit, případně malé sponzorské dary. 
Každoročně se také návštěvníkům rozdávají drobné upomínkové předměty – byly 
to pěkné perníčky, záložky s obrázky studentů CMG, pexeso s novými kostely 
v našem arcibiskupství nebo baterky jako přívěšek na klíče. Nápady a ještě lépe 
vlastní výtvory rádi použijeme. Možná tato drobnost na památku bude připo-
mínkou, která jednou některé přivede k Pánu Bohu. 

   Ty z farníků, kteří se nemůžou fyzicky zúčastnit a zapojit do příprav ani 
pořadatelské služby, prosím o pomoc v modlitbě. 

   Své nápady a nabídky pomoci můžete předat na faře nebo přímo mně. Všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem pomůžete, ze srdce děkuji a hlavně Pán Bůh zaplať! 

Jana Tobolová, tel. 733 134 396 
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   ZPOVÍDÁNÍ  VE  SVATÉM  TÝDNU     
 

Povýšení sv. Kříže: V pondělí 11. 4., v úterý 12. 4. a ve středu 13. 4., dopoledne  
v 9.00 – 12.00 hod. a odpoledne v 13.00 – 17.00 hod. 
 

Sv. Petr a Pavel: Příležitost ke svátosti smíření bude pouze do středy 13. 4. – vždy 
půlhodinu před bohoslužbou, případně i během mše, bude-li více zpovědníků. 

 

   BOHOSLUŽBY  O  VELIKONOCÍCH  2022 
  

14. 4.  Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně 

Povýšení sv. Kříže mše svatá 18.00 hod. 
 po mši bdění v Getsemanské zahradě 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 18.30 hod. 
 po mši bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 18.00 hod. 
 po mši bdění v Getsemanské zahradě do 20.30 hod. 

http://prostejovfarnost.mzf.cz/
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15. 4.  Velký pátek – památka Umučení Páně  
Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 křížová cesta 9.00 hod. 
 bohoslužba 15.00 hod. 
 po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod. 

                           Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice. 

Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
  křížová cesta  15.00 hod. 
 bohoslužba  17.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 bohoslužba 15.00 hod. 
 

16. 4.  Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu 
Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 modlitba u Božího hrobu 8.00 – 17.00 hod. 

                   Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice. 

Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 modlitba u Božího hrobu 9.00 – 10.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
 modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod. 
 

16. 4.  Velikonoční vigilie – připomíná svatou noc,  
        kdy Pán vstal z mrtvých 
Povýšení sv. Kříže mše svatá 20.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 20.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 21.00 hod. 
 

17. 4.  Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti 
Povýšení sv. Kříže mše svatá  7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18.30 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) mše svatá 11.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 
 

18. 4.  Pondělí velikonoční 
Povýšení sv. Kříže mše svatá  7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 
 

Přenosy bohoslužeb z kostela Povýšení sv. Kříže můžete sledovat na 
https://www.youtube.com/prostejovfarnost . 

https://www.youtube.com/prostejovfarnost

