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Krátké zamyšlení 

“Jednou jsme s jedním přítelem vypluli na jeho plachetnici na moře. Nejdřív měl motor jen 

slabě puštěný, abychom mohli vyjet z přístavu. A když jsme ho opustili, vypnul motor a 

roztáhl plachty. Vítr téměř nevál, přesto přítel natáhl plachty ve správném směru a my jsme 

začali plout. Vítr byl tak slabý, že jsme viděli jiné plachetnice, které vůbec plachty 

nenasadily a jely pořád na motor. V duchovním životě je to podobně. Je možné pokračovat 

ve svém žití tak, že jedeme stále dál, aniž bychom se zastavovali. Pak jsme jako ty 

plachetnice, které jedou na motor. Ale když se zastavíme a najdeme si čas na tichou 

modlitbu, na tiché rozjímání, umožní nám to napnout plachty a chytit vítr. A to se pak 

všechno mění. Už nechceme stůj co stůj pokračovat svými vlastními silami, ale snažíme se 

zachytit sílu Ducha Svatého, který nám pomáhá jednat. Spousta křesťanů se snaží jet jenom 

na motor, i když mají báječnou plachetnici a velké plachty, které by mohli roztáhnout. Jaká 

škoda jet na motor, když dech Ducha Svatého je tak silný…” (P. René Luc) 

ROŠŤÁK 
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí 

Únor 2020 
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Únor v liturgii 

Letos prožíváme v únoru první část liturgického mezidobí a vstupujeme do doby 

postní.  

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Předmětem svátku je událost v jeruzalémském chrámu, které popisuje evangelista 

Lukáš v evangeliu (Lk 2,22 – 39). Před mší sv. se žehnají svíce (hromničky), se 

kterými se koná průvod. „Vedeni Duchem svatým Simeon a Anna s radostí vítají 

v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha svatého 

vyjděme i my vstříc Pánu.“ (vstupní obřady svátku).  Dříve byl nazýván svátkem 

Očišťování Panny Marie a končila jím vánoční doba. Dnes se slaví Světový den 

zasvěceného života.  

3.2. Sv. Blažej, biskup a mučedník 

5.2. Sv. Agáta, panna a mučednice 

10.2. Sv. Scholastika, panna 

11.2. Panna Maria Lurdská 

Světový den nemocných 

17.2. Sv. Alexius a druhové, řeholníci 

22.2. Stolec svatého Petra 

26.2. Popeleční středa 

Co je smyslem postní doby? Co a proč máme dělat? Jak bychom mohli postní čas 

dobře prožít? Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela 

jednoznačný – půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.  

Příprava na Velikonoce 

Začneme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech 

křesťanů, neboť celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení 

Ježíše Krista. Účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením se s Kristem 

skrze svátost křtu. Proto je také jedním z hlavních úkolů postní doby vyvrcholení 

přípravy katechumenů na křest. Ostatní věřící by měli tuto dobu dobře využít k 

přípravě na obnovu křtu o Velikonocích. Postní doba je příhodným časem pro 
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obnovu chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otce. Začíná 

udělováním „popelce“ – kněz sype popel na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte 

evangeliu.“ (Mk 1,15) Těmito slovy zahájil Pán Ježíš své poslání na zemi, aby 

uvedl každého na cestu života, aby smířil lidstvo s Otcem. (Druhá varianta 

doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se 

navrátíš.“)  

Jaroslav Branžovský 

 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2020 

 

Hospodaření za rok 2019 Farnost Přerov Farnost Předmostí 

Příjmy   

sbírky 1.076.792,- Kč 168.933,-  Kč 

sbírky k odeslání 158.269,- Kč 50.071,- Kč 

dotace střecha sv. Vavřinec 900.000,- Kč 0 Kč 

dotace retenční nádrž 3.688.220,- Kč 0 Kč 

dotace na mzdy úřad práce 228.165,- Kč 0 Kč 

dary 493.978,- Kč 61.708,- Kč 

nájmy 232.065,- Kč 8.258,- Kč 

příjmy z prodejny 40.000,- Kč  

Celkem 6.817.489,- Kč 288.970,- Kč 

Výdaje   

oprava střecha sv. Vavřinec 1.301.551,- Kč 0 Kč 

retenční nádrž 4.345.942,- Kč 0 Kč 

opravy 144.655,- Kč 21.427,- Kč 

půdní vestavba - sestřičky 1.451.681,- Kč 0 Kč 

odeslané sbírky 158.262,- Kč 50.071,- Kč 

Desátek, HF, mzdový fond 94.941,- Kč 15.500,- Kč 

energie 402.565,- Kč 21.003,- Kč 

bohoslužebné 133.758,- Kč 18.559,- Kč 

mzdové náklady - ÚP 256.243,- Kč 0 Kč 

mzdové náklady - varhaníci 54.950,- Kč 11.900,- Kč 

členské příspěvky 2.000,- Kč 2.000,- Kč 

Celkem 8.344.748.- Kč 140.505,- Kč 
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Jak správně napsat úmysl mše svaté 

Milí farníci, přijměte, prosím, několik dobře míněných doporučení ohledně formulací 

mešních intencí: 

1) Uvádějte alespoň obecně, za co prosíte. Kněz by měl v hrubých rysech znát úmysl 

dárce. 

2) Není nutno vyjmenovávat všechny osoby zvlášť. Duše v očistci také 

nevyjmenováváme jednotlivě ☺ 

3) Některé potenciální náměty na telenovelu ☺, kupříkladu: „Za 3 zemřelé manželky, 

nevlastního švagra, zemřelou pratetu a její živé děti“, zapište raději jednoduše slovy: „Za 

celou živou a zemřelou rodinu“. 

4) I zde platí zásada: „Udělej to kratší, budou tě mít radši“. 

5) U jmen se snažte vyvarovat se zdrobnělin. Působí to někdy nepatřičně až směšně. 

6) Perly typu: „Za zemřelou tetu Bětu“ nahraďte důstojným: „Za zemřelou Alžbětu 

Novákovou“. 

7) Gramatika uvádí pro 4. pád u příjmení ženy koncovku -ou, zatímco u společného 

příjmení celé rodiny koncovku -u. U pomnožného použití je pak ve 4. pádu -y. Tedy 

např.: „Za Alžbětu Novákovou, rodinu Novákovu a manžele Novákovy“. Pochopitelně, 

některá příjmení se takto skloňovat nehodí. 

8) Slovy „s prosbou o…“ se k předchozímu úmyslu připojuje ještě dodatek. Nezačíná se 

jí celý úmysl. 

9) Prosit Pána Boha o „přímluvu“ od Panny Marie, svatých či andělů je jako prosit ho, 

aby byl všemohoucí. Můžete prosit třeba o jejich „pomoc“ nebo „ochranu“. Také 

vynechávejte přívlastky jako „Hostýnské“, „Bolestné“ apod. Panna Maria je jenom 

jedna a to ta v nebi ☺ 

11) Pokud jste ze sebe vydali maximum a konečná podoba vaší intence zní „S prosbou 

o přímluvu Panny Marie Hostýnské.“, pak byste opravdu měli začít znovu ☺ ☺ ☺ 

12) Nakonec vás moc prosím, abyste si při zápisu do intenční knihy (vím, že to nepíšete 

vy) osobně zkontrolovali čitelnost vašeho úmyslu. I při zapojení naší kolektivní farní 

obrazotvornosti to někdy skutečně nemůžeme rozluštit. Stejně tak si raději kontrolujte, 

zda je úmysl dobře opsaný v týdenním rozpisu bohoslužeb. Případné reklamace učiněné 

předem rád vyřídím k vaší plné spokojenosti.  

jáhen Václav 
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Tříkrálová sbírka 2020 

Rok se s rokem sešel a do ulic Přerova a okolí opět vyrazily 

skupinky tří králů, aby roznesli lidem požehnání a 

vykoledovali nějakou tu korunu. Přímo v Přerově a v Předmostí vyrazilo v neděli 5. 

ledna 2020 19 skupinek z řad našich farníků a dětí ze ZŠ Komenského v Předmostí. 

Někteří z králů hráli na hudební nástroje, k vidění byli také poníci. V pondělí 6. ledna 

navázalo na nedělní koledníky dalších 11 skupinek, které byly složené z dětí Církevní 

mateřské školky a studentů Gymnázia Jakuba Škody. Zcela nová byla letos skupinka 

tvořená panem primátorem Petrem Měřínským, panem děkanem Josefem Rosenbergem 

a paní ředitelkou Charity Přerov Alenou Pizúrovou. Tato skupinka se nevydala pouze 

do ulic Přerova, ale zavítala i do významných přerovských podniků, a sklidila velký 

úspěch. Celkem se v Přerově a příměstských částech do pokladniček vykoledovalo 

247 184 Kč, což je o 77 383 Kč víc než v loňském roce! Jako odměnu koledníkům letos 

Charita Přerov připravila promítání rodinného filmu Jumaji – Další level v kině Hvězda, 

které proběhlo v pátek 24. ledna.  

Velké díky patří všem zapojeným koledníkům a dobrovolníkům, ale také dárcům, kteří 

jsou každým rokem štědřejší.    

Emily Šmídová 

 

Zprávy z nemocnice 

20. ledna se konala ekumenická bohoslužba 

s hostem farářkou paní Milovou. Zúčastnilo 

se 10 deset nemocných a 10 farníků. 

V měsíci únoru budeme slavit Světový den 

nemocných 11. února ve 14:30 se bude 

konat bohoslužba s udílením svátosti 

nemocných na LDN II. Všichni jsou srdečně 

zváni.  
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Setkání společenství SFŘ 

- 1. pololetí roku 2020 

 
16.1. - 16.00, fara 

20.2. - 16.00, fara 

19.3. - 16.00, fara 
14.5. - 16.00, fara 

18.6. - 16.00, fara 
 

Schůzky Setkání křesťanských žen 2020 

21.1.2020, 4.2.2020, 18.2.2020 

3.3.2020, 17.3.2020, 31.3.2020 

14.4.2020, 28.4.2020 

12.5.2020, 26.5.2020 

9.6.2020, 23.6.2020 

 
Úkony duchovní správy 2019 

2019 Přerov Předmostí 

Křty 58 0 

Svatby 11 0 

Pohřby 88 4 

Náboženství 129 0 

 

 

SPOLEČENSTVÍ LORENCO ZVE 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

v sobotu 15. února od 15 hodin na Sonusu 

MASOPUST 

v sobotu 22. února od 16:30 na Sonusu 
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Pozvánka na děkanátní setkání mládeže 
 
Drazí mladí našeho krásného děkanátu! 

 

Po dvou letech se zase chystá něco fakt 

velkého - děkanátní setkání mládeže. 

Tentokrát se uskuteční 3. - 4. dubna v 

Brodku u Přerova. Program je 

opravdu našlapaný a hosté vzácní - 
můžete se těšit na nám pod pracovním 

názvem známou [fakap_najt] 

s úspěšným podnikatelem Jiřím 

Jemelkou, chvály se skupinou Efrém, či 

slovo salesiána Libora Všetuly. Čeká 

nás ale i kavárna, deskovky, sport, 

fotokoutek, dobrovolnictví, stejně tak i 

příležitost ke ztišení a přebývání před 
Pánem.  

Tak to neprováhejte, poberte kamarády 

a dojeďte! Jste srdečně zváni. 
 

Za animátory 

Anička Štěpánová 

 

 

 

První modlitby mládeže v roce 2020 

se konaly u našeho bývalého a milého 

kaplana Zdeňka Mlčocha v 

Dřevohosticích. Sešlo se nás zhruba 

deset, ale zato na nás zbylo více 

toustů (banánočokoládový, pizzový a 
sýrový), které pro nás nachystal Vojta 

a stejně tak i krásný program v 

kostele, kde jsme si mohli uvědomit, 

že Ježíš tam byl vždy s námi, přestože 

se nám to někdy nezdá. Tuto 

myšlenku ještě zdůraznilo krátké 

video. Modlitbu jsme zakončili společnou fotkou a následné agapé se neslo ve velice 

příjemné atmosféře. Zdeněk vyprávěl o zážitcích a dojmech z nového působiště a mi 
zase o tom, co jsme prožili. Poté nám otec Zděněk ukázal svoji faru a plány na přestavbu. 

Bavit bychom se mohli dál, ale pozdní čas už nás vyhnal na cestu do Přerova.  

Tomáš Bernard 
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KALENDÁŘ ÚNOR 2020 

Sobota 1.2 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá první soboty 

  9:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka 

Neděle 2.2. 16:00 Přerov, fara Setkání biřmovanců 

Úterý 4.2. 16:00 Přerov, Sonus Setkání křesťanských žen 

Čtvrtek 6.2. 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

  17:30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích 

  18:00 Přerov, Sonus Setkání rodičů dětí k 1. sv. přijímání 

  19:30 Přerov, fara Modlitby matek 

Sobota 8.2.   Přerov, Sonus Herní večer 

Neděle 9.2. 10:30 Přerov, sv. Vavřinec Představení dětí k 1. sv. přijímání 

Středa 12.2. 17:00 Centrum Sonus SPOLČO I. 

  18:30 Přerov, sv. Vavřinec Dětská mše svatá 

Čtvrtek 13.2. 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“ 

  17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni 

Sobota 15.2. 15:00 Přerov, Sonus Dětský karneval 

  17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí 

Neděle 16.2. 15:00 Přerov, fara Setkání animátorů 

Pondělí 17.2. 20:00 Přerov, kaple u sester Modlitby u sester 

Úterý 18.2. 16:00 Přerov, Sonus Setkání křesťanských žen 

Středa 19.2. 19:15 Přerov, fara Pastorační rada 

Čtvrtek 20.2. 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

  16:00 Přerov, fara SFŘ 

  18:00 Předmostí,kostel Adorace 

  19:30 Přerov, fara Modlitby matek 

Pátek 21.2. 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Večer chval 

Sobota 22.2. 16:30 Přerov, Sonus Masopust 

  17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

Čtvrtek 21.2. 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“ 

Středa 26.2.   Popeleční středa Mše svaté v Přerově v 8:00 a 18:30 

      V Předmostí v 18:00 

 


