ROŠŤÁK
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí
Květen 2020

Drazí farníci,
po dvou měsících nastává doba, kdy se opět můžeme společně setkávat
v našich kostelích a slavit mši svatou. Vy jste se během uplynulé doby účastnili
mše svaté prostřednictvím sdělovacích prostředků a jistě je to pro vás cenná životní
zkušenost. My, s otcem Josefem, s jáhnem Václavem a s našimi sestrami a
zaměstnanci – většinou v kapli na faře – jsme každý den slavili Eucharistii a
modlili se zpravidla právě za vás, naše farníky. I pro mě osobně se toto období
stalo důležitou zkušeností, a to zejména právě v oblasti prožívání slavení mše
svaté. Rád bych se proto s vámi podělil alespoň o jednu myšlenku pramenící z této
zkušenosti…
Během uplynulých dnů a týdnů nám mnozí z vás, drazí farníci, řekli, jak moc
jim chybí mše svatá, jak je to mrzí a trápí, že nemohou – tak jak jsou zvyklí – třeba
i každý den přicházet na mši svatou. Ano, někteří z vás přicházeli, a to i velmi
často, ráno do kostela pomodlit se a přijmout Svaté přijímání. Občas při té
příležitosti mohlo zaznít i Boží slovo. Setkávali jsme se tak s Kristem v Jeho slově
a v Eucharistii. Ale přece tomu něco chybělo, něco, co obvykle, když je všechno
tak, jak má být, mnozí vůbec nevnímáme.
Dobře víme, že mše svatá sestává ze dvou částí – bohoslužby Slova a
bohoslužby Oběti. S Kristem se tak setkáváme v Božím slově a v Eucharistii. Tak
jsme se s ním, alespoň někteří, setkávat mohli i během „nouzového stavu“. Ovšem
kromě těchto dvou setkání, je tu ještě jedno další, často podceňované a
zanedbávané. S Kristem se při mši svaté setkáváme ve „shromážděné farní obci“,
tzn. ve společenství bratří a sester, kteří společně slaví eucharistii, neboť sám Ježíš
řekl: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
A právě tento způsob setkání se s Kristem nebyl možný, když jsme nemohli
slavit mši svatou v naší farní rodině. To jsem si znovu a znovu uvědomoval
především tehdy, když jsme mši svatou slavili v našem malém společenství
obyvatelů fary. Kéž se nám všem, drazí farníci, tato zkušenost stane důležitým
kritériem pro život našeho farního společenství v době, která je před námi.
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Mše svatá nemůže být nikdy soukromou záležitostí. Setkává se při ní
společenství, které směřuje ke stejnému cíli. Mše svatá je živé společenství
velekněze Ježíše a jeho církve. Ježíš je ten, který koná, který dává svůj život, a my
jako společenství máme účast na tomto jeho spásném díle. Avšak ne jako
jednotlivci, sami za sebe, ale jako členové společenství, v jehož čele stojí Kristus.
V Katechismu čteme, že „Eucharistie utváří společenství“. Eucharistie
sjednocuje nás všechny a „zavazuje nás ve vztahu k druhým, zvláště k chudým“,
ve kterých nás Kristus očekává, abychom jej poznali, posloužili mu, ctili ho a
milovali.
Svatý Irenej napsal v jednom ze svých spisů tuto větu: „Náš způsob myšlení
se shoduje s Eucharistií a Eucharistie zase potvrzuje náš způsob myšlení.“ Věřím,
že uplynulá doba nám pomohla proniknout zase o něco víc do tajemství slavení
mše svaté a důležitosti účasti každého z nás na tomto slavení. Kéž se nyní tato
zkušenost projeví nejen v našem společném slavení Eucharistie, ale také v touze
často se setkávat a s láskou se zajímat jeden o druhého.
P. Jiří, kaplan

Poděkování
Milí farníci,
rád bych Vám všem poděkoval za dary zaslané na účet farnosti a osobně
předané.
Naše farnost je závislá na peněžité pomoci druhých, bez které bychom
nemohli fungovat. Finanční dary budou použity na nezbytně nutné režijní
náklady farnosti. Připravujeme další etapu opravy střechy kostela sv.
Vavřince. Současná doba sice opravám nepřeje, ale pevně věřím, že s pomocí
Boží a Vaší se s opravou posuneme dál.
Jsme proto velmi vděčni za každý dar a pamatujeme na Vás v modlitbě při
mších svatých.
P. Josef
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VOLBY DO RANÍCH RAD
Milí farníci,
přiblížil se opět čas voleb do farních rad. Připomeňme si nejprve, že farní
rady máme dvě: pastorační radu a ekonomickou radu. Každá má své
specifické úkoly, byť se obvykle scházejí dohromady a říká se tomu
prostě „farní rada“. Předsedou farních rad je z titulu funkce vždy farář
nebo administrátor farnosti. Z titulu funkce jsou zde i další členové, např.
kaplani a další. Počet členů obou rad je úměrný velikosti farnosti. Část
členů může jmenovat farář a zbytek volí farníci.
Volby budou probíhat odděleně pro farnost Přerov a pro farnost
Předmostí. Přitom se současně bude volit jak pastorační, tak ekonomická
rada, a to následujícím způsobem: V prvním kole může každý farník
navrhnout až 5 kandidátů do pastorační a až 3 kandidáty do ekonomické
rady. V našich kostelích budou k tomuto účelu od příští neděle
připraveny lístečky, které si můžete vzít domů, kde je vyplníte a během
následujících 14 dnů odevzdáte v kostele.
Poté budou hlasy sečteny a kandidáti s největším počtem návrhů budou
osloveni, zda chtějí do oné rady kandidovat. Ve 2. kole, které proběhne
v neděli 21. června, budeme na konci bohoslužeb z těchto kandidátů volit
podobným způsobem, jako si to pamatujeme z nedávného sčítání
věřících, tj. natrháváním čísel na volebním lístku. Složení nových farních
rad bychom pak měli znát na začátku letních prázdnin.
Mějte prosím na paměti, že zatímco u členů pastorační rady jsou důležité
zkušenosti a zápal pro věc, u ekonomické rady je žádoucí jistá odbornost
nebo praxe v oboru.
Tímto chceme zároveň poděkovat současným členům farních rad za
vynikající spolupráci a pěkné vztahy, jakož i za spoluvytváření příjemné
atmosféry, ve které se naše setkání vždy nesla. Všem upřímné Pán Bůh
zaplať!
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Od 11. 5. 2020 se budou konat mše svaté s maximálním počtem 100 účastníků.
To znamená, že budou obnoveny od tohoto datumu všechny mše svaté ve všední
dny a nedělní bohoslužby budou s tímto omezením. Proto prosím, ty z vás, kteří
se můžete účastnit mší svatých ve všední dny, abyste je využili a nedělní účast
zvážili.
Od 8. června 2020 budou i nedělní mše svaté bez omezení. S dodržením
hygienických pravidel viz plakátek.
Otevírací doba prodejny v měsíci květnu
Pondělí, středa, čtvrtek: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Úterý, pátek – zavřeno
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List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii.
V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli
pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu
domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle
situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu
ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze
najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na
konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi
všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší
Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas
zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se
prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020
svátek sv. Marka, evangelisty
papež FRANTIŠEK

První modlitba
Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
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spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.
„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.
Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se
utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru.
Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že
to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých
a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí
všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto
veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i
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nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly
útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové
situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je
v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří
se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny
podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali
najít účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse,
nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i
ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované
do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v
budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.
Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině
a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity
pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve
víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať
vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se
tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó
milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

Májové pobožnosti v Přerově budou od 11. 5. 2020 u sv.
Vavřince vždy pondělí, středa a pátek v 18:00
Májové pobožnosti v Předmostí budou od 11. 5. 2020 v neděli a
pondělí po mši svaté a ve středu a pátek v 18:30.
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KALENDÁŘ
Neděle 10.5.2020

8:45

Předmostí

Mše svatá (omezený počet účastníků)

Neděle 10.5.2020

7:30

Šířava

Mše svatá (omezený počet účastníků)

Neděle 10.5.2020

10:30

Újezdec

Hodová mše svatá v kapli v Újezdci

Pondělí 11.5.2020

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Obnovení pravidelného pořadu
bohoslužeb

Úterý 12.5.2020

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Středa 13.5.2020

19:15

Přerov, fara

Setkání pastorační a ekonomické rady

Čtvrtek 14.5.2020

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

19:30

Předmostí a Přerov, fara

Modlitby matek

Pátek 15.5.2020

19:15

Přerov, fara

Příprava na biřmování

Neděle 17.5.2020

16:00

Přerov, fara

Příprava na biřmování

Pondělí 18.5.2020

20:00

Přerov, kaple sestry

Modlitby u sester v kapli

Čtvrtek 21.5.2020

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „B“

Sobota 23.5.2020

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

Úterý 26.5.2020

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Středa 27.5.2020

15:30

Přerov, fara

Modlitby za Charitu

Čtvrtek 28.5.2020

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

19:30

Předmostí a Přerov, fara

Modlitby matek

Pátek 29.5.2020

19:15

Přerov, fara

Příprava na biřmování

Sobota 30.5.2020

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Neděle 1.6.2020

16:00

Přerov, fara

Příprava na biřmování
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