ROŠŤÁK
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí
Červen 2020

Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice
Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejít
ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme
Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije
ve společenství, ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i
milovaný. Kde je dokonalá láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci,
že Otec je ten, který se cele daruje Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro
Otce, kterého bezvýhradně přijímá. Jejich vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý.
Toto tajemství víry je nejen charakteristickým znakem křesťanské víry, ale i
křesťanského života.
Před týdnem jsme oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když
přijala Ducha Svatého, když on začal v učednících působit – milovat. Církev –
tajemné tělo Kristovo – to je Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící
shromažďují v Ježíšově jménu, je církev vidět, jde o zjevování Boha světu. Lidé
kolem nás mají možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy
přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed
nás. Omezení minulých týdnů nás díky koronaviru zahnalo do izolace. Děkuji
všem, kteří zprostředkovali spojení věřících k modlitbě a mši svaté aspoň
prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnosti v rodinách.
Nyní však, když je to možné, je třeba se vrátit do kostelů. Jak řekl papež František,
to byla církev, která se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem
církve je svátostné společenství lidí, a to stálé. Kéž nás Pán naučí důvěrnosti,
niternému přátelství s ním, avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem
Božím. Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše
touha po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být u
toho“, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme
však se společnou modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést i ty, které
ještě ovládá strach, nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše
svaté v kostele. Děkuji všem, kteří se v tom budou osobně angažovat trpělivým
zvaním a vytvářením živých společenství víry, kde bude možné zakoušet
radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás. Děkuji každému z vás, že se zapojíte.
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Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě milovat Ducha
Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým jak zdravotní a
ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb či zapojením se do
mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli
pomoc rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeňme na to, co jsme se v
době zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve
službě lásky.
Dnes po mši svaté mimořádně vystavíme Nejsvětější svátost a vděčně zazpíváme:
Bože, chválíme tebe. Přidáme přiloženou děkovnou modlitbu. Kéž Duch Svatý,
který dal život církvi, když naplnil srdce věřících a začal v nich milovat, nyní
podobným způsobem obnoví církev v našich farnostech i v našich rodinách, aby
byly věrnými obrazy společenství dokonalé lásky Nejsvětější Trojice. Děkuji
všem, kteří nechávají Ducha Svatého v sobě milovat konkrétními dobrými skutky
a tak potřebným odpouštěním, kteří se z lásky darují druhým a z lásky přijímají
druhé takové, jací jsou. Děkuji všem, kteří tak osobně přispějí k obnově svých
rodin i svých farností.
K tomu všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Červen v liturgii
1. 6. Panna Maria, Matka církve
První pondělí po neděli Seslání Ducha svatého se v celé církvi slaví památka
Nejsvětější Panny Marie, Matky církve. Úcta k Panně Marii se v církvi pěstovala
od nejstarších dob. Podle sv. Augustina je Maria matka církve díky své lásce, skrze
niž se podílela na znovuzrození věřících v církvi. Sv. Lev Veliký říká, že Maria je
zároveň Matkou Krista, Syna Božího, i matkou údů jeho Mystického Těla, které
reprezentuje církev.
3. 6. Sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci
4. 6. Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
6. 6. Sv. Norbert, řeholník
7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
Křesťané věří v jednoho Boha ve třech osobách („Trojice“). „Bůh není samota,
nýbrž dokonalé společenství“ (Benedikt XVI.). Křesťané se nemodlí ke třem
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různým bohům, nýbrž k jedinému Bohu – Otci, Synu Ježíši Kristu a Duchu
svatému. Proto jsou křesťané křtěni „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Bůh
tedy není osamělá bytost. Bůh v Trojici je společenství, věčné sdílení lásky. Podle
Božího modelu je také člověk orientován na vztahy, sdílení, účast a lásku. (srov.
YouCat čl. 35, 122)
9. 6. Sv. Efrém Syrský, jáhen a učitel církve
11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby
zvlášť oslavila - eucharistii.
Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.
Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen
Klementem V.
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje
Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt
28,20). V eucharistii se církev raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou,
neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid
nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále
pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus nám
skrze přijímání svého těla a krve předává také svého Ducha.
Vybráno z ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 2003
13. 6. Sv. Antonín z Padovy, řeholník
19. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
20. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie
21. 6. Sv. Alois Gonzaga, řeholník
24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
28. 6. Sv. Irenej, biskup a mučedník
29. 6. Sv. Petr a Pavel, apoštolové
30. 6. Sv. prvomučedníci římští
Připravil Jaroslav Branžovský
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ŠVÉDSKÉ ŠANCE – výročí 75. let
Masakr se na návrší Švédské šance odehrál v noci z 18. na 19. června 1945.
Českoslovenští vojáci zde zavraždili 120 žen, 72 mužů a 75 dětí včetně kojenců.
Šlo o karpatské Němce ze Slovenska, slovenské Maďary a Slováky, kteří se
vraceli vlakem z války domů. Tohoto vlaku si všimli příslušníci 17. pěšího pluku
z Petržalky a nemilosrdně je nechali vyvléct z vagónů. Dovlekli je na kopec nad
Přerovem a tam je chladnokrevně popravili.
U této příležitosti bude za všechny oběti sloužena ve čtvrtek dne 18.6 2020
v 18:30 hodin mše svatá. Rád bych Vás pozval na tuto mši svatou, abychom
prosili za usmíření křivd mezi lidmi ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou,
pokoj a mír nad každým konfliktem.
Ať tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí.

Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
ve čtvrtek 11. června 2020 v Přerově bude ve farním kostele sv. Vavřince mše
svatá v 18:00. Po ní vyjde eucharistický průvod Božího Těla ke čtyřem oltářům. U
prvního oltáře, v kapli před kostelem, se modlíme za kněze a duchovní povolání.
Oltář připraví společenství LORENCO. Poté se přemístíme k památníku na
Marku. Zde připraví oltář společenství Modliteb matek. Pomodlíme se za rodiny
naší farnosti. Třetí oltář bude u sochy sv. Rocha. Zde se modlíme za město a za
náš národ. O výzdobu se postarají členové společenství farních buněk. Poslední
oltář připraví společenství Křesťanských žen v kapli sv. Jiřího. Na závěr
zazpíváme chvalozpěv na poděkování za dar Eucharistie.
Prosím, abyste s sebou vzali své děti a děvčatům, které půjdou v průvodu, pořídili
bílé šaty a pestré kvítky.

Termíny františkánských setkání
23. 7. v 16.00
20. 8. v 16.00
12. 11. v 16.00
10. 12. v 16.00
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Pozvání
Již osmý rok pořádáme čtení z Bible o svátku Jana Křtitele. Je to večer světla, proto
jsou symbolicky zapalovány svíce, neboť myslíme na lidi, kteří Boží slovo
neslyšeli, nebo je nechtějí slyšet. Výběr textů není náhodný, tento rok jsou texty
vybrány k pátému výročí encykliky „Laudato si“. Celý večer je jako modlitba!
Věřím, že si uděláte čas a přijdete třeba jen na chvíli.
Libuše Calábková za společenství LORENCO
VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME
Ve středu večer - 24. června v 19.30 hodin
DO KOSTELA SVATÉHO VAVŘINCE
U PŘÍLEŽITOSTI 5. VÝROČÍ VYDÁNÍ ENCYKLIKY
„LAUDATO SI“
USLYŠÍTE
ÚRYVKY ZE STARÉHO a NOVÉHO ZÁKONA
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Součástí programu Noci kostelů bude sloužena
Mše svatá
jako poděkování za

10 let
Církevní mateřské školy v Přerově
koncelebrovat bude P.Petr Bulvas – delegát pro školy
kdy? V pátek 12. 6. 2020 v 18.30hodin
Srdečně zveme všechny rodiny, farníky, přátele a návštěvníky

KALENDÁŘ
Čtvrtek 4.6.2020

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „C“

Sobota 6.6.2020

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

8:45

Přerov, fara

Zapisování úmyslů na mše svaté 79/2020

Úterý 9.6.2020

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Středa 10.6.2020

18:30

Přerov, sv. Vavřinec

Mše sv. pro děti a poté táborák na faře

Čtvrtek 11.6.2020

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Slavnost Těla a Krve Páně

19:30

Předmostí a Přerov,

Modlitby matek

fara
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Pátek 12.6.2020

Přerov, sv. Vavřinec

Noc kostelů viz plakátek

Přerov, sv. Michael

Noc kostelů viz plakátek

18:30

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá k 10. výročí CMŠ

Sobota 13.6.2020

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

Neděle 14.6.2020

16:00

Přerov, fara

Příprava na biřmování

Pondělí

20:00

Přerov, kaple sestry

Modlitby u sester v kapli

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „B“

16:00

Přerov, fara

SFŘ

17:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

18:30

Přerov, Švédské šance

Mše svatá za oběti masakru k 75.

15.6.2020
Čtvrtek 18.6.2020

výročí
Pátek 19.6.2020

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Sobota 20.6.2020

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Neděle 21.6.2020

10:30

Čekyně

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

Úterý 23.6.2020

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Středa 24.6.2020

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Úryvky ze Starého a Nového zákona

Čtvrtek 25.6.2020

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

18:00

Předmostí

Adorace

10:00

Lověšice

Hodová mše svatá v kapli v Lověšicích

10:30

Přerov, sv. Vavřinec

První svaté přijímání

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „C“

Neděle 28.6.2020

Čtvrtek 2.7.2020
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