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ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU

„Vánoce znamenají setkání s 

láskou.“

Milí farníci,

vstupujeme do adventního očekávání,

kdy chceme připravit cestu Pánu ve

svém srdci. Tento čas přípravy velmi

rychle utíká a my budeme slavit

narozeniny Pána Ježíše. Vánoce jsou

svátky radosti a pokoje, časem, kdy se

rodina sejde a prožije spolu pěkné

chvíle. Rodiny, které letos přijaly dar

nového života, mohou prožívat novým

způsobem vánoční radost a u

vánočního stromku vytvořit „živý

Betlém“. Pro někoho jsou naopak

Vánoční svátky dobou, kdy vzpomíná

na své zemřelé. Ti, kdo se s někým

blízkým rozloučili v tomto roce, stejně

jako ti, kdo již více let žijí sami, si

zaslouží, abychom jim věnovali trochu

více pozornosti. I skrze nás se jim Bůh

chce stát blízkým a dát jim poznat, že

je má rád. Boží Syn našel cestu k nám

lidem. Kéž také my najdeme cestu

jeden k druhému a jsme pozorní

zvláště k těm „malým a chudým“. Ze

srdce Vám všem přeji pokojné a

radostné svátky Vánoční a žehnám

Vám do nového roku.

P. Josef
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„Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako

nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno

nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také

zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze

světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.

Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také

každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také

říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se

ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat.

1.12. Sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník

3.12. Sv. František Xaverský, kněz

6.12. Sv. Mikuláš, biskup

7.12. Sv. Ambrož, biskup a učitel církve

8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

8. prosince slaví celá západní církev slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Mnoho věřících se domnívá, že neposkvrněné početí se týká způsobu, jak Panna Maria počala Ježíše

Krista - z Ducha svatého, bez zásahu muže. To je ovšem omyl - jedná se tu o způsob, jak sama Panna

Maria byla počata. Proto se také Neposkvrněné početí slaví právě devět měsíců před svátkem Narození

Panny Marie, které si připomínáme 8. září. Učení církve o neposkvrněném početí je výsledkem mnoha

staletí vývoje, během nichž stále rostlo chápání úlohy Panny Marie v dějinách spásy. Je ale také

výsledkem velkých teologických sporů.

Už Otcové prvních staletí rozvíjejí teologii Marie jako nové Evy. Poprvé se tento motiv objevuje u sv.

Justina (asi 165) a je dále rozpracován sv. Irenejem (asi 200). Zvláště na Irenejově učení je dobře

patrné, že v celé teologii Marie jde vlastně ve skutečnosti o Krista, Kristus je zde předkládán jako nový

Adam, po jehož boku stojí nová Eva - Maria (srov. Ef 1, 10) Zároveň s teologií nové Evy v církvi na

Východě i na Západě stále více roste vědomí Mariiny svatosti. Otcové ji často nazývají ne- porušenou,

přesvatou, neposkvrněnou, přečistou, celou krásnou. Asi nejkrásnějším příkladem je dílo sv. Efréma

(373), syrského teologa a básníka, jehož hymny o Panně Marii hojně používá východní liturgie. ( Podle

časopisu Amen, 1997)

13.12. Sv. Lucie, panna a mučednice

14.12. Sv. Jan od Kříže, kněz

21.12. Sv. Petr Kanisius, kněz

25.12. Slavnost Narození Páně – Hod Boží Vánoční

Vánoční doba začíná v předvečer slavnosti Narození Páně. Večerní mše svatá má už sváteční vánoční 

ráz. Další mše o narození Páně se slouží v noci, za svítání a ve dne. Liturgickou barvou je bílá.

26.12. Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Jaroslav Branžovský

PROSINEC V LITURGII
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LEDEN V LITURGII

V lednu letos prožíváme část doby vánoční a začínáme prožívat první část liturgického mezidobí. Také 

se nazývá tento čas dobou během roku. Dříve se toto období nazývalo dobou po Křtu Páně. 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Světový den modliteb za mír

„Prvního ledna slavíme jednu z nejkrásnějších a nejhlubších slavností Panny Marie, i když nepatří 

k těm nejznámějším: svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské, 

protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i církve, protože Kristus je 

neoddělitelnou Hlavou tohoto Těla a jeho údů.

Postava Marie se v Novém zákoně neobjevuje příliš často, když se však pozorně díváme, zjistíme, že 

nechybí u žádného ze tří rozhodujících okamžiků dějin spásy, kterými jsou: Vtělení, Velikonoce a 

Letnice; Maria stojí vedle jeslí v Betlémě, stojí u paty kříže na Kalvárii a nachází se také ve večeřadle 

v okamžiku příchodu Ducha Svatého.“ (podle Slovo a život, R. Cantalamessa)

2.1. Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský, biskupové a učitelé církve

3.1. Nejsvětější Jméno Ježíš

6.1. Slavnost Zjevení Páně

Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Ke spojení se "třemi 

králi" přispělo naplnění již starozákonních proroctví: Iz 60, 6 a Žalmu 72, 10n. Nejednalo se však o 

„krále" ale o magoi, přičemž tímto výrazem byli zpravidla označováni perští mudrci a kněží, kteří 

rozuměli hvězdám, vykládání snů a ovládali veškeré tehdejší vědění. Pocházeli z Východu. Znalost 

židovských proroctví by poukazovala nejvíce na Babylónii. 

V evangeliu sv. Matouše stojí: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, 

mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě... Vešli do domu; padli na zem, klaněli se mu a obětovali 

přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu." (Mt, 2)

Kromě přesvědčení o naplnění starozákonních proroctví to také byla drahocennost jejich darů, která 

vedla k postupnému přesvědčení, že se jednalo o „krále“. 

Z prvních písmen jejich jmen pochází i zkratka K(C)+M+B, psané spolu s datem svěcenou křídou na 

dveře. Podle některých badatelů však může být její původní význam jiný, zřejmě šlo o požehnání 

"Christus mansionem benedicat" - "Kristus ať požehná příbytek". (Podle stránek Pastorace.cz)

Nyní trochu vtipu. Nápis K+M+B nám může při pohledu nad dveře, když odcházíme z domu, nebo 

bytu připomenout, abychom nezapomněli klíče, mobil, brýle.

12.1. Svátek Křtu Páně

17.1. Sv. Antonín Veliký, opat

18.1. Panna Maria Matka jednoty křesťanů

Začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů

20.1. Sv. Fabián a Šebestián, mučedníci

21.1. Sv. Anežka Římská, panna a mučednice

24.1. Sv. František Saleský, biskup a učitel církve

25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

26.1. Sv. Timotej a Titus, biskupové

27.1. Sv. Anděla Mericiová, panna

28.1. Sv. Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve

31.1. Sv. Jan Bosco, kněz

Jaroslav Branžovský
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ŠTĚDRÝ DEN
24. 12 2019

ÚTERÝ

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

25. 12 2019
STŘEDA

SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA
26. 12 2019

ČTVRTEK

SVÁTEK 
SVATÉ RODINY

29. 12 2019
NEDĚLE

SILVESTR
31. 12 2019

ÚTERÝ

MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE

1. 1 2020
STŘEDA

sv. Vavřinec
Přerov

15:00, 21:00 9:00,10:30 9:00,10:30 9:00, 10:30
18:30

17:00 9:00,10:30
18:30

Předmostí 21:00 8:45 8:45 8:45 15:00 8:45
Šířava --- 7:30 7:30 7:30 --- 7:30

Beňov 16:00 8:00 8:00 8:00 --- 8:00

Bochoř 20:00 8:00 8:00 8:00 --- 8:00
Brodek u Př. 22:00 9:15 9:15 9:15 --- 9:15
Citov 15:00 10:45 --- 10:45 --- 10:45
Domaželice 19:30 7:30 7:30 7:30 --- 7:30
Dřevohostice 22:00 10:30 10:30 10:30 16:00 10:30
Horní Moštěnice 23:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00
Kojetín 15:00*, 22:00 9:00, 9:00 9:00 17:00, 23:00 –

24:00 adorace
9:00

Kokory 22:00 9:00 9:00 9:00 17:00 9:00
Křenovice u Koj. 20:00 --- 10:30 10:30 --- 10:30
Lobodice 20:00 10:30 10:30 10:30
Majetín 20:00 7:30 --- 7:30 --- 7:30
Měrovice  n.H. --- 7:30 7:30 7:30 --- 7:30
Pavlovice u Př. 15:00 9:00 9:00 9:00 --- 9:005
Penčice --- 10:30 --- 10:30 --- 10:30
Polkovice --- 10:30 --- --- --- ---
Prosenice 19:30 7:45 7:45 7:45 --- 7:45
Přestavlky --- --- 9:30 ---- --- ---
Rokytnice u Př. 20:00 7:30 7:30 7:30 17:00 7:30
Radslavice --- 18:00 18:00 --- --- 18:00
Říkovice 18:30 15:00 15:00 15:00 ---
Stará Ves 21:00 9:30 9:30 9:30 --- 9:30
Suchonice 19:30 --- 10:30 --- --- ---
Tovačov 22:00 9:00 9:00 9:00 16:00 9:00
Troubky n. B. 15:00 8:30 8:30 8:30 17:00 8:30
Vlkoš u Př. 23:00 9:30 9:30 9:30 16:00 9:30
Žalkovice 23:00 11:00 11:00 11:00 --- 11:00

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

Uvedené termíny mohou být aktuálně změněny dle situace ve farnosti.                *   vánoční besídka

Přerov - Kostel sv. Vavřince

V pátek 14. prosince od 16:00 do 18:30 budou zpovídat čtyři kněží.

V sobotu 15. prosince od 8:30 do 11:00 bude zpovídat šest kněží. Hlavní 

zpovědní den!

Od pondělí 17. prosince do středy 19. prosince

každý všední den ráno od 7:30 budou zpovídat do 8:30 dva až tři kněží.

Ve středu 19. prosince od 17:30 do 18:30 budou zpovídat více kněží.

V pátek 21. prosince od 16:00 do 18:30 budou zpovídat tři kněží.

Předmostí – Kostel sv. Magdalény

V pondělí 17. prosince od 17:00 do 18:00 budou zpovídat tři kněží.

Příležitost k vánoční svaté zpovědi 2019
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Rorátní mše svaté – P. Zdeněk Mlčoch

Dřevohostice – 7. 12. – 6:30, 14. 12. – 6:30 a 21. 12. – 6:30

Domaželice – 4. 12. – 6:30, 11. 12. – 6:30, 18. 12. – 6:30

Pavlovice – 5. 12. – 6:30, 12. 12. – 6:30, 19. 12. – 6:30

Radslavice – 2. 12. – 6:00, 16. 12. – 6:00, 23. 12. – 6:00

Hradčany – 3. 12. – 6:00, 16. 12. – 6:00, 23. 12. – 6:00

V Dřevohosticích a Pavlovicích jsou děti, rodiče a ostatní zváni po každé rorátní mši svaté na snídani

na faru.

Příprava na biřmování

V příštím roce od února začne v Přerově příprava na biřmování. Prosím tedy všechny mladé i dospělé,

kteří se chtějí připravovat na přijetí svátosti biřmování, aby si vyzvedli přihlášku, která bude k dispozici

v prodejně na faře a v zákristii. Minimální věk pro zahájení přípravy na biřmování je 15 let, tedy

příprava je určena pro středoškoláky a starší. Je velmi vhodné, aby svátost biřmování přijal každý

křesťan. Pokud někdo z dospělých dosud biřmován nebyl, tak by se měl připravit a přijmout plnost darů

Ducha svatého v této svátosti. Bližší informace rád poskytnu osobně.

P. Josef Rosenberg

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 

„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor

zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud

člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno zmůže

biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“ (Otto Hermann Pesch)

Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest svatý - proto

každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. Touto svátostí je křesťan

obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a ji šířit. Je tedy nutným předpokladem

pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry.

Biřmování uděluje biskup dané diecéze. Příprava začne příští rok v únoru. První setkání bude 2. února

od 16:00 na faře v čajovně. Přihlášku je možné si vzít v kostele nebo ve farní prodejně a vyplněnou ji

odevzdat na faře nebo v sakristii.

P. Josef Rosenberg

Adventní program – P. Tomáš Klíč
Roráty

každé adventní pondělí v Rokytnici v 7:00 

každou adventní středu v Císařově v 7:00 

každý adventní čtvrtek v Brodku v 7:00

Koncerty

Citov - neděle 15.12. ve 14:30 komorní orchestr ZUŠ Přerov

Brodek u Přerova - neděle 15.12. v 16:30 pěvecký sbor Vokál Přerov

Rokytnice - Boží Hod vánoční 25.12. v 17:00 pěvecký sbor Entuziasté Přerov

Citov - 26.12. oblíbené vystoupení Tóny Vánoc 2019 - spojené síly našich malých i velkých farníků
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Tříkrálová sbírka

Rok se s rokem sešel a opět se nám přiblížila Tříkrálová sbírka. Koledníci, kteří v prvních čtrnácti

dnech vyrazí do ulic a domů Přerova a okolních obcí, s sebou nesou radostnou zvěst o narození

Spasitele a požehnání. To je ono C+M+B (Christus mansionem benedicat – Ať Kristus požehná tento

příbytek). Zároveň je to příležitost zapojit se do charitního díla a přispět na nejrůznější služby, které

jsou stále více a více potřeba.

V minulém roce se v našem regionu vykoledovalo 943 648 korun. Částka byla použita pro přímou

pomoc lidem a rodinám, které se ocitly v nouzi, na nákup zdravotních pomůcek pro Domácí zdravotní a

hospicovou péči a na podporu charitních služeb a projektů.

V Přerově a Předmostí vyrazí koledníci v pátek 3. a v neděli 5. ledna 2020. Aby se dílo Tříkrálové

sbírky mohlo dostat opravdu do všech koutů Přerova, je potřeba dostatek koledníků. Potřebujeme

koledníky všeho věku, kteří se této služby nebudou bát, ale také potřebujeme vedoucí tříkrálových

skupinek. Tím musí být osoba starší 15 let (musí mít občanský průkaz). Prosíme všechny ochotné a

odvážné, aby se nebáli zapojit a vzít s sebou i další známé, příbuzné a kamarády, ať může radostná

zvěst zaznít opravdu celým naším městem!

Zájemci, ozvěte se koordinátorovi: Mgr. Emilie Šmídová, tel.: 731 914 944,

emilie.smidova@prerov.charita.cz

ZPRÁVY Z CHARITY

Potravinová sbírka

Velké díky patří všem, kteří se zapojili a přispěli do

Potravinové sbírky, která proběhla v listopadu po všech

krajích. Darované potraviny a drogistické zboží použije

Charita Přerov na pomoc lidem bez domova a rodinám

v nouzi. Věřte, že je opravdu hodně lidí, kteří žijí jen

z nejnutnějších prostředků a Vaše přispění je pro ně velmi

vítanou pomocí.

Trvanlivými potravinami nám však můžete pomoci v průběhu

celého roku. Zejména uvítáme různé druhy konzerv, polévky,

paštiky, rýži, dětskou výživu a další potraviny s dlouhou

trvanlivostí, ale i základní drogistické zboží – zubní pasty a

kartáčky, mýdla, šampony, dětskou hygienu (pleny, krémy,

vlhčené ubrousky), jednorázová holítka, toaletní papír, prací

prášek apod. Věci můžete přinášet na hlavní sídlo Charity na

Šířavě 1295/27, Přerov, 1. patro.

Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme!

U svatého Vavřince

Na národní pouť do Říma vyrazila i naše charitní miniskupinka (čítající 3 pracovnice Charity Přerov),

která spolu s dalšími poutníky zaplnila jeden víceméně děkanátní autobus. Mezi všemi krásnými zážitky

bych ráda vyzvedla čtvrteční podvečer. Vyrazili jsme na místo Charitě i přerovákům drahé a milé a

navštívili jsme sv. Vavřince. Jeho starobylý kostel patří k sedmi bazilikám, které by měl poutník

navštívit a je opravdu krásný. Pod oltářem se nachází jeho hrob, kde jsme strávili velmi krásné okamžiky

při společné modlitbě. Mysleli jsme na naši farnost i Charitu Přerov, ale také jsme prosili o odvahu nebát

se zapojit tam, kde nás naše církev potřebuje, a nespoléhat se pouze na profesionální organizace.
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V kostele se také nachází krásná Vavřincova socha, které nechybní ani pověstný rošt, na kterém byl 

umučen. Zmenšenou, asi 30 cm vysokou sošku, jsme si z poutě přivezli také na Charitu, abychom 

s pomocí a na přímluvu tohoto světce a patrona konali skutky milosrdné lásky.

Sv. Vavřinče, díky za Tvůj příklad. Přimlouvej se za nás i naši Charitu.

Emilie Šmídová

První zkušenosti z Lorence

Počátkem listopadu 2019 jsme nově otevřeli sociální službu

Nízkoprahové denní centrum Lorenc pro osoby bez přístřeší. Pro

přerovskou Charitu je to první zkušenost s touto cílovou skupinou.

První den provozu centru i pracovníkům Charity požehnal

olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík a slavnostní otevření

sociální služby přišli podpořit také představitelé města i zástupci

dalších pomáhajících organizací ve městě a široká veřejnost. Již

první den otevření přišli službu využít tři osoby bez domova.

Provoz služby zajišťují 4 sociální pracovníci a 1 provozní

pracovník, kteří poskytují podmínky a pomoc při osobní hygieně,

vytváří podmínky pro přípravu stravy, pomáhají při vyřizování

běžných záležitostí spojených mimo jiné s jednáním na úřadech,

hledáním bydlení či zaměstnání, dále poskytují pomoc při

obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a podporují sociální

začleňování těchto osob, které se nacházejí na okraji společnosti.

Sociální pracovníci zajišťují službu ambulantně každý všední den

a také v sobotu a terénní formou 2 dny v týdnu. Součástí

Nízkoprahového denního centra je denní místnost pro klienty,

kuchyň, prádelna, šatník a zázemí sociálních pracovníků.

Pro představu o míře využívání služby, k 20. 11. navštívilo a

služeb Nízkoprahového denního centra Lorenc využilo 30 osob

bez přístřeší, z toho 23 mužů a 7 žen. Očekáváme, že s přibývající

zimou se bude počet klientů zvyšovat.

Adéla Trumberová
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V letošním, papežem vyhlášeném Mimořádném misijním měsíci jsme se v sobotu 5. října sešli na centru

Sonus, abychom si připomněli, že jsme pokřtění a poslaní. Poslaní šířit radost z toho, že jsme milováni a

jistotu, že jsme drahocenní v Božích očích. Také jsme si připomněli potíže dětí na jednotlivých

kontinentech a pomodlili se za ně i za misionáře, kteří se o ně starají. Abychom jim v jejich práci

pomohli, nazdobili jsme papírové dárkové tašky, které jsme nabídli dárcům při Misijním koláči na misijní

neděli. Na závěr našeho setkání malí misionáři za svou dvouletou činnost dostali malý dárek v podobě

misijního šátku a MISSIO placky.

Po skončení setkání našeho Misijního klubka jsme nasedli do aut a vydali se do kostela Nanebevzetí

Panny Marie v Kroměříži, kde se konal 7. celostátní Misijní kongres dětí PMD, kterého se zúčastnilo

devět dětí z našeho přerovského Misijního klubka. Přijeli jsme na závěr mše svaté a přijali požehnání od

otce arcibiskupa Jana.

Po mši svaté jsme se šli občerstvit ze svých zásob na Arcibiskupské gymnázium a takto posilněni jsme se

zapojili do velké misionářské hry, v rámci níž jsme navštívili pět kontinentů, na kterých jsme plnili různé

úkoly. V Evropě jsme k sobě spojovali rozpůlené věty citátů z Písma svatého, v Americe jsme rýžovali

zlato a stříleli z luku, v Asii jsme se pokoušeli najíst rýže pomocí čínských hůlek a poznávali koření po

čichu, v Austrálii lovili ryby a budovali rozmanité stavby a v Africe zpívali písně a hráli na domorodé

nástroje.

Malí misionáři měli radost nejen z plnění zajímavých úkolů, ale také z toho, kolik dětí ochotných

pomáhat druhým dětem se v Kroměříži sešlo a jak velké je toto dílo, do kterého jsou sami zapojeni. Na

závěr tohoto setkání si děti z přerovského Misijního klubka společně pochutnali na pizze, která nás v

tomto deštivém počasí příjemně zahřála.

Na Misijní neděli 20. října měly děti z Misijního klubka napilno. Brzy ráno vstaly, aby ještě na poslední

chvíli nazdobily a zabalily muffiny, dortíky i koláče, a vše přinesly přede mší svatou do kostela. Na stoly

prostřely bílé ubrusy, na které vyskládaly své výrobky a s nadšením očekávaly první zájemce. Již před

začátkem mše svaté ze stolu začaly ubývat výrobky a kasičky se plnily příspěvky dobrovolných dárců.

Dnešní mši svatou oživili malí misionáři přímluvami, při kterých přinášeli symboly připomínající nám

děti z pěti kontinentů, za které jsme se modlili. Po mši svaté se v zadní části kostela sešli další farníci,

kteří nešetřili pochvalami dětských výrobků ani svými finančními příspěvky. Celkem se v kasičkách

malých misionářů vybralo neuvěřitelných 14 540,- korun, které jsme pomocí PMDD poslali na pomoc

dětem v misiích. Všem dárcům ze srdce děkujeme.

MISIJNÍ KLUBKO

Zároveň bychom vás chtěli pozvat

na vánoční Misijní jarmark,

který se uskuteční třetí neděli

adventní, tj. 15. prosince, po mši

svaté pro děti. Malí misionáři pro

vás vyrobí vánoční svícny, svíčky

z včelího vosku, ručně namalují

vánoční přání, ozdobí papírové

dárkové tašky a určitě s

maminkami napečou i nějaké

sladkosti. Přijďte podpořit nejen

naši snahu, ale především chudé

děti v misiích.

Za členy Misijního

klubka

Věra Navrátilová
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Setkání mládeže děkanátu Přerov

7. prosince - formační setkání animátorů z děkanátu Hranice, Kroměříž a Přerov na faře v Přerově

13. prosince - modlitby mládeže, asi v Předmostí

14. prosince - adventní duchovní obnova pro mládež, v Přerově na faře

20. prosince - schůzka animátorů, od 17:30 taktéž na faře, kdyby to šlo

10. ledna - modlitby mládeže v Dřevohosticích

18. ledna - turnaj v kuželkách

Modlitby mládeže Kojetín:

Na listopadové modlitby mládeže se mladí sjeli do Kojetína. Netradičně tato akce neprobíhala kvůli

nehodícím se podmínkám pro program v kostele nýbrž na faře. Tématem tentokrát byly misie. Nejdříve

jsme se dozvěděli, co to misie je, a jak je to s misiemi aktuálně ve světě. Potom následovala společná

modlitba za celosvětové misijní dílo. Následně přišla na řadu přednáška.

Pozvání organizátorů totiž přijala Jana Jeklová, která pracovala rok na salesiánské misii v Keni. Jana si

pro nás připravila velmi obohacují přednášku. Od jejích prvotních myšlenek zahrávajících si s

dobrovolničením se dostala až k drsným podmínkám v Keni. Jana pracovala v centru, které přijímalo

chlapce z ulice, zajišťovalo jim vzdělání a tím i lepší vyhlídky. Zmínil bych myšlenku, která mě z

Janiných slov zaujala nejvíce: Nejdůležitějším co musí dobrovolníci dávat a tím po čem taky děti touží

nejvíce je láska. Láska, která jim chyběla v rozpadlých rodinách a během života na ulici. To, že je

někdo respektuje, věnuje se jim a soucítí s nimi je to nejcennější.

Po přednášce a oznamech jsme ještě za příjemné atmosféry poseděli a povykládali u chutného

občerstvení.

Adam Kopec

Larpová hra:

Dle zápisků nejvyššího amóna levicijského království musí každý levicijský občan dbát zvýšené

opatrnosti kdekoliv mimo vesnice. Bylo totiž spatřeno několik úkazů černě oděných bytostí

vystupujících z lesa a nehnutě hledících do světa. Nikdo neví, co jsou zač a proč sem přišli... Taková by

mohla být legenda k larpové hře, která se odehrála 9. 11. na území Prosenic u Přerova. Hráči - převážně

z naší farnosti, se zde snažili porazit skupiny neznámých temných nájezdníků, kteří museli být najmuti

z externích řaď již zkušených larpařů. Samosebou měli lepší výzbroj i schopnosti, proto se levicijští

obránci museli neustále snažit vylepšovat například kouzelnými amulety či prsteny a získat léčivé

lektvary na léčbu svých zranění z bojů. Slavného vítězství by Levicije však nedosáhla bez obětavé

pomoci místního kováře, alchymistky a odvážného gardisty, kteří za pomoc od hráčů nabízeli ke koupi

různé předměty a služby. Situaci nakonec pomohl i žid, který svým kasínem a arénou zásoboval hráče

penězi. I přes chmurné počasí a občasný déšť se akce zúčastnilo 40 dobrodruhů, kteří svedli nespočet

bitev a hru si snad užili.

Siege Wulf
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Pozdrav ze semináře
Je tomu už několik týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se život vrací do

svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad, kde jsme prožili exercicie

pod vedením našeho nového spirituála otce Vladimíra Schmidta. Byl to čas modlitby, ztišení

i naslouchání. Po exerciciích jsme se však letos nevraceli zpět do semináře, ale využili možnosti strávit

týden v nádherném prostředí italských Dolomit. Zde nás v krásném horském údolí v obci

St. Martin/Gsies v Pastoračním domě Velehrad čekalo milé přivítání místních a týden plný zážitků.

Neobvykle příznivé počasí nám dovolilo zažít nádherné horské túry plné krásných výhledů, vyzkoušet si

via ferraty na skalních stěnách, vystoupat až na vrchol horského masívu Lagazuoi tunelem prokopaným

za 1. světové války či načerpat atmosféru blízkých městeček.

V říjnu jsme se mohli společně setkat na Velehradě s bohoslovci ze seminářů z celé České republiky

a Slovenska. Náš celkový počet přesáhl 300 bohoslovců. Celý program, ve kterém nechybělo slavení mše

svaté, modlitby a přednášky od vyučujících naší fakulty, byl protkán mottem říjnového misijního měsíce:

„Pokřtění a poslaní.“ Jsme velmi vděční za příležitost strávit příjemné chvíle a navázat nové kontakty s

těmi, kteří mají spolu s námi stejný cíl – následovat Krista skrze služebné kněžství.

Velmi významnou událostí v měsíci listopadu byla Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky

České. Tato pouť pro nás začala opětovným setkáním s bohoslovci pražského semináře a následně

setkáním s bohoslovci Papežské koleje Nepomucenum, kteří nás velmi mile přivítali.

Velkou ctí pro nás byla možnost ministrovat v bazilice Santa Maria Maggiore, která je jednou ze čtyř

papežských bazilik. Naše služba u oltáře byla prostoupena radostí, protože jsme si mohli uvědomit, že

právě v této bazilice byla v devátém století schválena staroslověnská liturgie. A nejen to. Uvědomovali

jsme si, že tato nádherná bazilika je vždy před i po jakékoli zahraniční cestě papeže Františka svědkem

jeho modliteb před ikonou Panny Marie, zvanou „Salus Populi Romani“. I my jsme se zde u této ikony

mohli přidat k proudu těchto modliteb a poprosit společně s poutníky za naši vlast. V dalších dnech jsme

měli možnost prožít mši svatou v bazilice sv. Petra v blízkosti jeho hrobu a v Lateránské bazilice, která je

„Matkou a hlavou všech kostelů“, v jejíž blízkosti jsme se mohli zaposlouchat například do koncertu

Scholy brněnské mládeže.

Významným bodem středečního dne byla audience u Svatého otce Františka na svatopetrském náměstí.

Ve svém pozdravu nám papež připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil nás k tomu, abychom žili s

novým nadšením podle evangelia mezi spoluobčany, kteří Krista ještě neznají.

Závěrečný den naší pouti jsme mohli strávit v poslední ze čtyř velkých papežských bazilik u Svatého

Pavla za hradbami. Na tomto nádherném místě jsme slavili mši svatou pro nás bohoslovce. V samotném

závěru této bohoslužby jsme poprosili o vytrvalost v našem povolání přímo u sarkofágu sv. Pavla.

Uvědomujeme si, že naše povolání vyrostlo z modliteb a k odhodlané věrnosti v našem povolání

modlitbu nutně potřebujeme. Děkujeme za vaše modlitby a chtěli bychom vás ujistit o našich modlitbách

za vás!

bohoslovci Pavel a Vašek
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25. Farní ples

Zveme všechny, kteří si chtějí zatančit, dobře se pobavit u sklenky vína či jiného dobrého moku, na

tradičním farním plese, který se bude konat 18. ledna 2020 ve velkém sále Městského domu Přerov.

Předprodej vstupenek bude probíhat pouze ve farní prodejně. Začátek prodeje bude v druhé polovině

měsíce prosince až do 17.1 2020.

Chtěl bych Vás touto cestou poprosit o dary do tomboly, které můžete předávat ve farní prodejně nebo

mě osobně. Případné dotazy či podněty mě můžete posílat na mail: jarda.puncochar@seznam.cz nebo

volejte 608 755 397.

Jaromír Punčochář ml.

Plesová sezóna děkanátu Přerov

25. farní ples v městském domě v Přerově 18. ledna 2020 od 20:00, hraje

skupina ROKY

11. farní ples v sokolovně v Kokorách 25. ledna 2020 od 20:00, hraje

skupina Moravská Veselka

7. farní ples v hasičské zbrojnici v Tovačově 22. února 2020 od 20:00

1. farní ples v sokolovně v Dřevohosticích 22. února 2020 od 20:00, hraje

skupina Moravská Veselka, DJ

mailto:jarda.puncochar@seznam.cz
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Centrum pro rodinu Pavlovice

Adventní setkávání maminek na faře v Kojetíně

Každé pondělí od 8.30 - 10.00 hod, začínáme 2. 12. 2019.

Dopolední prostor pro maminky s malými dětmi, které si chtějí popovídat nejen o rodinných

radostech, ale navzájem se i podpořit ve víře.

Adventní povídání pro seniory na Domě sv. Josefa v Kojetíně, centrum denních služeb.

6. 12. 2019 od 10.15 hod. si budeme povídat o významu a rituálech v období adventu.

Jako v žádném jiném období se právě v adventu objevuje touha po novém začátku, touha po domově a 

bezpečí, touha po lásce, která okouzluje a proměňuje život.

Setkání Modliteb matek Děkanátu Přerov v Kojetíně

Na Domě sv. Josefa v Kojetíně máme příležitost lépe se seznámit s hnutím MM. Setkání je určeno pro 

matky, které si přejí modlit se společně za své děti a vnoučata.

Od 16.30 hod. slovo koordinátorek o MM, 17.30 hod. Modlitba matek.

Předpokládaný konec v 19.00 hod.

Série přednášek pro podporu manželství

Od 22. 1. 2020 - 12. 2. 2020 vždy od 18.00 proběhnou přednášky ve vzdělávacím centru Sonus

v Přerově.

Zváni jsou snoubenci, manželské páry i jednotlivci, kteří si chtějí připomenout důležitost a krásu 

manželského svazku.

Účast snoubenců plánující sňatek v roce 2020 se počítá do přípravy na manželství

Termíny a témata:

22. 01. 2020  Já a moje rodina.

29. 01. 2020  Víra a vztah k Bohu v manželství.

05. 02. 2020  Sexualita a plánované rodičovství

12. 02. 2020  Muž a žena, komunikace a konflikty.

Přeji požehnaný adventní a vánoční čas

Jarka Rusňáková

SPOLEČENSTVÍ LORENCO
Vážení přátelé, 

za Lorenco Vás srdečně zvu na ŽIVÝ BETLÉM, ale také na zpívání koled PŘED PŮLNOČNÍ MŠI

SVATOU. Program SETKÁNÍ U BETLÉMA na BOŽÍ HOD je určen pro všechny z našeho farního

společenství a také pro naše spoluobčany a přátele, kteří touží prožít okamžiky v blízkosti našeho

Pána, aniž by ho znali. Je to také setkání pro ty, kdo nemohou být se svými blízkými a nechtějí být jen

u televize. Program je tento rok složen z koled a čtení povídek od BRUNA FERREHO.

Libuše Calábková

Začínáme společně nacvičovat Českou besedu a další program na Masopust! Od 5. ledna do 22.února

2019

Vážení přátelé, zapomeňte na všechny předsudky a pomozte nám vytvořit radostné společenství,

vždyť nastává doba radosti! Tančit a bavit se před POSTNÍ DOBOU není nic pohanského, ale radost

patří k životu každého člověka. My však jen nebudeme tančit pro sebe, ale i pro své bližní, neboť

výtěžek z MASOPUSTU posíláme na podporu misií!

Prosíme všechny bez rozdílu věku, kteří se rádi pobaví a nebojí se zasmát, nebo dokonce udržet si

svou postavu v lehkosti – přijďte každou neděli od 5. ledna v 17,00hod. na Sonus.

Těší se společenství LORENCO
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Zprávy z nemocnice

Mše svatá za misie byly hojně navštívena. Děkuji všem za jakoukoli pomoc a také těm, kteří se

zúčastnili bohoslužby za zemřelé 21. listopadu. Nyní budeme prožívat závěr církevního roku a pak

dobou adventní vstoupíme do nového liturgického roku. Začátkem prosince si připomeneme památku

svatého Mikuláše. Ve čtvrtek 19. prosince před vánocemi bude pro nemocné slavena adventní mše svatá

na LDN III. ve 14:30 ve 3. poschodí. Všechny srdečně zveme.

Sčítání návštěvníků bohoslužeb ve farnosti Přerov a Přerov-

Předmostí 2019

Kostel sv. Vavřince (Sobota 18:30) 40 

Kostel sv. Vavřince (Neděle 9:00) 208 

Kostel sv. Vavřince (Neděle 10:30) 214 

Kostel sv. Vavřince (Neděle 18:30) 102 

Kostel sv. Vavřince (celkem) 564 

Kostel sv. Michala Šířava (Neděle 7:30) 124 

Farnost Přerov (celkem) 688 

Kostel sv. Máří Magdalény,

Přerov-Předmostí (Neděle 8:45)

151 

Město Přerov (celkem) 839 

Setkání společenství 

seniorů v roce 2020

16 hodin, fara Přerov 

17.2.2020

16.3.2020

20.4.2020

18.5.2020

15.6.2020

21.9.2020

19.10.2020

16.11.2020
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Čtyři pozvánky do Tovačova + tři do Lobodic = sedm malých radostí ☺

Vážení farníci přerovského děkanátu,

již nyní přeji každému z vás radostné prožití vánočních svátků. K opravdové radosti patří i doba čekání,

resp. příprava, kterou je pro nás křesťany advent. K jeho duchovnímu zpestření vám chci nabídnout

především dva koncerty duchovní hudby: První, v podání dětí Základní umělecké školy z Tovačova

(pobočka přerovské ZUŠ Bedřicha Kozánka), se uskuteční o druhé neděli adventní, 8.12. 2019 v 15:00, a

to ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Lobodicích (první ☺). Tímto jste zváni i na

hodovou mši sv., která bude sloužena v této malé farnosti našeho děkanátu o zmíněné neděli v 10:30

(druhá ☺). Druhý adventní koncert se bude konat ve farním kostele sv. Václava v Tovačově o týden

později, tj. 15.12.2019 v 16:00; jako obvykle na něm vystoupí Přerovský komorní orchestr (třetí ☺).

Touto cestou chci připojit i čtyři pozvánky pro následující období. Rádi vás přivítáme v našich farnostech

na vánočních koncertech, a to v pátek 27.12. v 16:00 ve farním kostele v Lobodicích (čtvrtá ☺) a v neděli

29.12. v 16:00 ve farním kostele v Tovačově (pátá ☺). Na závěr doby vánoční, v neděli 12.1.2020 od

15:00 jste zváni na akci „Zpívání u jesliček“, kterou se rozloučíme s vánočními svátky. Zazpívat si

společně koledy a poklonit se našemu Spasiteli může být pro každého z nás krásným dozněním vánoční

radosti – toho, že jsme byli obdarováni (šestá ☺). Poslední pozvánka se týká závěru liturgického mezidobí

před postem – jedná se o farní ples tovačovské farnosti, který je plánován na sobotu 22.2.2020 od 20:00,

již tradičně v sále zdejší hasičské zbrojnice (sedmá ☺). Na setkání s vámi se těší

P. František Urban, duchovní správce v Tovačově a Lobodicích, a zdejší farníci.

Mikuláš

Milé děti, už brzy se chystám opět navštívit Vaši farnost. Jsem zvědav, jak

jste za celý rok vyrostly a hlavně jak jste pokročily na své cestě v konání

dobra a v lásce k Pánu Bohu. Velice se těším na setkání s Vámi při dětské

mši svaté v neděli 8. prosince v 10:30. Mám pro Vás všechny také malé

překvapení! Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády. Rád je poznám.
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KALENDÁŘ
Sobota 7. 12. 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

7:30 Přerov, fara Zapisování úmyslů na mše svaté na 1-3/2020

Neděle 8.12. 10:30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá s návštěvou Mikuláše

Pondělí 9.12. 6:00 Předmostí, kostel Rorátní mše svatá

Úterý 10.12. 16:00 Přerov, Sonus Setkání křesťanských žen

Středa 11.12. 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

17:00 Centrum Sonus SPOLČO I.

19:15 Přerov, fara Setkání pastorační a ekonomické rady

Čtvrtek 12.12. 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

16:00 Fara Přerov SFŘ

17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni

18:00 Přerov, sv. Vavřinec Koncert

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

Pátek 13.12. 17:30 Přerov, fara kaple Fatima

19:30 Přerov, sv. Vavřinec Varhanní koncert

Sobota 14.12. 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

15:00 Přerov, sv. Vavřinec Koncert

17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí

Pondělí 16.12. 6:00 Předmostí, kostel Rorátní mše svatá

19:30 Přerov, kaple u sester Modlitby u sester

Středa 18.12. 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

Čtvrtek 19.12. 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“

Pátek 20. 12. 16:00 Přerov, sv. Vavřinec Vánoční zpovídání v Přerově, viz str. 4

Sobota 21.12. 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

8:30 Přerov, sv. Vavřinec Vánoční zpovídání v Přerově, viz str. 4

17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci

Neděle 22.12. 16:00 Přerov, náměstí TGM Živý Betlém

Pondělí 23.12. 6:00 Předmostí, kostel Rorátní mše svatá

Úterý 24.12. 20:30 Přerov, sv. Vavřinec Zpívání koled

Vánoční bohoslužby děkanátu Přerov Viz přehled na straně číslo 4

Středa 25.12. 15:30 Přerov, sv. Vavřinec Setkání u Betléma

Čtvrtek 2.1. 15.00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“

17:30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Pátek 3.1. Tříkrálová sbírka

Sobota 4.1. 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá první soboty

Předmostí Adorační den

Úterý 7.1. 16:00 Přerov, Sonus Setkání křesťanských žen

Čtvrtek 9.1. 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni

Sobota 11.1. 17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí

Středa 15.1. 18.30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti

Čtvrtek 16.1. 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“

Sobota 18.1. 17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci

20:00 Městský dům Přerov Farní ples

Pondělí 20.1. 20:00 Přerov, kaple u sester Modlitby u sester

Čtvrtek 23.1. 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

14:30 Přerovská nemocnice LDN Ekumenická bohoslužba slova
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