ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
Milí farníci,
uplynuly dny vánoční, rok postoupil do dalšího
období. Přišly dny hodování, zabíjaček,
masopustu a máme i mastné brady, jídla co
hrdlo ráčí. A velký střih, Popeleční středa, půst,
újma, popelec. Úplný opak toho co bylo doteď.
Smích střídá vážnost, důležitost toho co je před
námi. Tradice říkají jak se chovat, co dělat, co
říkat, co se modlit, na všechno máme nějaká
nařízení nebo rubriky. To je mnohdy nás lidský
pohled, naše představy, naše katolictví. My
přece víme dobře co dělat. Ale Ježíš a Boží
Slovo nás vyvádějí z našich představ. Prorok
Izaiáš píše: „Či není půst, jaký si přeji, spíše
toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit
uzly jha, utiskované propustit na svobodu,
zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb
hladovému, popřát pohostinství bloudícím
ubožákům, když vidíš nahého, obléci ho,
neodmítat pomoc svému bližnímu.“ Iz 58, 6-7
Ježíš jde ještě dále. Když se postíte, nedělejte
ztrápený obličej jako pokrytci. Když se postíš
ty, ponoř si hlavu a umyj si tvář, abys
neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci,
který je ve skrytosti. Mt 6, 16-18.
Ani v postu se nebojme radosti, ženich je na
naší svatbě, tj. s námi. Prožívejme dobu postní
jako
radostné
očekávání
našeho
zmrtvýchvstání z našich lidských slabostí.
Vždyť nám to Ježíš slíbil. Já jsem s Vámi po
všechny dny až do skonání tohoto věku. Mt
28,20.
P. Zdeněk Pospíšilík
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BŘEZEN V LITURGII
Letos po celý měsíc březen prožíváme dobu postní. Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku
mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku postní doby až do velikonoční vigilie se
neříká Aleluja. Středa, kterou začíná postní doba, je všude dnem postu (podle Kodexu kanonického
práva se jedná o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy,
kterým jsou vázání všichni ve věku 18-60 let); v ten den jsou věřící označováni popelem. Neděle této
doby se nazývají: 1., 2., 3., 4., 5. neděle postní. Šestou nedělí začíná Svatý týden, říká se jí "Květná
(pašijová) neděle". Svatý týden je zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do
Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví biskup mši spolu se svými kněžími a světí při ní oleje a
křižmo.
V době postní není žádná památka - nezávazné památky je možné slavit ve všední dny pouze jako tzv.
připomínky (tj. ve mši se může vzít vstupní modlitba o svatém; v ranních chválách a nešporách se po
závěrečné modlitbě může přidat antifona k evangelnímu kantiku a modlitba o svatém. Svátky a
slavnosti, které by připadly na všední den mimo Svatý týden, se slaví jako obvykle. Svátky připadající
na neděli se ruší; slavnosti se posunou na nejbližší volný den.
7.3. Sv. Perpetua a Felicita, mučednice
9.3. Sv. Františka Římská, řeholnice

17.3. Sv. Patrik, biskup
18.3. Sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
19.3. Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

25.3. Slavnost Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
„Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Dnes slavíme jeden z největších
mariánských svátků, slavnost Zvěstování Páně. Připomínáme si veliký den, kdy se slovo Boží stalo
tělem. Devět měsíců před svátkem Narození Páně si připomínáme rozhodující okamžik lidských dějin:
Bůh chce vstoupit do lidských osudů, chce dát lidstvu svého Syna, který by je vykoupil.
Moji milí, prostřednicí a nástrojem tohoto vstupu Boha do lidských osudů – tím mostem mezi
nebem a zemí – se má stát nazaretská dívka Maria. Byla uctivě dotázána Božím poslem, archandělem
Gabrielem, zda je ochotna vzít na sebe toto poslání. Na štěstí pro lidstvo, na štěstí pro všechno stvoření
Panna Maria přijímá. Vyslovila své FIAT – staň se mi podle slova tvého, vyslovila to nejstatečnější
slovo lidských dějin. Maria se považuje za služebnici Páně, a proto je ochotná stát se Matkou Božího
Syna – stát se Matkou lidstva, vykoupeného Synem Ježíšem Kristem, stát se po Evě druhou pramátí
lidstva.
Bratři a sestry, kdykoliv se modlíme tu překrásnou modlitbu „Anděl Páně“, připomínáme si dvě
radostné skutečnosti: že se člověk podílí na osudech světa a lidstva, a že Bůh přichází na náš svět,
vstupuje do lidských dějin, do lidských osudů, aby pomáhal, zachraňoval a aby nás vykoupil a navěky
spasil.
Moji drazí, takhle to platí stále. I dnes, i s námi. Bůh činí člověka svým partnerem, když se
ovšem člověk pro Boha svobodně rozhodne. Ale Bůh nikoho nenutí, Bůh nikomu neporoučí. Boží
oslovení je nabídka, svobodný dialog. Božím poslem – andělem – pro každého z nás je hlas našeho
svědomí. A jaká má být naše odpověď Bohu? Naší odpovědí by mělo být rozhodnutí, jak jsme to četli v
listu Židům: „Tady, jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli!“ ( podle stránek farností na Lipně)
Jaroslav Branžovský
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VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
ZELENÝ
ČTVRTEK

NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ
ZMRTVÝCHVSTÁN
VIGILIE
VELIKONOČNÍ
Í PÁNĚ

VELKÝ
PÁTEK

PŘEROV
Sv. Vavřinec

18:30

15:00 ☼, 18:30

Předmostí
Šířava

18:00
---

Beňov
Bochoř
Brodek u Př.
Citov u Př.
Domaželice
Dřevohostice
Horní
Moštěnice
Kojetín
Kokory
Křenovice
u
Koj.
Lobodice
Majetín
Měrovice nad
H.
Pavlovice u Př.
Penčice
Polkovice
Prosenice

17:00
--17:00
----19:00

17:15 ☼, 18:00
20:00
----FARNOSTI DĚKANÁTU
15:00
--16:00
17:00
17:00
20:30
--------15:00
21:00

21:00

9:00, 10:30,
18:30
8:45
7:30

9:00, 18:30
8:45
7:30

8:00
8:00
9:15
10:45
7:30
10:30

8:00
8:00
9:15
15:00
--10:30

19:30

16:30☼,

19:30

11:00

11:00

18:00
18:00

15:00 ☼, 18:00
19:00

19:30
21:00

9:00
9:00

9:00
9:00

---

---

---

10:30

10:30

--15:30

--15:00

--17:00

10:30
7:30

10:30
---

---

---

---

7:30

7:30

17:30
----17:00

17:30
----15:00

19:00
----20:00

9:00
10:30
10:30
7:45

9:00
----7:45

Rokytnice u Př.

19:00

15:00

18:00

7:30

7:30

Říkovice
Stará Ves u Př.
Suchonice
Tovačov
Troubky
Vlkoš
Žalkovice
Koválovice
Radslavice

--18:15
--18:00
8:00*, 18:00
18:00
-------

16:00
15:00
--15:00 ☼, 18:00
8:00*, 15:00
18:00
17:00
-----

--22:00
--20:00
8:00*, 20:00
19:00
-------

15:00
9:30
--9:00
8:30
9:30
11:00
--18:00

15:00
9:30
10:30
9:00
8:30
9:30
11:00
10:30
18:00

☼ křížová cesta, * ranní chvály
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KŘÍŽOVÉ CESTY
Pobožnosti Křížové cesty v postní době jsou v Přerově v neděli v 14:30 u sv. Vavřince
a v pátek v 17:45 u sv. Vavřince.
Předmostí neděle po mši svaté (9:45) a pondělí 17:15.

VELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ
PŘEROV - KOSTEL SV. VAVŘINCE

každý všední den ráno od 7:30.
V pátek 3. dubna 2020 od 16:00 do 18:00.
V sobotu 4. dubna 2020 od 8:30 do 10:00.
Každou neděli během křížové cesty se bude zpovídat u sv. Vavřince.
PŘEDMOSTÍ
V pondělí 6. dubna 2020 od 17:00 do 18:00.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Milí farníci, rádi bychom poděkovali všem dárcům a
dobrovolníkům, kteří svým dílem přispěli do letošní
tříkrálovky. Výtěžek ze všech obcí letos překonal
milion korun! Největší objem vykoledovaly již
tradičně Troubky – téměř 80 000 Kč. V přepočtu na
jednoho
obyvatele
byly
lidé
nejštědřejší
v Nahošovicích, kde přispěli v průměru 91,50 Kč.
Nově se také zapojily obce Kozlovice, Sobíšky a
Zábeštní Lhota.
Jako odměnu jsme letos pro koledníky připravili
návštěvu kina. Promítání se zúčastnilo kolem 350 lidí,
zaplnili jsme tak téměř celé kino a atmosféru jsme si
řádně užili. Film Jumanji: Další level se setkal
s velkým úspěchem u starších i mladších účastníků a
promítání tak udělalo pěknou tečku za letošní sbírkou.
Velmi si vážíme vaší pomoci a také podpory
charitního díla.
Ročník 26, březen 2020
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Život nebo smrt?
V současné době má v Poslanecké sněmovně probíhat diskuze o schválení eutanazie. Smrt si většinou
připouštíme jen neradi, ale v případě tohoto tématu je velmi důležité se nad ním zamyslet, případně i
pozvednout svůj hlas. Mnoho lidí má obavy z toho, že na konci svého života budou osamoceni nebo
že budou trpět nesnesitelnými bolestmi.
Rádi bychom připomněli, že Domácí zdravotní a hospicová péče Charity Přerov zde stojí jako pádný
protiargument. Tato služba zahrnuje nejenom zdravotní péči, která bojuje proti bolestem těla, ale
nabízíme i možnost využití psychické a duchovní podpory jak nemocnému, tak také celé jeho
pečující rodině, možnost rady v sociálních otázkách či využití pečovatelské služby, a to vše
v domácím prostředí nemocného.
Na těžkosti spojené s nemocí a umíráním nemusíte být sami. Jsme připraveni poskytnout takovou
péči, která lidem zajistí možnost důstojného a klidného odchodu. Jistě každý z nás chce prožít
veškerý čas, který mu zbývá kvalitně a důstojně, ale není to důvod, proč dobrovolně zabíjet sám sebe
nebo k tomu povzbuzovat druhé. Zvažujme všechny možnosti, hledejme nové cesty, jak pomoci těm,
kteří trpí, buďme kreativní. Nenechme se zlákat ke zkratkovitému řešení, které nás obere o mnoho
cenného, o možnost vzácných posledních chvil s milovaným člověkem, o možnost rozloučení se, o
možnost prožít vztah až do posledního dechu před odchodem k našemu Stvořiteli.
„Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení, vyvol si tedy život!“ Dt 30,19
POSTNÍ ALMUŽNA

Bratři a sestry,
letos Vám chci nabídnout úvahu o postu z knížky Ve víru víry nazvanou Pochmurný čas:
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců
všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina,
příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen
(v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme
co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce
zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe…
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal,
právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím, že v postní době
nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení.
Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi
chce nabídnout více, než to, čím právě žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného
odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může
překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás
dobré. Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: půst,
modlitbu, almužnu a smíření. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a
kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to,
čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou almužny. Smíření pak člověka naplňuje
pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou postní almužna ke svému obracení se k Bohu.
Mons. Bohumír Vitásek prezident ACHO
Ročník 26, březen 2020
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PAŠIJOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY
Srdečně zveme všechny, kteří jsou ochotni přijít na nacvičování pašijové křížové cesty, kterou jako
modlitbu předvedeme v kostýmech na Květnou neděli před kostelem sv. Vavřince.
Zkoušíme v neděli 1.,8., a 15. března v 17 hodin na Sonusu,
v neděli 22. března v 17 hodin před kostele sv. Vavřince
a v neděli 29. března v 17 hodin je generálka.
Na Květnou neděli 5. dubna se sejdeme v 13:15 na Sonusu.
Přítomnost musí být nejméně na dvou zkouškách.
Společenství Lorenco

Pozdrav z konviktu
Milí farníci,
posílám pozdrav z Teologického konviktu v Olomouci. Prvně bych si dovolil připomenout, co to vlastně
Teologický konvikt je. Teologický konvikt je přípravným ročníkem pro budoucí bohoslovce a to jak ty,
kteří budou studovat a budou formování v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, tak i pro ty,
kteří se ke kněžství budou připravovat v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze. Je to tedy vlastně
společenství mladých mužů, kteří vážně uvažují o svém povolání ke kněžství z českých i moravských
diecézí.

V září letošního roku nás do konviktu nastoupilo celkem 19. Z toho 5 studentů za Čechy: 2 za Pražskou
arcidiecézi, 2 za Královehradeckou diecézi a jeden za diecézi České Budějovice. A 13 za Moravu: 3 za
diecézi Ostrava-Opava, 2 za diecézi Brno a 8 za Olomouckou arcidiecézi a jeden student za ukrajinskou
diecézi Stryj, který se připravuje na službu řeckokatolického kněze.
V současné době se nacházíme asi v polovině našeho ročního pobytu v konviktu. V lednu jsme
absolvovali týdenní exercicie v tichu na poutním místě Rokole poblíž Nového Města nad Metují a
následně jsme prodělali 14 denní praxe ve zdravotnictví. Ty probíhaly tak, že každý z nás si našel buďto
domov seniorů nebo jiné podobné zařízení, kde po dobu této praxe různými způsoby pomáhal. Já jsem
si vybral Domov sv. Kříže v Kroměříži, který se nachází v klášteře milosrdných sester sv. Kříže. Tam
jsem si většinou povídal s klienty, účastnil se programu a mší svatých a konal drobné pomocné práce.
Praxe se mi velmi líbila a rozhodně bych každému doporučil jednou za čas strávit chvíli pomocí při péči
o druhé. Ze své zkušenosti, kdy jsem poslední dva roky před nástupem do konviktu pracoval jako
úředník, mohu říct, že je opravdu velmi inspirující, příjemné a povzbuzující trávit nějaký čas pomocí
druhým.
Po návratu z praxí jsme pak již každý měli sdělit našim představeným, jestli hodláme setrvat v konviktu
nebo jestli jsme rozlišili, že naše cesta nesměřuje dále do semináře nebo ke kněžství. V tomto
rozhodnutí nám měli pomoct i již prožité exercicie. Po minulém pátku nás tedy dále pokračuje 18. I to
je stále vysoké číslo (nejvyšší za asi 5 let) a může nás těšit i to, že náš spolubratr neodchází „úplně“ ale
bude ve své formaci pokračovat u bratrů Premonstrátů.
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Na týden v jehož polovině je popeleční středa jsme dostali volno, abychom tak mohli strávit nějaký čas
doma a ve farnosti. V letošním roce poprvé budeme jako konvikt trávit čas velikonočního tridua
společně, tedy ne každý ve své farnosti jak bylo zvykem, ale ve farnosti jako společenství.
Závěrem bych moc rád poděkoval za modlitby, kterými nás, studenty konviktu i bohoslovce, provázíte
a chci Vás ujistit, že i my na Vás pamatujeme ve svých modlitbách.
S přáním naplněného prožití doby postní a požehnaného prožití Velikonoc
Martin Souček
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Pastýřský list pro První neděli postní 2020
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého
Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné
svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy
svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana slavnostně zapsal do seznamu
svatých.
Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na
němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho
odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen u rozjímání či liturgické oslavy, ale
kdybychom odpověděli na jeho poselství velmi prakticky.
Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, která přináší vnitřní
uzdravení, a pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti, kteří odevzdají
Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní zranění. Využijme postní doby k dobré
zpovědi a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat
přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.
Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých bolestech mučení.
Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to jazykem. Najděme si v postní
době více času na každodenní rozhovor s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a
pokoje.
Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s průvodem, v
jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus přebývá
ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou vírou, že Kristus v
eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce
se adoruje v některém z našich kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit
tyto adorace na celý den až do pozdního večera, když už ne do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si
na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard
říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému
vidění a moudrosti. Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením naší
víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem a můžeme počítat se záchranou
světa.
Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost církvi vyžaduje poslušnost k
současnému papeži. Papež František dává mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol pro postní
dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím
darem. Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i řádně spravovat a jednou se z
toho budeme před ním zodpovídat. Současný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný.
Žádný z nás není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě
přispět, když bude žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit autem a
létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit
odpad a nevyhazovat žádné jídlo. I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu
Božího stvoření, naší zodpovědnosti před Bohem.
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Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily jako pole, přispívá k
oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto Vás zvu
ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů.
Jsou farnosti, kde je mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají zahrady velké,
sami na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale i s
dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, že nákup ovoce v obchodě je
pohodlnější, ale společná práce pomáhá budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a
navykat na práci i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k dobrým skutkům. Navíc v
situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny farnosti hledat cestu k
hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o
společný život farní rodiny, v níž jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v
obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel.
Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba a skromný způsob
života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je úkolem na postní dobu. Adorační
den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba další generaci.

S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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Zveme všechny věřící
z farností Přerov, Předmostí, Horní Moštěnice, Beňov, Stará Ves, Dřevohostice, Domaželice,
Pavlovice, Tovačov, Lobodice, Troubky, Kojetín, Křenovice u Kojetína a Měrovice nad Hanou na
POSTNÍ OBNOVU,
kterou přichystali kněží přerovského děkanátu:
P. Josef Rosenberg, P. Jiří Zámečník, P. František Urban,
P. Radek Sedlák, P. Zdeněk Pospíšilík, P. Pavel Ryšavý a P. Zdeněk Mlčoch.
Připravená témata mají prohloubit náš život s Kristem a náš život ve farním společenství.
Jedná se o dopolední kázání a odpolední přednášku v jednotlivých postních nedělích
v uvedených farnostech. Odpolední přednáška začíná vždy ve 14.00 h v sídelní farnosti
duchovního správce, následuje pobožnost křížové cesty s možností přistoupit ke svátosti smíření u
cizího zpovědníka.

MODLITBY MLÁDEŽE
I přes probíhající plesovou sezonu, se nás na únorových modlitbách mládeže v Přerově sešlo dvacet
mládežníků. Ponořili jsme se do rozjímání nad tajemstvími bolestného růžence a ke každému
desátku jsme také připojili své prosby a díky. Po společné fotce se konalo agapé na faře v čajovně,
kde také proběhla společná hra známá pod názvem Eskymák nebo čokoláda. Hra spočívala v tom, že
kdo si na kostce hodil šestku, tak si na sebe musel obléci šálu, čepici, bundu a rukavice a pak mohl
příborem jíst čokoládu. Ovšem kostka kolovala dál a tak se nezřídka stávalo, že se dotyčný ani
nestihl obléci. Volná zábava pak v přátelském duchu pokračovala až do pozdních hodin.
Pavel Sýkora

Následující
modlitby
mládeže

13. 3. 2020
Stará Ves,
kostel
Nanebevzetí
Panny Marie
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KALENDÁŘ
Neděle 1.3.
Úterý 3.3.

16:00
16.00
17:00
Středa 4.3.
18:30
Čtvrtek 5.3.
8:45
17:30
19:30
Sobota 7.3.
8:00
8:45
Neděle 8.3.
15:00
Čtvrtek 12.3.
15:00
17:30
19:00
Pátek 13.3.
19:15
Sobota 14.3.
9:30
17:30
Neděle 15.3.
16:00
Pondělí 16.3.
20:00
Úterý 17.3.
16:00
Středa 18.3.
17:00
18:30
Středa 19.3.
8:45
16:00
Slavnost svatého Josefa

Sobota 21.3.
Neděle 22.3.
Čtvrtek 26.3.
Pátek 27.3.
Sobota 28.3.
Neděle 29.3.
Úterý 31.3.
Čtvrtek 2.4.

Přerov, fara
Přerov, Sonus
Přerov, Sonus
Přerov, sv. Vavřinec
Přerov, sv. Vavřinec
Dluhonice
Přerov, fara
Přerov, sv. Vavřinec
Přerov, fara
Přerov, Sonus
Přerov, sv. Vavřinec
Čekyně
Přerov, Sonus
Přerov, fara
Přerov, far
Podolí
Přerov, fara
Přerov, kaple u sester
Přerov, Sonus
Přerov, Sonus
Přerov, sv. Vavřinec
Přerov, sv. Vavřinec
Přerov, fara

19:30 Přerov, fara
10:30 Újezdec
14:00 Přerov, sv. Vavřinec
15:00 Přerov, sv. Vavřinec
18:00 Předmostí, kostel
19:15 Přerov, fara
14:00 Olomouc
16:00 Přerov, fara
16:00 Přerov, Sonus
8:45
Přerov, sv. Vavřinec
17:30 Dluhonice
19:30 Přerov, fara

Příprava na biřmování
Setkání křesťanských žen
SPOLČO I.
Mše svatá pro děti
Úklid kostela, skupina „A“
Mše svatá v kapli v Dluhonicích
Modlitby matek
Mše svatá první soboty
Zápis úmyslů mší na duben - červen
Setkání společenství živého růžence
Úklid kostela, skupina „C“
Mše svatá v kapli v Čekyni
Setkání s rodiči přípravy na přijímání
Příprava na biřmování
Ministrantská schůzka
Mše svatá v kapli v Podolí
Příprava na biřmování
Modlitby u sester
Setkání křesťanských žen
SPOLČO I.
Mše svatá pro děti
Úklid kostela, skupina „A“
Setkání františkánů
Mše svaté 8:00 a 18:30 Přerov,
Předmostí 18:00
Modlitby matek
Mše svatá v kapli v Újezdci
Křížová cesta – Ekumena
Úklid kostela, skupina „B“
Adorace
Příprava na biřmování
Děkanátní pouť za obnovu rodin
Příprava na biřmování
Setkání křesťanských žen
Úklid kostela, skupina „A“
Mše svatá v kapli v Dluhonicích
Modlitby matek

Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu
Přerov.
Redakční rada: P. Josef Rosenberg, P. Jiří Zámečník, Václav Škvařil, Anna
Sýkorová, Jaroslav Branžovský.
Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově.

Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2020.
Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu.
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