ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
Vážení čtenáři děkanátního časopisu,
na letošní rok připadá 400. výročí mučednické smrti Jana Sarkandra. Závěr života tohoto světce
byl spjat mimo jiné s Tovačovem, proto zdejší farnost původně plánovala uctít památku tohoto
kněze a mučedníka i u nás. Kvůli epidemii koronaviru se tento plán nemohl uskutečnit zcela, i
když jsme si mnohé z Janova života připomenuli alespoň při májových čteních.
Pro hlubší porozumění osobě a významu Jana Sarkandra pro náš kraj budiž uvedeno několik
dalších podrobností. Narodil se 20. prosince 1576 ve Skočově, v těšínském Slezsku. Jeho otec byl
zřejmě zámožným měšťanem a zemřel, když Janovi bylo asi 13 roků. Matka se pak s dětmi
odstěhovala na Moravu, do města Příbora. Zde také Jan navštěvoval farní školu. Ve studiu filozofie
pak pokračoval u jezuitů v Olomouci a Praze (1597-1603). V roce 1604 se dal zapsat na
teologickou fakultu ve Štýrském Hradci a r. 1609 obdržel v Brně kněžské svěcení.
Jako kněz působil v duchovní správě na několika místech: v Opavě-Jaktaři, Uničově, Charvátech,
Zdounkách a Boskovicích; nakonec se stal r. 1616 farářem v Holešově, který patřil k panství pánů
z Lobkovic. V roce 1619 vypuklo stavovské povstání proti habsburskému císaři Ferdinandu II.,
během něhož se Sarkander vypravil na pouť do polské Čenstochové a strávil v zahraničí několik
týdnů. Dle tradice zde vykonal duchovní cvičení, nicméně této jeho cestě byl později přikládán
politický vliv. Koncem roku se opět vrátil na holešovskou faru.
Po sesazení císaře Ferdinanda českými stavy poslal polský král Zikmund III. několik svých pluků
do Čech, aby se postavily proti odbojné české šlechtě. Na Moravu vtrhla kozácká jízda, jejímž
cílem bylo zakročit proti evangelické vojenské moci a která za sebou zanechávala spoušť. Když se
však přiblížili kozáci k Holešovu, vyšel jim vstříc Jan Sarkander s eucharistickým průvodem. Ti,
když uviděli Svátost oltářní, se městu Holešovu vyhnuli. Tato zpráva se brzy roznesla a Jan
Sarkander se ocitl v podezření, že buď on, nebo jeho pán měli podíl na pozvání polských
kozáků. Nejvyšší moravský sudí, Václav Bítovský z Bítova, jemuž kozáci zničili část majetku,
udal Jana Sarkandra, že prý pozval polské vojsko do Čech. Tato záminka vedla k Sarkandrově
zatčení a jeho úkrytu v lesích u Tovačova.
Jan hledal nejprve ochranu na tovačovském zámku, ale zámečtí páni přijali návštěvníka s určitými
obavami. Ten viděl své bezpečí v zámecké kapli, kde se dle tradice nejen modlil, ale též sloužil mši
svatou. Po dvou dnech byl ale ze zámku vyhnán, částečně ze strachu domácích, částečně z touhy
zavděčit se protikatolicky smýšlejícím kruhům. Utíkal kolem rybníka Kolečko k nedalekým
Troubkám a musel přitom překonat studenou vodu Moravy a Bečvy, které v té době tekly v mnoha
ramenech zalesněnou krajinou. Byl únor a byla zima. Byl vystopován psy a pacholky
tovačovského řezníka Chrapkovského v lese nedaleko mostu přes Bečvu při cestě z Tovačova do
Troubek. Na tomto místě v r. 1877 postavili lidé sochu s krátkým nápisem: „Zde 10. února 1620 jat
byl blažený Jan Sarkander.“
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Po zatčení byl odvlečen zpět do Tovačova a po dva dny vězněn ve sklepení domu č. 8 (dnes v
ulici Förchtgottova, blízko náměstí), než si pro něj přijeli katovi vězeňští pomahači
z Olomouce. Zde byl vyslýchán útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k prozrazení
zpovědního tajemství. Zemřel na následky trojího mučení 17. března 1620 v Olomouci, kde je i
pochován.
V roce 1949, za působení faráře Vincence Linharta, byla v tovačovském farním kostele
vytvořena kaple, zasvěcená právě Janu Sarkandrovi. Do oltáře je vsazen kámen se světcovými
ostatky. Obraz na oltáři je trojdílný: prostřední díl představuje utrpení Jana ve vězení, po
stranách jsou pak výjevy připomínající zajetí v lese a na druhé straně se světec vznáší nad
Tovačovem, kterému žehná. Papež Jan Pavel II. při své návštěvě v Olomouci r. 1995 předsedal
obřadu Sarkandrova svatořečení.
Letos tedy uplynulo 400 let od Sarkandrovy mučednické smrti a 25 let od jeho kanonizace.
Z výše uvedených důvodů bude Janu Sarkandrovi věnována ještě další vzpomínka na
tovačovské hody (28.9.), na které jste jménem zdejší farnosti již s předstihem srdečně zváni.

P. František Urban, farář

ČERVENEC A SRPEN V LITURGII
V červenci a srpnu prožíváme dobu prázdnin a dovolených. Máme možnost rekreace a
odpočinku nejen pro tělo, ale také pro duši. Volného času bychom měli využít i k obnově a
povzbuzení našeho duchovního života. K návštěvě poutních míst, účasti na mši svaté i ve
všední den, duchovní četbě a dalším aktivitám, na které nám během roku zbývá málo času.
Prožíváme liturgické mezidobí a v neděli čteme evangelium sv. Matouše.
3.7. Sv. Tomáš, apoštol
4.7. Sv. Prokop, opat
5.7. Sv. Cyril, mnich a Metoděj, biskup, patroni Evropy
6.7. Sv. Marie Goretti, panna a mučednice
11.7. Sv. Benedikt,opat, patron Evropy
16.7. Panna Maria Karmelská
22.7. Sv. Marie Magdaléna
23.7. Sv. Brigita, řeholnice, patronka Evropy
25.7. Sv. Jakub, apoštol
26.7. Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
31.7. Sv. Ignác z Loyoly, kněz
1.8. Sv. Alfons Maria z Liguori, biskup a učitel církve
4.8. Sv. Jan Maria Vianney, kněz
5.8. Posvěcení Římské baziliky Panny Marie
6.8. Svátek Proměnění Páně
Můj Bůh září do mých temnot… (Žl 18,29)
Ježíš své poselství nezjevuje jen slovy, ale též skrze znamení. Událost proměnění Páně je
postavena jako protiváha k předpovědím o Ježíšově utrpení. Pán zjevil, že není jen trpící nebo
jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který přemohl zánik a vstal z mrtvých.
Událost proměnění Páně se tak stává světlem pro okamžiky, kdy i my putujeme temnotami
života. Událost proměnění Páně je zároveň příslibem i našeho proměnění a naplnění.
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Když slavíme svátek Proměnění Páně, opěvujeme současně očekávání vlastního proměnění.
Kristus totiž prochází lidskou bytostí a dává ji své vlastní rysy. Proměňuje v nás všechno: to
dobré i to zlé. Setkání s Ježíšem proměňuje. V evangeliích vidíme různé lidi, kteří se setkali s
Ježíšem. Když se například žena dotkla jeho šatů, vyšla z něho síla. Ježíšova síla se dotkla i
Zachea na stromě a změnila ho. Dotkla se i Petra, když se na něho po zradě Ježíš podíval, a
Petr se změnil. Dotkla se zločince, ukřižovaného vedle Ježíše. I tento muž se změnil. A tak
bychom mohli ve vyprávění pokračovat. S Ježíšem se můžeme setkávat například v modlitbě,
ve společenství dalších křesťanů, ve službě, ve svátostech, při četbě Bible… (Zpracováno
podle knížky Eliase Velly „Ježíš, lékař těla i duše“, kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství.)
8.8. Sv. Dominik, kněz
9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
10.8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8. Sv. Klára, panna
14.8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Oslava nebeských narozenin Panny Marie patřila odpradávna k vrcholům mezi všemi
mariánskými slavnostmi. Pod různými názvy se s ní můžeme setkat na Východě i na Západě
již před koncilem v Efezu (r. 431). Vstup Panny Marie do nebeské slávy se od počátku netýkal
pouze její duše, ale i jejího svatého těla, které nemohlo poznat porušení, nýbrž bylo vzkříšené
znovu slavně spojeno s oslavenou duší. Svatý papež Sergius I. (687–701), kterému vděčíme za
zařazení modlitby Agnus Dei do římského kánonu, zavedl také tři velká liturgická procesí, a to
o svátcích Narození Páně, Očišťování Panny Marie a Nanebevzetí Panny Marie. Oslava tohoto
starobylého svátku tak ještě více zvýšila svůj lesk.
„Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se
radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým …
Vydat se na cestu, kráčet – toto prosté sloveso má u Lukáše význam teologický, „kráčet podle
Božího plánu“ (podmětem bývá přitom Ježíš, viz Lk 9,51 nebo 13,22). A upřesnění „se
spěchem“ vyjadřuje Mariinu poslušnost Božímu plánu – její poslušnost není pouhé podřízení
se, ale „aktivní oddanost“, s nasazením celé bytosti. Podobně i Mariin souhlas „kéž se mi
stane“ (v řečtině „přací“ způsob) vyjadřuje ani ne tak „pasivní podřízenost“, jako spíš „aktivní
souhlas“. ( podle Angela Scarana, webové stránky Pastorace)
20.8. Sv. Bernard, opat a učitel církve
21.8. Sv. Pius X., papež

22.8. Panna Maria Královna
24.8. Sv. Bartoloměj, apoštol
27.8. Sv. Monika
28.8. Sv. Augustin, biskup a učitel církve
29.9. Umučení sv. Jana Křtitele
Připravil Jaroslav Branžovský
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OPRAVY V NAŠEM DĚKANÁTU
Oprava kostela sv. Floriána v Bochoři
V letošním roce jsme zahájili opravu stropu kostela sv. Floriána, který je evidovanou kulturní
památkou. Na základě provedených sond, které ukázaly míru poškození byl vypracován projekt
na opravu s plánovanými výdaji přes 1 000 000 korun. Po rozkrytí stropu se ale ukázal skutečný
havarijní stav poškození. Byl vypracován nový projekt na opravu s plánovanými výdaji přes 2 500
000 korun. Oprava je komplikovaná a cenově náročná. Cena etapy provedené v letošním roce
bude 1.541.230 korun. Farnost na opravu získala příspěvky z těchto dotací: Ministerstva kultury z
Havarijního fondu, z Olomouckého kraje z dotačního titulu Obnova kulturních památek a
z
Arcibiskupství
olomouckého
dotace
na
opravu
církevního
majetku.
V současné době se začalo opravovat posledních pět z celkových 12 kus stropních trámů. Průběh
oprav je pravidelně kontrolován zástupci Národního památkového úřadu, kteří velmi kladně
hodnotí dosavadní práci tesařů. Za každý přispěný dar na tuto opravu patří každému srdečné díky.
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Oprava kostela sv. Vavřince v Přerově
Římskokatolická farnost Přerov plánuje i letos pokračovat v opravě havarijního stavu střešní
krytiny z keramických tašek – typu bobrovka, konstrukčních prvků krovu a pozednic nad
presbytářem kostela svatého Vavřince, který je také evidovanou kulturní památkou.
Celková cena této opravy je vyčíslena na částku 11 miliónů Kč. Cena vychází z projektové
dokumentace a z výběrového řízení. Oprava provedená v loňském roce stála 1,3 mil. Kč. Etapa
v letošním roce 2020 je vyčíslena vč. DPH na částku 1.629.212,- Kč.
Projekt opravy střechy kostela sv. Vavřince je spolufinancován z prostředků Ministerstva
kultury ČR - Havarijní fond, Olomouckého kraje z dotačního titulu Obnova kulturních
památek, z příspěvku města Přerova a z vlastních zdrojů Římskokatolické farnosti. Děkujeme
všem farníkům za všechny příspěvky na opravu kostela, abychom mohli i letos v opravě
střechy kostela s Vaší velkou pomocí pokračovat.

Irena Mrvová, technická administrátorka děkanátu Přerov
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SVATOVAVŘINECKÉ HODY

Sobota 8. 8. 2020
18.30 mše svatá za Charitu
Večer s Charitou na farní zahradě
Neděle 9. 8. 2020
9:00 hlavní hodová mše svatá
10:30 hodová mše svatá
15:00 koncert v kostele sv. Vavřince
16:00 hodové posezení na farní zahradě

CPR Přerov připravuje a srdečně zve na:
Slavení prvních sobot pěší pouti na Svatý Hostýn.
Vycházíme v 6:30 od hřbitova v Bystřici p. Hostýnem s modlitbou radostného růžence, v 9:00
mše sv. v bazilice. Je to příležitost pro vykonání novény prvních sobot v měsíci. Žádá se sv.
zpověď, sv. příjímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích
svatého růžence. Jdeme za každého počasí 😊. První termíny jsou 4. 7.,1. 8. a 5. 9. 2020, s
úmyslem „Za uzdravení rodinných vztahů“.
Příměstský tábor: Prázdninová univerzita Karla IV.
Termín 24-28. 8. 2020 - Kojetín. Určeno pro děti školního věku, výjimečně po domluvě od 5
let. Hledáme i studenty, kteří by nám pomohli jako vedoucí. Zajištěna dopolední svačina a
oběd, cena 750 Kč. Pro bližší informace pište prosím na e-mail cprprerov@ado.cz.
Poutní zájezd do Číhoště a Kláštera Želiv proběhne v termínu 19. 9. 2020.
Cena za dopravu je 390 Kč/os. Přihlašování a podrobnější informace ve farní prodejně
v Přerově, nebo na tel.:724 117 040.

Připravujeme taky přednášku na ekologické téma od Helenky Škrdlíkové s názvem „Život
skoro bez odpadu“. Termín 30. 9. 2020 od 17:30 hod, místo konání Sonus Přerov.
Všechny zmiňované aktivity najdete i na letácích ve svých farnostech.
Jarka Rusňáková, CPR Přerov, Komenského nám.48, Kojetín 75201, email cprprerov@ado.cz,
tel.:724 117 040.
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Pandemie koronaviru očima Charity Přerov
Milí farníci,
pandemie koronaviru vnesla mnoho změn i do přerovské charity. Některé věci jsme byli nuceni
změnit, upravit, vypustit nebo se naopak nově naučit, ale rozhodně jsme nezaháleli.
V době krize byly dvě z našich služeb z nařízení vlády uzavřeny, ostatní fungovaly dále
v omezeném provozu. V některých službách došlo k dočasnému přeskupení pracovníků. Ze
zavřených středisek se pracovníci přesunuli na jinou službu, kde pomáhali s jejím fungováním.
Do pečovatelské služby se také zapojily dvě pracovnice z neziskové organizace Spolusetkávání
Přerov, z.ú., sídlící na Kosmákově ulici v Přerově, která byla také z nařízení vlády uzavřena.
Děvčata pomáhala s rozvážením obědů. Pro všechny to byla možnost setkání se s novými lidmi a
navázání nové spolupráce.
V náročné době, kdy nikdo nevěděl, co očekávat, jsme zajišťovali nákup základních potravin
aléků seniorům a ohroženým osobám. Služba probíhala každý všední den. Člověk, který chtěl
nakoupit, dopoledne zatelefonoval objednávku a po provedení nákupu či vyzvednutí léků mu
byla zásilka doručena domů. Služba byla velmi oblíbená, v průběhu druhé poloviny března,
dubna a začátku května ji využilo na 29 domácností, z toho 7 ji využívalo pravidelně a po jejím
skončení se stali klienty našich služeb. Většina zájemců byli senioři a oceňovali zejména možnost
vlastního výběru nákupu (ne předem nachystaný balíček) a také hladké fungování služby.
S rozvozem a nákupem nám pomáhalo i 5 dobrovolníků z řad našich farníků i veřejnosti. Celkem
bylo provedeno 105 nákupů.
Ve spolupráci s městem se naše charita také stala jedním z distributorů tolik potřebných roušek.
Během pandemické krize se sami ozývali lidé a nabízeli svou dobrovolnou činnost ve formě šití
roušky, kterými nás zásobovali. Ty byly využity jednak pro veřejnost, ale také pro naše klienty a
pracovníky, zejména zdravotní sestry a pečovatelky. Zájemcům byly roušky doručovány přímo
domů, což velmi vysoce oceňovali. Takto jsme rozdali přibližně 130 roušek.
Nastalá situace nám také přinesla nádherný případ pomoci bližnímu v nouzi. Podnikatel, jehož
situace nebyla vlivem koronaviru příliš neomezena, nám věnoval příspěvek 5 000,- korun, za
které nakoupil konzervy a polévky do našeho potravinového skladu, z něhož poskytujeme
potravinovou pomoc lidem v nouzi. Z příspěvku jsme měli velkou radost. Vždyť kdy se podaří
být svědkem tak nezištné pomoci?

Ročník 26, červenec a srpen 2020

Slovo pro každého

7

Charitní bazar DarujBer
Jak jste si již mohli všimnout, charitní šatník se přesunul
z Předmostí do našeho areálu U Bečvy 1. Zde bude fungovat nejen
šatník, ale i charitní bazar s nábytkem a domácími potřebami.
Bazar i šatník je určen jak pro širokou veřejnost, tak také pro
klienty našich sociálních služeb. Otvírací doba je v pondělí
a středu od 12 do 16 hodin, ostatní všední dny od 8 do 12 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin. V tomto čase si mohou lidé přijít
koupit, co potřebují, nebo přinést nepotřebné dětské i dospělé
oblečení, boty, hračky, lůžkoviny, nádobí apod., které jsou čisté
a v dobrém stavu a mohou ještě posloužit ostatním. Daruj – Ber, to
je princip projektu charitního bazaru. Vedoucí je paní Jitka
Dorazilová, tel. 605 965 194.

Postní almužna
Sice se zpožděním, ale přece se vybírá a sčítá Postní almužna, při které jste si – letos
v prodlouženém termínu - mohli v rámci postního snažení něco odříct a ušetřené peníze vhodit
do postní kasičky. Vybraná částka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi z farností
našeho děkanátu. Jak vysoká částka to bude, zatím ještě nevíme. Nebojme se mít pozorné oči i
srdce a rozhlédnout se kolem sebe. Pokud ve vašem okolí naleznete člověka či rodinu, kteří by
tuto pomoc potřebovali, kontaktujte nás, ať se může Postní almužna touto cestou vracet zpět do
farností.
Děkujeme všem, kteří nám v době krize pomáhali a zachovali svou přízeň. Přejeme vám pevné
zdraví a mnoho Božího požehnání a radosti do těchto letních dnů.

Emily Šmídová, Charita Přerov

Vzpomínka P. Pavla Ryšavého na Helenu Gračkovou, ředitelku Charity
Kojetín
Paní Helena Gračková patřila mezi lidi, kteří mě pomohli se do farnosti začlenit. Když přijde
kněz na nové působiště, není to pro něho jednoduché. Přišel jsem do Kojetína v 27letech a bylo
to moje první samostatné místo. Věřte, první týdny, měsíce v Kojetíně, nebyly vůbec
jednoduché. Musel jsem se seznámit s náročnou duchovní správou, kterou jsem měl zastat sám
(tenkrát to byly ještě 4 farnosti), farní administrativa, vyučování náboženství, převzít Nadační
fond Josefy a Marie Mildnerovových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové, taktéž
Nadaci Dr.Leopolda Prečana (dnes již ve správě Arcibiskupství olomouckého) a správu jeho
majetku a zvládnout sám celou farní domácnost…No na začátek docela dost úkolů. Na koho
jsem se mohl obrátit? K tomu jsem se musel vypořádávat s některými reakcemi farníků, kdy
jsem musel např. upravit pořad nedělních bohoslužeb.
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Vzpomínám si, když jsem v neděli v Kojetíně sedal do auta a chystal se přejet do další farnosti
na mši sv., zastoupila mě cestu jedna starší žena, která mě tloukla hůlkou do auta, abych
zastavil. Tohle jednání mě zaskočilo a paní hned zpustila: „Proč jsem zrušil ranní mši sv. (v
Kojetíně bývaly v neděli mše sv. v 7hod., a 9:30hod.), že byla na ni zvyklá.“ Tak jsem se ji
snažil krátce, vysvětlit: „Těch úkolů je docela hodně a musím šetřit síly i zdraví.“ Dostal jsem
docela nečekanou a rychlou odpověď: „Tak nám měli z Olomouce poslat někoho zdravého…“
Musel jsem hned na začátku svého působení v Kojetíně udělat tedy několik nutných změn, které
jsem viděl jako důležité pro svoji budoucnost. Často jsem potom slýchával –„ To pane faráři
nebejvávalo...“ Trochu déle jsem se s farníky seznamoval…
Tento úvod je nutný, abyste pochopili, jak je dobré, když Vám někdo na začátku ve farnosti
pomůže. Paní Gračková se svoji maminkou paní Ivanovovou mě na tom začátku pomohli a tím
jsem také mohl víc do farnosti proniknout, začlenit se. Přispělo k tomu, že když jsem pro
rozsáhlou pastorační činnost obdržel personální výpomoc kaplanů a jáhnů (administroval jsem 5
roků Lobodice, což jednu dobu bylo 5 farností!) Přijal jsem od nich nabídku stravování pro
kaplany a jáhny. Tak začalo naše bližší poznávání. Děkuji za tuto pomoc. Někteří kaplani
později až byli na svých nových místech, se rádi zastavovali na Podvalí č.220, aby
zavzpomínali…

Dalším důležitým momentem je, kdy paní Gračková převzala vedení Kojetínské Charity. Bylo
to v roce 2002, kdy 19.3. převzala dekret, že se stává ředitelkou Charity Kojetín. Charita Kojetín
má v pronájmu dům v Kroměřížské ulici a prostory domu na Komenského nám. Tyto objekty
jsou v majetku nadačního fondu, který mám na starosti. Takže nejen, že jsme se stali
spolupracovníci na charitním poli, ale také v různých opravách, přizpůsobení domů k charitnímu
využití. Paní Gračková byla zapojená i do malých pastoračních akcí – např. prázdninové čtvrtky
pro děti. Dále to byla starost o čistotu kalichového prádla, pro které si přicházela po nedělní mši
sv. Přepisovala mě farní kroniky a dělala opisy matričních knih (měla pěkný rukopis). Když
bylo nejhůř a potřeboval jsem zajistit nějaké jídlo či upéct koláč pro nečekanou návštěvu, která
měla přijet na faru, zareagovala slovy: „ To není problém nebo přijďte k nám.“ Tak tomu bylo
i posledním týdnu jejího života. Chtěl jsem poprosit ještě o upečení koláče… Bude mě scházet.
Kromě toho, že 18 let stála v čele Charity Kojetín, bude scházet jako člověk i farník. Už teď
mám starost, kdo ji zastoupí a převezme možná pro někoho malé a zanedbatelné „službičky“.
Helena Gračková zemřela náhle dne 20. 3. (ve věku 60 let). Léčila se z onkologického
onemocnění, které oslabilo organismus natolik, že se nedokázal vypořádat se zánětem v těle, jak
se později zjistilo…Helena Gračková byla velkou pomocí Kojetínské farnosti i kněžím. Byla
pohřbena 24.3. do rodinného hrobu, kde očekává své vzkříšení z mrtvých.
Mě osobně bude na ni doprovázet nesmazatelná vzpomínka. Když jsme dokončovali různé
pracovní i osobní rozpravy za vraty jejího domu, kde nás doprovázelo bafaní psa a ona si
vychutnávala svoji cigaretku. Na rozloučenou, vždy připojila: „Tak až budete něco zas
potřebovat, dejte vědět“ a bylo to vždy s úsměvem.
P. Pavel Ryšavý, farář Kojetín
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Drazí přátelé, farníci, čtenáři časopisu Slovo.
Moc vás zdravím v tomto období, kdy děkuji Pánu za dar povolání.
Mnozí mě třeba znáte, ale přesto se pokusím v krátkosti představit.
Narodil jsem se 25. 8. 1992 v Přerově. Během dětství jsme se s rodiči
přestěhovali do Říkovic, které se staly mým novým domovem a
místem, kde se rád vracím. Místem, kde jsem poznal svou farnost sv.
Anny a kde jsem poznal svůj první kněžský vzor v o. Slawomíru
Sulowském.
Po základní škole jsem nastoupil na Gymnázium Jana Blahoslava a
Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením pedagogického
lycea. Po složení maturitní zkoušky jsem odpověděl na Pánovo volání
a vstoupil jsem do teologického konviktu v Olomouci, který je
přípravným ročníkem na bohoslovecká studia, jež trvají 5 let a na
která vzpomínám s velkou vděčností. Po nezdárné obhajobě
diplomové práce jsem prožíval krásný pastorační rok ve Svitavách s
o. Václavem Dolákem, kde jsem se také připravoval k přijetí
jáhenského svěcení. V květnu jsem pak přistoupil k další obhajobě
diplomové práce, která byla, Bohu díky, přijata.
O měsíc později jsem vzkládáním rukou Mons. Josefa Nuzíka byl v Olomouci 22. června 2019
konsekrován na jáhna. Jáhenský rok jsem prožíval v nedalekém Prostějově, kde život ve farnosti,
učení na tamním gymnáziu, bratrské společenství mezi salesiány a společenství mladých z
děkanátu, pro mě byly nezapomenutelnou zkušeností. Svátost kněžství jsem přijal z rukou otce
arcibiskupa Jana Graubnera v olomoucké katedrále sv. Václava 27. června 2020.
Děkuji za vaše modlitby a oběti, kterými jste mě celou dobu provázeli, které mě nesly a o které vás
nadále prosím. Ze srdce žehnám. Váš
P. Josef Hovád

POZDRAV ZE SEMINÁŘE
Skoro se mi tomu až nechce věřit, že semestr může uplynout tak rychle a že, dá-li Pán, příští rok
vstoupím do druhé poloviny své formace v Arcibiskupském kněžském semináři.
Letošní letní semestr byl opět zajímavý a nabitý nejrůznějšími aktivitami, a navíc nečekaně
ozvláštněn uzavřením fakulty, online přednáškami, rouškami a dalšími věcmi spojenými
s pandemií.
Těsně před vypuknutím pandemie jsme měli pravidelnou rekolekci tentokrát vedenou P. Radkem
Sedlákem, která byla zkrácena kvůli dvoudenní návštěvě apoštolského nuncia Mons. Charlese D.
Balva v našem semináři. S nunciem jsme měli v neděli mši svatou a poté besedu, při které k nám
promluvil o svém životě, povolání i službě nuncia, byl dán také prostor pro naše dotazy.
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Asi týden po uzavření fakulty byla dána možnost odjet domů nebo zůstat v semináři. Po
zvážení jsem se rozhodl s dalšími 5 spolubratry (převážně z 5. ročníků) zůstat v semináři.
Náš čas naplňovalo studium, příprava jídla pro ostatní, společná práce, společné každodenní
slavení mše svaté, modlitba breviáře a růžence s korunkou za ukončení pandemie. Byl to pro
mne velmi vzácný a neopakovatelný čas.
Svatý týden a Triduum jsem trávil v Přerově. Zpět do semináře jsme byli svoláni hned
v úterý ve velikonočním oktávu a vše probíhalo za zpřísněných hygienických pravidel, takže
jsme museli nosit roušky, dodržovat odstupy, bydlet sami na pokoji a několikrát za den
používat desinfekci. Tato pravidla se naštěstí v souladu s nařízením vlády a zdravým
rozumem postupně uvolňovala. Na fakultu jsme se již nevrátili a výuka některých předmětů
byla formou videokonferencí.
V období okolo neděle Dobrého Pastýře nás postupně navštívili a slavili s námi mši svatou
všichni moravští pomocní biskupové a při této příležitosti nám při následné besedě
povyprávěli příběh svého povolání a dali prostor pro dotazy. Slavnost Seslání Ducha
Svatého jsme začali společně vigilií a poté ji v neděli uzavřeli společným grilování na dvoře
semináře.
Také díky koronavirové situaci a také vstřícnosti vyučujících jsem letos stihl dvě zkoušky
v předtermínech, proto když přišlo v polovině května zkouškové bylo možné si zkoušky
naplánovat méně na husto, ale i přesto to vycházelo asi na 2 zkoušky týdně. I během
zkouškového jsem mohl skoro hmatatelně pocítit mnohokrát pomoc Ducha Svatého a Boží
vedení, například když nás z Dějin 19. a 20. století zkoušel náhradní zkoušející místo tolik
obávané paní docentky, která chce mnoho bohoslovců vidět alespoň dvakrát až třikrát a má
specifický styl zkoušení. S Boží pomocí se vše podařilo podle plánu, a tak jsem se mohl
vrhnout na tak dlouho odkládané záležitosti jako je rozpis asistencí při svěceních
v olomoucké katedrále a také Národní pouti na Velehradě a mnoho dalšího.
Již 12. června jsem mohl odjet ze semináře do Blatnice pod sv. Antonínem na první část
letošní praxe u mentora. Počet bohoslovců se ze zářijové počtu 21 snížil během roku na 19
odchodem dvou bohoslovců.
Jsem rád, že se mnozí dokážeme spojit v modlitbě za konkrétní úmysl a chtěl bych každého
z nás povzbudit, abychom se k modlitbě nebáli přidat něco navíc, konkrétně poctivý
každodenní život s Bohem, a především s druhými. Požehnaný čas!
Vašek Slivka
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ANIMÁTOŘI MLÁDEŽE DĚKANÁTU PŘEROV
Milí mladí čtenáři Slova,
školní rok 2019/2020 je skoro u konce, a tak je možná ten správný čas na krátkou rekapitulaci, co
všechno jsme díky animátorům letos mohli v našem děkanátu zažít. Nutno podotknout, že
animátoři ani letos neusnuli na vavřínech a bylo rozhodně z čeho vybírat. Kromě už jistě
proflaknutých, ale stále oblíbených modliteb mládeže, se nadšení zpěváci mohli setkat na
děkanátním setkání schol, pro duchovní obohacení tu byla adventní obnova a příznivci larpu si
přišli na své při hře Kroniky Levicije. Také se uskutečnila bohulibá i občansky prospěšná akce
Daruj krev s animátory a letos jsme se dokonce mohli společně vyřádit na Sonusu při církevním
silvestru v retrostylu. Pro sportovně alespoň trochu zdatné tu byla novoroční noční procházka na
Hostýn se mší svatou nebo dva výlety do neznáma. Pak nám sice čínský virus trochu zhatil plány a
odsunul děkanátní setkání, ale všechno zlé je k něčemu dobré a tak animátoři alespoň nabrali síly a
nápady a těší se na vás už brzy zase v plné parádě!
Ale hlavně si nezapomeňte udělat čas 18. a 19. září 2020 a dojeďte do Brodku u Přerova, kde se
přece jen dočkáme společného děkanátka! Na programu se pilně pracuje, ale už teď můžeme
odhalit, že vás čeká chvalová skupina Efrém nebo salesián Zdeněk Jančařík. Kdybyste
potřebovali nakopnout, doporučuji s ním rozhovor v Ecclesia Podcastu, je to na těch internetech,
určitě to s nima umíte... Přihlašování, další podrobnosti i ostatní informace o plánovaných akcích,
duchovní zamyšlení a spoustu dalších krásných věcí najdete na našich stránkách
www.mladezprerov.cz.
Nakonec se sluší poděkovat vám všem, kdo jste se účastnili animátorských akcí nebo s nimi
pomáhali, protože bez vás by se tolik krásného nestalo. Děkujeme! A pokud máte jakékoliv
nápady, připomínky, tipy, nebo máte touhu dělat něco pro druhé mladé, neváhejte se obrátit na
Aničku Štěpánovou, která vás zasvětí do tajů animátorství a my ostatní vás přivítáme s otevřenou
náručí ;). A kdo by náhodou takové nutkání neměl, zkuste se za nás aspoň občas pomodlit. Však to
znáte. Bez Božího požehnání...
Buďte zdrávi a zdraví! +
Za animátory Klárka Šimíčková
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Noc kostelů 2020
Druhý červnový pátek se uskutečnila již podvanácté v celé České republice Noc kostelů.
12. června se v rámci „Noci kostelů“ již potřetí otevřel také kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Kokorách. Účastnilo se 5 organizátorů, 15 účinkujících a 30 návštěvníků. Těšit jsme se mohli na
modlitební setkání za příznivé počasí, vystoupení místní scholy a také na prohlídku kostela –
prohlédnout jsme si mohli věž kostela, zákristii, vystoupit na kazatelnu či oratoř.
Po celou dobu byl pro děti připraven dětský koutek a pro všechny návštěvníky malé občerstvení
z domácích kuchyní.
Modlitební setkání za příznivé počasí proběhlo vcelku v kruhu tzv. „rodinném“ a to za hudebního a
pěveckého doprovodu Anežky, za což ji velice děkujeme.
Následovalo hudební vystoupení místní scholy. Viděli jsme s velkou odvahou a odhodláním
předvést své umění děti a mládež ve věku od 6ti do 16ti let. Podívaná i poslech to byl opravdu
pestrý. Krásný a jemný hlásek Emičky nás naladil na prožití „koncertu“. Slyšeli jsme hrát trumpety,
pozouny, flétny, housličky, kytary, klávesy, klarinet i violoncello.
Poutavá byla také návštěva věže, na kterou vede 73 schodů. Naši fundovaní průvodci si připravili i
zajímavé povídání z historie. Návštěvníky zaujal nejstarší a největší zvon ve věži – „Kristus“
(621kg) – který měl být odlit za vlády krále Vladislava Jagelonského roku 1477, za války byl
odvezen nacisty k roztavení. Tehdy se místnímu kaplanovi p. Kuchařovi podařilo zvon získat zpět a
tím jej zachránit. Za zmínku také stojí zvon „Sanctus (umíráček)“ z roku 1910, zvon „Maria“
(300kg) z roku 1990 a „Anežka“ (220kg) z roku 1990 – oba ulila zvonařská dílna Dytrychovi
v Brodku u Přerova.
Děkujeme všem účastníkům a návštěvníkům za podporu a účast. Těšíme se na setkání zase příští
rok.
Markéta Zlámalová
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Pouť do Majetína
Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji… Slova poutní písně
každoročně touto dobou rozechvívají srdce Moravanů při vzpomínce na apoštoly naší země –
sv. Cyrila a Metoděje. Mnozí z nás jsou zvyklí slavit jejich svátek na Velehradě, jiní dávají
přednost bohoslužbám ve svém domácím kostele. Před několika lety se v našem děkanátu ujal
ještě třetí plán, který počítá s putováním do farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně.
Poutní mše pro domácí farníky se tam koná obvykle už v 7:30. Kromě ní bývá ještě druhá
bohoslužba pro ty, kdo se na místo vydávají z různých směrů pěšky, na kole nebo autem.
Zájemci o společné pěší putování si volí různou délku trasy. Procesí vycházejí zatím
z Rokytnice (8km), Citova (4km) a z Brodku u Přerova (2km). Před cílem se jednotlivé skupiny
potkávají a za zpěvu duchovních písní přicházejí ke kostelu. Další účastníci mše svaté přijíždějí
po své linii, a to i z větší dálky. Místní věřící se na návštěvu poutníků ve své obci těší a
připravují pro ně milé přivítání.
Letos se poutní mše pro přespolní ctitele soluňských bratří uskuteční v sobotu 4.7. v 17:00.
Kdo by se chtěl připojit k pěším poutníkům z Rokytnice, vychází ve 14:00 od rybníka před
zámkem. Poutníci z Citova vyrážejí od kostela v 15:00 a v 15:30 se přidají ke skupině
čekající v Brodku. Mši svaté v Majetíně bude předcházet tichý výstav Nejsvětější svátosti.
Po skončení bohoslužby s nedělní platností následuje před kostelem drobné občerstvení.
Přítomní řidiči pak nabízejí místo v autě těm, kdo potřebují odvoz.
Chcete-li zažít cyrilometodějské putování s krásnou duchovní atmosférou mimo Velehrad,
přidejte se k nám. V roce koronavirových omezení velkých shromáždění jde o skvělou
příležitost, jak si milost pouti nenechat ujít.
Velehrad cílem cyklistů
Pro sportovně založené věřící nabízí farnost Brodek u Přerova účast na svém tradičním
cyklovýletu pro mládež. Vyjíždíme v pondělí 6.7. v 8:00 od našeho kostela sv. Jana Křtitele, kde
si napřed naložíme zavazadla do doprovodného vozidla. Čeká nás zajímavý program s návratem
ve středu 8.7. Po návštěvě velehradského poutního místa pojedeme proti proudu řeky Moravy
do Hanáckých Atén (Kroměříž). Na výletě nechybí příležitost k duchovním rozhovorům a
společné modlitbě, ani prázdninové radovánky s partou kamarádů. Podrobnosti k programu
jednotlivých dní, mapu trasy a pokyny pro přihlašování najdete na webu farni-musle.cz.
Na viděnou se těší otec Tomáš
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Desáté výročí otevření Církevní mateřské školy v Přerově
Na počátku byla myšlenka. Jaká?
Vytvořit církevní mateřskou školu pro děti z věřících rodin a rodin, které sympatizují
s křesťanskými hodnotami. Možná vás vůbec nenapadlo, že je to již téměř deset let, kdy se tato
myšlenka uskutečnila. Příprava a práce probíhaly za organizace tehdejšího děkana farnosti
P.Pavla Hofírka, zástupkyně rodičů paní Aleny Pizúrové a ředitelky Ivety Frýdkové a vydatného
pracovního nasazení mnohých farníků. Všechny práce se podařilo zvládnout během prázdnin a
prvního září roku 2010 nám Mons.Jan Graubner nově otevřenou školu požehnal a společně se
přivítal s dětmi i dospělými.

Ale jak probíhal přípravný rok? Na to zavzpomíná tehdejší děkanátní účetní, Alena Pizúrová:
„ Celá myšlenka CMŠ v Přerově se začala rýsovat v září 2009. Tím prvním, co bylo nutné udělat,
byla registrace školské právnické osoby na MŠMT. Ihned po zaregistrování jsme začali hledat
vhodné prostory. Uvažovalo se o rekonstrukci fary v Předmostí (to ale jen malou chvilku, protože
špatná dopravní dostupnost tuto variantu vyloučila). Pak jsme oslovili město Přerov, zda nemá
vhodné prostory, které by nám mohli pronajmout. Nabídli nám místnosti v 2. NP přístavby školy
B. Němcové. Dispozičně by učebny po menších úpravách vyhovovaly pro zřízení větší školky o 2
odděleních, ale celkový stav přístavby z 80. let byl zanedbaný a nájemné, které by se městu
platilo, by dost navýšilo školkovné. Proto jsme začali uvažovat o přestavbě místností v přízemí na
centru Sonus. Projekt přestavby zpracoval pan Ing. Hrabina podle požadavků hygieny a jiných
předpisů. Kolaudace proběhla v srpnu 2010 a od září 2010 nastoupilo do nové školky 24 dětí, což
maximálně naplnilo její kapacitu.
Během celého přípravného roku se muselo vyřešit mnoho drobných i zásadních věcí, například
personálně obsadit pracovní místa a vybrat ředitelku, kterou čekal velmi perný úkol, a to
zpracovat koncepci školky, vzdělávací plány, provozní řád školky a další dokumenty, které jsou
nezbytné. Velkým problémem, se kterým jsme se potýkali, byla nadměrná hlučnost na ulici
Palackého, která z hygienických důvodů bránila využití travnatého pozemku mezi bývalou školou
Palackého 19 a Sonusem pro účely školkové zahrady. Museli jsme nechat zpracovat hlukovou
studii, abychom přesvědčili úředníky, že hlučnost mezi domy není tak velká, jak ukazovala studie
hluku, kterou nechali vypracovat občané bydlící na ulici Palackého, když chtěli zabránit tomu,
aby tam byl provoz dopravy povolen v obou směrech. A takto bych mohla vzpomínat dále a dále.
Myslím ale, že tím nejdůležitějším je, že jsme školku vybudovali. A že je životaschopná dokazuje i
to, že můžeme v letošním roce oslavit její první kulatiny – 10 let od jejího založení.
Nezbývá, než jí a především všem pracovníkům a dětem popřát Boží požehnání ke všemu, co
budou společně vytvářet.“

Začátky života v mateřské škole byly velice náročné, protože se vytvářela pravidla soužití mezi
dětmi a dospělými, ale také mezi zaměstnanci. Velmi ztíženou práci měly učitelky, kterým zcela
chyběly didaktické pomůcky, učební pomůcky, odborná literatura. V začátcích provozu jsme měli
také velmi omezené množství hraček, a tak se mnohdy zdálo nad lidské síly děti smysluplně
zabavit a kvalitně vzdělávat. Všechny finanční dary, které farníci v té době darovali se vracely
farnosti za stavební úpravy a nábytek současně s poměrně vysokým nájmem, který měl pokrýt
výdaje farnosti. Jen díky darům jednotlivých dobrodinců v podobě hraček, pomoci při výrobě
pomůcek a didaktických materiálů jsme mohly pracovat. Za to všem patří velké díky.
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Od samého začátku mateřské školy jste vy, děti a rodiče, společně s námi tvořili společenství
vzájemného sdílení, pomoci a porozumění. Během tří let se sehrály zaměstnankyně školy, které tu
pracují dosud, rodiče k nám vodí již několikáté děti v pořadí a mnozí tu našli také nová přátelství –
jak děti, které se scházejí léta i ve školách nebo ve farnosti, tak i rodiče.
Součástí vzdělávacího programu jsou aktivity společně s mateřským centrem Sedmikrásek, který
v prvních letech využíval nabídku programu pro děti, spolupráce s Centrem pro rodinu Ráj
Pavlovice, se kterým jsme tvořili programy pro rodiny a otevírali prostory mateřské školy pro hry
s malými dětmi. Spolupracujeme také s oblastní charitou v Přerově „Setkávání seniorů SPOLU“
v projektu vedoucí Martiny Krejčířové. Projekt „Postavíme most“, umožnuje při společných
aktivitách u dětí vytvářet úctu ke stáří a seniorům umožnit vystoupit z izolace a předávat své
životní zkušenost mladé generaci. V prostorách mateřské školy pracuje Misijní klubko, které
navštěvují děti a rodiče z mateřské školy i z farnosti.

Během prvního roku přišli rodiče přihlásit 24 dětí, to je plnou kapacitu školy, která se, prozatím,
naplnila každým rokem. Do současnosti se v mateřské škole vzdělávalo nebo vzdělává celkem 98
dětí.
Během uplynulých deseti let za dětmi přicházeli přerovští jáhni, kteří měli pro děti připravené
pěkné katecheze a kaplani sloužili „školkové“ mše, uzpůsobené věkovým zvláštnostem dětí, přímo
do mateřské školy nebo do kaple na faře. Církevní rok prolíná celým životem mateřské školy.
Mnozí farníci navštívili dětská vystoupení na Sonusu, pořádaná pro farníky, seniory nebo
vystoupení na Noci kostelů pro širokou veřejnost jako vděčnost za vaši dlouholetou podporu
finanční, materiální, odbornou ( zednické, řemeslné a udržbářské práce) a duchovní-modlitbu,
která celý život mateřské školy nese.
Zvláště v současnosti děkujeme děkanu P. Josefu Rosenbergovi za péči o teplo v mateřské škole,
za možnost využívat prostory nejen mateřské školy, ale také Sonusu a za rozšíření pozemku
zahrady pro nový projekt „Přírodní zahrady“ , který by měl být schválen v nejbližší době a
financován z Evropských fondů. Už na podzim uplynulého roku jsme v projektu „Postavíme
most“ za finanční podpory Charity ve spolupráci rodičů, dětí a zaměstnanců školky a Charity
vybudovali přírodní chodníček. Děti na něm budou se seniory relaxovat a cvičit a společně
odpočívat na nových lavičkách, které jsou jeho součástí.
Další prvky přírodní zahrady by měly být realizovány na jaře příštího roku. Vybudují se dva
přístřešky pro odpočinek a hry s dřevěným materiálem a kamínky, také zde budou děti mít
výtvarné tvoření a stravování. Přibudou nové herní prvky, jako je veverčí dráha, lanový most a
provaziště. Rozvíjet hudební cítění budou moci děti pomocí dendrofonu. K rozvoji poznání
vlastností dřeva budou mít hrou s dřevištěm, vlastností a tvary kamenů v kameništi a písku
v pískovně. Součástí zahrady budou vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, bylinek a květin a
také kompost. Podmínkou projektu je výsadba ovocných stromů a keřů, aby děti mohly pozorovat
růst a dozrávání ovoce, které se budou učit dále zpracovávat. Moc děkujeme farníkům, kteří nám
již nyní opravili a zvětšili oplocení školní zahrádky.
Věřím, že tak, jako jste vy, farníci, vše dávali mateřské škole, tak i my vám vše vracímepoděkování v podobě vzpomínek, přátelství, otevřených prostor, vystoupení, dnů otevřených dveří,
otevřených náručí pro nově příchozí, programů pro rodiny…
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Děkuji všem, kteří přišli oslavit 10.výročí mateřské školy na mši svaté, kterou sloužil biskupský
delegát pro školy P.Petr Bulvas.
Pokud se budete chtít s námi setkat a prohlédnout si prostory mateřské školy, plánujeme Den
otevřených dveří na září tohoto roku, který se měl uskutečnit v době koronavirové.
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Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně slaví 10 let

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně se blíží svým působením ke kulatému výročí. Oficiálně
vznikla zaregistrováním na ministerstvu školství s účinností od 1. září 2010 a jejím zřizovatelem je
Arcibiskupství olomoucké.
Církevní mateřská škola má v Kojetíně má dlouholetou historii. První církevní mateřská škola
zde vznikla již v roce 1899. Provozovala ji Kongregace sv. Františka Svatého kříže.
Československá vláda nedovolovala vést mateřské školy řeholním sestrám, proto byly sestry
nuceny provoz mateřské školy po padesátiletém působení ukončit. Církevní mateřská škola s
názvem Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně zahájila svoji činnost 1. 9. 2010, vznikla z podnětu
místních mladých rodin, které si přály, aby jejich děti byly vychovávány v křesťanském duchu. S
touto prosbou se obrátily na P. Pavla Ryšavého.
Byla provedena rekonstrukce I. poschodí Domu sv. Josefa, která umožnila otevřít jednu třídu pro
děti od 3 do 6 let. Kapacita zařízení byla 20 dětí, což se rovnalo počtu dětí ve třídě.
Na základě zvýšeného zájmu o Mateřskou školu sv. Josefa v roce 2012 proběhly další úpravy,
které umožnily navýšení kapacity zařízení na 35 dětí s otevřením druhé třídy.
Za uplynulých deset roků jsme napočítali 107 dětí, které pravidelně navštěvovaly mateřskou školu
většinou po dobu tří let. Nejsem zastánce číselného vyhodnocování, ale za tímto číslem se skrývá
spousta času, který jsme s dětmi měli možnost společně prožívat, darovat si lásku, společně se
modlit, pomalu po krůčcích učit děti samostatnosti a lásce ke všemu krásnému, co nás obklopuje,
vážit si všeho, co nám Pán Bůh dává.
Co se podařilo a co ne ukáže život sám. Na počátku každého života je nejdůležitější rodina, my
jsme se snažili navázat a doplňovat rodinnou výchovu podle našich možností. Jsme rádi, když se
děti, které již několik roků navštěvují základní školu, stále hlásí a mají zájem trávit s námi alespoň
několik dní na letním táboře.
Touto cestou chci projevit také vděčnost a poděkování těm, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili
na tom, že Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně mohla před deseti lety vzniknout a deset roků
působit. Bez poctivé práce, přičinění, obětavosti, modlitby i peněžitých a věcných darů lidí dobré
vůle by to nebylo možné.
Pánu Bohu chceme poděkovat děkovnou mší svatou na začátku školního roku 2020/2021.

Marie Přecechtělová
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