ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
ZÁŘÍ 2020
„HLEDÁM SI PRÁCI“
Hledal jsem inspiraci pro úvodník do
Slova pro každého a našel zajímavý
„inzerát“, který upoutal mou pozornost.
Měl nadpis: „Hledám si práci.“ A tak
jsem neváhal a začal číst. „Hledám si
práci“ Ráda bych byla tvým domácím
učitelem, vychovatelem a rádcem.
Pracovat budu po celý rok, nežádám ani
jeden den dovolené. Při práci mi nebude
chybět humor. Nepiji a nekouřím.
Nebudu od tebe chtít peníze, ani si
nežádám plnou ledničku. Vstávat budu
tak brzy, jak budeš potřebovat, a vzhůru
budu tak dlouho, dokud si to budeš přát.
Pomohu ti vyřešit jakýkoli problém.
Můžeš být spokojený, ani jedna otázka
nezůstane nezodpovězená. Odpovím ti i
na všechny životně důležité otázky,
počínajíc první: „Odkud jsme přišli?“
až po poslední: „Kam spějeme?“
Poradím ti v důležitých rozhodnutích.
Poskytnu ti informace, které potřebuješ
ve svém životě. Zkrátka, postarám se o
to, abys byl úspěšný ty i tvoji blízcí.
Jsem tvoje Bible. – Přijmeš mě do
zaměstnání?
Není vůbec na škodu, když se člověk
nad touto nabídkou zamyslí. Přijmu
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Bibli do zaměstnání? Přijmu ji do svého života a nechám se jí vést? Dovedu si představit, že podle
jejích slov se může můj život postupně měnit – a to k lepšímu? Po prázdninách a zaslouženém
odpočinku můžeme nově přijmout a zaměstnat tuto nezištnou, pracovitou, bezchybnou a příjemnou
Knihu knih. Ve skrytosti rána nebo večera najít chvilku, ve které otevřeme Písmo, abychom se učili,
hledali a nalézali, modlili se slovy Písma. Děkuji všem, kdo během prázdnin nezapomněli na Pána,
kteří udělali něco dobrého pro jeho království v naší farnosti a touží mu i nadále projevovat svou
lásku.
Na každém konci je pěkné to, že něco nového začíná...
V tomto duchu prožíváme letošní léto. Zarmoutil nás odchod otce Paweła Bilińského z Prosenic,
který nyní naplňuje své kněžské poslání v Jalubí. Přejeme mu hodně trpělivosti a radosti z kněžské
služby a zároveň s vděčností v srdci upřímně děkujeme za jeho dlouholetou obětavou službu a za
vše, co pro náš děkanát vykonal. Prosenice bude duchově spravovat otec Radek Sedlák a materiální
správu přebírá P. Josef Rosenberg. Ve farnostech Přerov a Předmostí se vystřídali jáhnové. Jáhen
Václav Škvařil nastoupil do farnosti Veselí n. M. a na jeho místo nastoupil jáhen Petr Janíček, který
letos byl vysvěcen v Olomouci. Všem spolubratrům, vyprošuji hojnost darů Ducha svatého pro
jejich službu věřícím.
P. Josef Rosenberg

ZÁŘÍ V LITURGII
V měsíci září se děti po prázdninách vrací do školy. Začíná školní rok, povinnosti, ranní vstávání,
méně volna než o prázdninách. Ale také je zde určité očekávání. Jaký bude ten nový, další školní
rok? Proto je důležité poprosit o pomoc, ochranu, požehnání v tomto období. Také máme
poděkovat za ochranu ve dnech volna a za úrodu.
3.9. Sv. Řehoř Veliký, papež
7.9. Sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
8.9. Svátek Narození Panny Marie
U svatých slavíme většinou jejich „ narozeniny“ pro život věčný, to znamená den jejich smrti.
Pozemské narození slavíme pouze u Panny Marie a u sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně. A potom
také o Vánocích narození Pána Ježíše.
„Narození Panny Marie. Slavná kolébka. Díváme se, koho nám to dala – do jakých krás a velikostí
vyrostl neposkvrněný život, který tu dnes vítáme na svět. Vše, co konáme, i ta nejmenší maličkost
je kolébkou něčeho věčného. Velmi se radí cvičit se v těch pohledech, umět se dívat ode všeho do
nekonečna – do věčnosti. Ten pohled nám zjeví pravé hodnoty – to je ten pohled sv. Aloise: „ Co mi
to prospěje pro věčnost?“ - Vzhůru srdce – ode všeho do nekonečných dálav. Tam je jasno, tam se
vše správně uvidí a posoudí.
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Jsou krásné duše, které si tak navykly na tyto pohledy, že jsou jim důvěrně spřízněny! I tvá duše
má být krásnou. „ Vše co konám je začátek něčeho věčného“. Vše co konám a trpím, zde skončí,
ale to vše změní něco na mé věčnosti. Vše zde končící, je začátkem něčeho nového, neskončí.
Vážný a odpovědný je život. Je to štěstí umět se ode všeho dívat do nekonečna!“ ( Minutěnka,
biskup J. Hlouch)

12.9. Jméno Panny Marie, nezávazná památka
14.9. Svátek Povýšení sv. Kříže
Začátek tohoto svátku se váže na posvěcení baziliky Hrobu Páně postavené císařem Konstantinem
nad místem, kde byl Pán Ježíš ukřižován. Bylo to 13. září roku 335. Hned následujícího dne téhož
roku tj. 14. září 335, byly k veřejné adoraci vystaveny relikvie kříže, na kterém byl Pán Ježíš
ukřižován. To se opakovalo každoročně. Tak se Jeruzalém stal prvním místem, odkud se tato
slavnost rozšířila pak dále po celé Církvi.
15.9. Panna Maria Bolestná
16.9 Sv. Ludmila, mučednice
21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23.9. Sv. Pius z Pietrelciny, kněz
26.9. Sv. Kosma a Damián, mučedníci
27.9. Sv. Vincenc z Paula, kněz

28.9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
V tento den pamatujme na ty, kteří stojí v čele naší společnosti, ať již na celostátní, nebo místní
úrovni. Na ty, kteří mají moc, tvoří zákony, aby si uvědomovali také svou odpovědnost.
V Kancionálu máme také modlitbu za vlast, za mír, za lásku k bližním. Také zde máme modlitbu
Litanií k svatým ochráncům naší vlasti. Po vzývání jednotlivých světců, se obracíme na Boha
s konkrétními prosbami.
29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Michael, jehož jméno znamená „ Kdo je jako Bůh“, je v biblických textech označován jako jeden
z prvních knížat ( Dan 10, 13.21), ochránce vyvoleného národa ( Dan 12,1) a vítěz nad démonem (
Jud 9, Zj 12, 7 ). Také křesťané v něm od počátku viděli zvláštního ochránce novozákonního
Božího lidu a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Je vzýván také při exorcismech. Jeho
svátek se slaví už od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k jeho poctě v Římě
na Via Salaria.
30.9. Sv. Jeroným, kněz a učitel církve
Jaroslav Branžovský
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Představení jáhna Petra Janíčka
Jmenuji se Petr Gotthard Kryštof Janíček a narodil jsem se léta Páně 1994 ve Šternberku. Vyrůstal
jsem v malebné hanácké vesničce Žerotín, 20 km severně od Olomouce, v rodině cukráře a
prodavačky coby třetí dítě ze čtyř. Společně s nejstarším bratrem, starší sestrou a mladší sestrou
jsme byli vychováváni k životu z víry a poctivé práce, k čemuž nás rodiče vedli i skrze církevní
školy a výuku náboženství.
Po absolvování Základní školy svaté Voršily v Olomouci jsem nastoupil na Arcibiskupské
gymnázium do Kroměříže, kde jsem studium úspěšně zakončil maturitní zkouškou. Již během
studia jsem zvažoval, k čemu mne Bůh volá. V posledním ročníku jsem již přijal myšlenku, že mne
Bůh volá k zasvěcenému životu. Kněžství jsem hledal v řádu Tovaryšstva Ježíšova – u Jezuitů.
Díky jejich velkorysé péči se mi podařilo nalézt skutečné volání k diecéznímu kněžství. Na
poslední chvíli jsem tedy podal přihlášku do semináře. I přes několikerá úspěšná přijímací řízení na
různé obory vysokoškolského studia jsem nastoupil do Teologického konviktu, kde začala má
šestiletá příprava ke kněžství.
Roční formace v Teologickém konviktu v Olomouci mi velmi pomohla očistit mé motivace a
odhodlání stát se knězem. S nástupem do semináře jsem zároveň započal studium na Univerzitě
Palackého v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě. Po dvou letech jsem pak byl
z rozhodnutí otce arcibiskupa poslán studovat do Říma na Papežskou Lateránskou univerzitu. Tři
roky jsem pak studoval a pobýval v Papežské koleji Nepomucenum. Koncem akademického roku
2020 skončilo i mé studium v Římě, kde se mi s pomocí Boží podařilo složit všechny zkoušky a
úspěšně obhájit i závěrečnou práci.
Dne 11. července léta Páně 2020, na svátek svatého Benedikta, mi otec biskup Antonín Basler
udělil jáhenské svěcení a ustanovil mě ke službě do farností Přerov, Přerov-Předmostí a Prosenice.
Do farnosti jsem oficiálně nastoupil dne 22. července 2020.
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Vyučování římskokatolickému náboženství
v roce 2020-2021 v Přerově v Centru Sonus
Vyučování začíná od pondělí 14. září 2020 včetně. Prosíme rodiče mladších dětí, aby na první
hodinu přišli společně s dětmi, a tak se mohli seznámit s osnovami vyučování, učebnicemi
a katechetou či katechetkou, kteří budou děti učit. Děkujeme.
1. a 2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. a 9. třída
Střední školy

úterý 15:00
středa 15:00
čtvrtek 15:30
středa 16:00
pondělí 15:00
středa 16:00
pondělí 16:00
pondělí 16:00

Mgr. Eva Tkadlecová
jáhen Petr Janíček
Mgr. Věra Navrátilová
Mgr. Helena Navrátilová
P. ICLic. Jiří Zámečník
jáhen Petr Janíček
P. Mgr. Josef Rosenberg
P. Mgr. Josef Rosenberg

Prosíme rodiče, aby vyplnili pro své děti přihlášky, které se budou rozdávat přímo v hodinách
náboženství, případně jsou k vyzvednutí ve farní prodejně. Děkujeme. Do náboženství se mohou
hlásit i děti z okolních farností, které chodí do škol v Přerově.

Setkání pastoračních rad děkanátu Přerov
Setkání pastoračních rad s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem se uskuteční v neděli 18. října
2020 od 15:00 v Městském domě v Přerově.
Budou projednána tato témata: Farnost jako místo evangelizace a misie; Farnost jako místo života a
služby; Farnost – rozvoj rodiny a povolání

Setkání seniorů

Setkání křesťanských
žen

Pondělí v 16:00 na faře

Úterý – 16:00 - Sonus

21.9.2020

1.9.2020; 15.9.2020,
29.9.2020; 13.10.2020,
27.10.2020; 10.11.2020,
24.11.2020; 8.12.2020

19.10.2020

16.11. 2020
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Růženec
Září
Pondělí: Šířava 18:00

Říjen
Pondělí: Šířava 18:00
Čtvrtek: Šířava 18:00

5

Bohoslužby v kaplích v 17:30
Sobota

Čtvrtek

Újezdec

Podolí

Dluhonice

Čekyně

12. 09. 2020

19. 09. 2020

13. 09. v 10:30

24. 09. 2020

17. 10. 2020

24. 10. 2020

01. 10. 2020

22. 10. 2020

14. 11. 2020

21. 11. 2020

05. 11. 2020

19. 11. 2020

12. 12. 2020

19. 12. 2020

03. 12. 2020

17. 12. 2020

Dny evropského dědictví
Možnost návštěvy přerovských kostelů v rámci dnů památek:
SOBOTA
NEDĚLE
KOSTEL
12. ZÁŘÍ 2020
13. ZÁŘÍ 2020

Svatý Vavřinec
Náměstí TGM

Svatý Michal
Šířava

Svatý Jiří
Horní náměstí

Svatá Magdaléna
Předmostí

---

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

---

15:00 – 17:00

Setkání nad Božím slovem
Slovo člověka dokáže povzbudit, dodat sílu a odvahu, ale také zastrašit, zranit, dokonce i zabít.
Boží slovo je však slovo, které dává život, které je světlem pro naše nohy. Ježíš sám poukazuje na
skutečnost, že k životu v plnosti patří Boží slovo: „Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk, ale
z každého slova, které vychází z Božích úst.“ (Mt, 4, 4).
Srdečně zveme proto k „Setkání nad Božím slovem“, které se bude konat každý druhý týden ve
středu v 17:00 na Sonusu. První setkání se uskuteční ve středu 9.9.2020 v 17:00.
Přijďte a dovolte Božímu slovu proniknout vaše srdce a měnit váš život!
Misijní sestry Katarína a Jozefína
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Milí farníci, především mladí a děti.

Nový školní rok je tady a s ním i pokračování aktivit (nejen) animátorů. Můžete se těšit
víceméně na to, na co jste zvyklí. Určitě nás čekají tradiční páteční modlitby mládeže, a o všem
dalším, co se chystá, se můžete informovat na naší facebookové skupině Mládež děkanátu
Přerov.
Především jste srdečně zváni na nejbližší, a zároveň největší, nejpropracovanější a
nejnašlapanější akci tohoto roku, kterou je Děkanátní setkání mládeže konané 18. - 19. září v
Brodku u Přerova.
Tak nezapomeňte sledovat naše webovky mladezprerov.cz a přijeďte i s kamarády!
Situace se spolči pro 1. a 2. stupeň je zatím nejistá, o tom, zda budou probíhat, případně kdy a
v jaké podobě, se dozvíte na plakátcích a v příštím vydání děkanátního časopisu.
Úspěšné vykročení do nového školního roku a všechno dobré přeje za animátory
Anička Štěpánová
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Centrum pro rodinu Přerov připravuje a zve:
Přidejte se ke slavení prvních sobot v měsíci.

Pěší pouť na Svatý Hostýn v termínech 5.9. a 3.10. s úmyslem „Za uzdravení rodinných
vztahů“.
Sejdeme se v Bystřici p. Hostýnem u hřbitova. Vycházíme v 6:30(za každého počasí)s modlitbou
radostného růžence. V 9.00 hod mše sv. v bazilice.

K návratu do Bystřice p. Hostýnem je možné využít pravidelné linky autobusu, který odjíždí v
10.25 hod.
Od září taky začíná „Klub maminek“ na mateřské dovolené.
Zvu maminky s dětmi na mateřské dovolené na faru v Kojetíně, každý čtvrtek od 13-15.00 hod.
Náplní těchto setkání je vzájemná výměna zkušeností s výchovou dětí, drobné tvoření a
v neposlední řadě společná modlitba.

16.9.2020 se uskuteční „Setkání lektorů pro přípravu snoubenců“.
Obětavé manželské páry, kteří věnují čas snoubencům před vstupem do manželství, se sejdou
v Čajovně na faře. Setkání začíná mši sv., jako poděkování za dary pro tuto službu.
Pokud máte taky ochotu a touhu věnovat se vzdělávání a doprovázení snoubenců, dejte mi
prosím vědět.

Přednáška Helenky Škrdlíkové „Život skoro bez odpadu“
proběhne 30. 9. 2020, v 17.30 hod., v budově centra Sonus v Přerově. Věřím, že zaujme
začátečníky i pokročilé, vstupné je dobrovolné. Ekologické téma je stále velmi aktuální.
Hromadící se jednorázové obaly nejen z jídla a nápojů zejména v období koronaviru jsou
alarmující. Tato přednáška taky dobře zapadá do liturgického období pro stvoření, které začíná
1.září a končí 4.října.

V říjnu plánujeme přednášku Mgr.Karla Skočovského „Teologie těla“.
Podrobné informace o konání přednášky budou k dispozici od
www.dcprprerov.webnode.cz, nebo ve vývěskách farností Děkanátu Přerov.

20.9.2020

na

Navštivte naše webové stránky, najdete tady všechny kontakty a oblasti působení.
Požehnané dny pro všechny za Centrum pro rodinu přeje

Jarka Rusňáková.
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Pozvání do Keramické dílny Oheň Ducha
Pravděpodobně mnoho z vás si všimlo, že čas od času něco „uplácám“ z keramické hlíny… a někde
to vyvěsím k podívaní. Možná některý z mých křížů visí ve Vaší domácnosti….
Nejsem žádný umělec, ale ráda Vám prozradím takové malé tajemství, jak Bůh (se svým smyslem
pro humor) plní ty nejmenší dětské sny.
Splnil mi takových snů už několik a vždy žasnu, jak to dokáže!
Ten splněný sen jsem nazvala „Keramická dílna Oheň Ducha“. Duch Svatý má totiž takovou
velikou moc! Je jako oheň, ve kterém lidská srdce taví jako zlato! On věci činí nové, krásné, plné
života. Pracuje s lidskou duší jak hrnčíř s hlínou.
Když jsem byla malá holka, účastnila jsem se výtvarného kroužku v našem malém městě. Vždy tam
byla k dispozici veliká vana plná hlíny. Plácala jsem si různé figurky, které potom opět v té vaně
končily. Nikdo je nevypaloval žádná pec tam ani nebyla.
Ani jsem neměla tušení, jaké by to bylo, kdyby se některá uchovala, ale představovala jsem si, že
jsem řezbářka nebo hrnčířka a tvořím, to bylo vše.
Už jako sestra, když jsem studovala arteterapii, jsem si mohla vyzkoušet tvoření v opravdové
umělecké dílně na krakovské Umělecké fakultě. Byl to pro mne veliký zážitek, který oživil hezké
dětské vzpomínky a měla jsem z toho radost.

Potom, když jsem dostala možnost napsat projekt, kterým bych mohla přispět k pastorační práci ve
farnosti, hned jsem si na to hliněné tvořeni vzpomněla. Pořídila jsem pec a naučila se vypalovat
keramiku…v Kelči jsem potom mohla pár let tvořit a učit jiné pracovat s hlínou a glazurami…
Při stěhování do Přerova jsem se rozhodla pec v Kelči nechat, a řekla jsem si, že pokud to Pán Bůh
bude chtít, tak dílna „Oheň Ducha“ bude… a když ne, tak nebude… Vzala jsem se sebou jen pár
kilo hlíny… tak pro radost … ale ono to doteď nekončí… mám stále víc a víc objednávek…zvláště
na moje keramické kříže. Ukázalo se, že vypalovat můžu v Pavlovicích v Centru pro rodinu Ráj.
Moc za to děkuji!

A nedávno se našlo i místečko na faře, kde jsem mohla dovézt pec z Kelče. (Děkuji, Otče Josefe!)
Ráda bych Vás pozvala, abyste byli součásti plnění se mého malého dětského snu… V polovině září
bych chtěla pořádat meditace s použitím hlíny: Zamyšlení se nad úryvkem z Bible, který se dá i
hmotně zobrazit. Mělo by to být setkaní v malé skupině, cca do 10 osob.

Začátkem září ještě upřesním datum, a pak už bude možné se přihlásit – nejlépe u mě osobně.
sestra Magdalena
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Hospicová péče Caritas: Pomůžeme splnit přání dožít DOMA

Před 2 lety vznikl ojedinělý projekt Charit v Olomouckém kraji s názvem Hospicová péče Caritas.
Jeho poslání i fungování nám přiblíží vedoucí celého projektu sestra Leona Martinková.

Komu je domácí hospicová péče určena?
To je velmi dobrá otázka, protože mnoho lidí nedokáže rozlišit mezi domácí zdravotní péčí a
mobilním hospicem. Pokud někdo z důvodu nemoci či stáří potřebuje zajistit zdravotní péči
v domácnosti (např. převazy, odběry, aplikaci léků aj.), tak jeho obvodní lékař nebo lékař
v nemocnici před propuštěním vyplní poukaz na domácí zdravotní péči a dohodne se s příslušnou
agenturou na zajištění zdravotní péče.
Domácí hospicová péče je ale určena lidem v závěru života, kteří v důsledku vážného onemocnění
mohou mít nepříjemné a komplikované projevy nemoci (bolest, nevolnost, nespavost, neklid,
dušnost, úzkosti aj.), a tudíž potřebují mít zajištěnou trvalou péči paliativního lékaře a jeho týmu.
O jaká vážná onemocnění se jedná?
Ve většině případů jde o onkologická onemocnění. V dnešní době na rakovinu onemocnění 1/3 lidí a
1/4 na ni umírá. To je opravdu velmi vysoké číslo a pravděpodobně všichni známe ze svého okolí
někoho, kdo na rakovinu zemřel nebo s ní bojuje. Dalšími onemocněními jsou např. konečná stádia
různých neurodegenerativních onemocnění (např. roztroušená skleróza, ALS) nebo chronických
orgánových onemocnění (srdce, plic, jater aj.).
Jak vypadá péče domácího hospice?

My přijímáme pacienta, kterému už byla ukončena léčba základního onemocnění a doporučena
paliativní léčba. Je nutné, aby nemocný měl zajištěnou 24hodinovou přítomnost blízké osoby, která
bude schopná nás zavolat, pokud se stav pacienta změní. Paliativní lékař přebírá pacienta zcela do
své péče a hospic zajišťuje všechny léky a zdravotnické přístroje. Sestry i lékař drží 24hodinové
pohotovosti, takže jsou schopni okamžitě po telefonu pečujícím osobám poradit a pokud je nutné,
tak osobně přijet – klidně i v noci.
Kromě zdravotní péče zajišťujeme i sociální poradenství, jako je např. vyřizování soc. dávek,
zprostředkování pečovatelské služby nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek. Dále poskytujeme
dle přání duchovní a psychologickou péči. Naše pacienty provázíme v modlitbě a 1x za měsíc je za
ně v Charitě obětována mše svatá. Pomoc a podporu poskytujeme také pečujícím.
Kde všude Hospicová péče Caritas působí?
V rámci Olomouckého kraje máme 3 pracoviště – Olomouc, Šumperk a Zábřeh a z těchto pracovišť
zajíždíme do vzdálenosti cca 30 km. V rámci olomouckého pracoviště tedy jezdíme např. i do
Lipníku nad Bečvou, na Přerovsko, Konicko, Šternbersko a Prostějovsko.
Co musí splnit zájemce o vaši péči?
Zájemce či pečující nás nejprve kontaktuje telefonicky (603 250 302) a poté vyplní ŽÁDOST,
kterou lze stáhnout z internetových stránek Charity Olomouc. Poté proběhne návštěva v domácnosti
pacienta, při níž pracovnice domácího hospice projednají s pacientem a pečujícími všechny
podrobnosti, které se týkají zajištění péče. Vlastní přijetí do péče provede při následující návštěvě
hospicový lékař.
Ročník 26, září 2020
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Kolik hospicová péče stojí?
Naši domácí hospicovou péči poskytujeme pacientům ZDARMA. Jinak se jedná ale o dost
nákladnou péči, protože je nutné zajistit 24hodinové pohotovosti odborného personálu, drahá léčiva
či zdravotnické přístroje. Asi 35 % nákladů kryjí příjmy ze zdravotních pojišťoven a zbývající
částku je nutné zajistit z grantů a darů.
Co je pro pracovníky hospicové péče nejnáročnější?
Nejtěžší jsou situace, kdy si rodina nepřeje, aby pacient znal pravdu o svém zdravotním stavu –
tedy, že se jedná o závěr života a léčba již byla ukončena. V těchto podmínkách nelze poskytnout
kvalitní paliativní péči. Navíc pacient většinou velmi dobře ví, že se již blíží konec a nemožnost se
o tom otevřeně bavit jen zvětšuje jeho utrpení.
A co vám naopak dělá radost?
Jsme rádi, že můžeme pomoci pacientům splnit přání dožít DOMA. Doma si může dát pacient
pivko, pohladit kočku, těšit se s rodinou, uvařit nám třeba kávu. Je to zcela jiné prostředí než
v nemocnici. Vážíme si všech pečujících, kteří se starají o své blízké i přes různé těžkosti –
mnohdy mají sami zdravotní potíže, nebo jsou pokročilého věku nebo třeba mají naopak malé děti.
Věříme, že naplnění 4. přikázání („Cti otce svého i matku svou“) vztažené na všechny blízké
(rodiče, prarodiče, manžely, děti aj.) jim opravdu přinese Boží požehnání do dalších let.

SPOLEČENSTVÍ LORENCO
Vážení přátelé! Již mnoho roků se v přerovské farnosti setkáváme a společně vystupujeme pod
názvem „SPOLEČENSTVÍ LORENCO“. Jméno Vavřinec se latinsky řekne Lorenco a tak vznikl
název našeho společenství.

Kdo vlastně jsme a co děláme? Jsme skupina lidí – laiků, kteří se během roku zapojují do
organizování různých vystoupení spojených s liturgickou dobou. Tak navazujeme na tradiční
oslavy svátků, které v naší farnosti a v našem městě vždy byly pod záštitou spolků, nebo bratrstev.
A proč vás seznamuji s Lorencem? Začíná nový školní rok a nové programy. Proto jste všichni
zváni, děti, děti a rodiče, děti společně s prarodiči, ochotní mladí lidé, ale to by nebylo
společenství, kdyby nepřišli lidé všeho věku, lidé věřící i nevěřící/ ti jsou také mezi námi/, jsme
pro všechny lidi dobré vůle. Prosím, najděte si chvilku a pomozte nám vytvořit radostné
společenství.

POZVÁNÍ
SPOLEČENSTVÍ LORENCO – OD SV. VAVŘINCE SE TĚŠÍ:
na setkání všech, kdo mají zájem spolupracovat a také se za nás modlit v neděli 13. září 2020
v 17:00 h na centru Sonus
Po společné modlitbě se domluvíme na jednotlivých programech a na čase a způsobu setkávání.
Za všechny Libuše Calábková,
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Kurzy ALFA ve farnosti sv. Vavřince v Přerově
V Přerově jsme mohli v uplynulých měsících prožít poprvé kurzy Alfa, při kterých jde především o
setkání lidí, kteří se chtějí více dozvědět o křesťanství a jeho praktickém prožívání, pokládají si
otázky o smyslu života nebo hledají víru či její prohloubení.
Náš kurz Alfa se nečekaně prodloužil. Dle původního plánu, kdy kurz Alfa začal v lednu, s tím že
konec bude před Velikonocemi, byl kurz nuceně ukončen pandemií koronaviru začátkem března.
Tehdy jsme netušili, zda bude možné kurz vůbec dokončit. Nikdo a nic ale nemůže zastavit to, co
Bůh připravil pro lidská srdce, proto po uvolnění vládních opatření jsme opět v kurzu na přání
většiny účastníků pokračovali a kurz byl nakonec ukončen až počátkem července. Spolu se mnou
se o tom přesvědčili i ti, kteří se v lednu 2020 do tohoto díla odvážili se mnou jít, věnovali svůj
vzácný čas a podělili se o své dary.

Ve dvou svědectvích si budete moci přečíst o tom, jak Bůh působil v životech těch, kteří se
rozhodli hledat odpovědi na otázky, které Alfa kurz klade, co jim tento kurz dal a jaké dojmy v nich
zanechal.
Moc děkuji každému, kdo se zapojil do organizace! Od přípravy pohoštění, prostor pro setkávání
účastníků při pohoštění, přes vedení malých skupinek, svědectví a také velice vzácnou modlitbu za
toto dílo.
Radostí pro mě bylo spolu s Vámi sloužit všem, kteří odpověděli na naše pozvání a mám naději, že
od ledna 2021 odstartujeme druhou sezónu přerovského Alfa kurzu!
Jako první dám slovo paní Danuši, která svým svědectvím kromě osobního zážitku, Vám také sdělí
„vše“, co by se o alfě mělo vědět.
Mějte účast na naší radosti! Je to jen špetka, ale věřím, že každá zde zanechaná věta Vás povzbudí.
Moc Vás zdravím a těším se na spolupráci a setkaní při II. přerovském Alfa kurzu!

sestra Magdalena
Pokud někdo vysloví slovo kurz, podvědomě si vybavím sešit, propisku, poznámky, učení. Když
jsem dorazila na kurz Alfy, bylo to jiné. Otevřené dveře vítaly účastníky do vnitřních prostor
přerovské fary. Prostory, které já osobně vnímám spíše jako soukromé než veřejně přístupné. Můj
pocit, že jdu pouze na přátelskou návštěvu umocňovalo vřelé přivítání i lákavě vypadající
občerstvení. Po šálku nabídnuté kávy a porci dobrého jídla, jsme přešli do místnosti v patře, kde se
promítal krátký film nejen na úvod, ale při každém setkání Alfy.
Hlavním průvodcem jednotlivých dílů byl Nick Gumbel. Usměvavý vikář, neformálně oblečený,
na mě působil spíše jako televizní moderátor než duchovní. Nick mě bavil hned od prvního tématu
"Jde v životě o něco víc?". Podělil se o svůj příběh a netradiční impuls k přečtení Bible. Tehdy byl
zatvrzelým ateistou a chtěl přesvědčit svého kamaráda a spolužáka, že křesťanství je nesmysl pro
divné lidi. Jako student práv dobře věděl, že pokud má správně argumentovat, musí nejdřív
křesťanství poznat a začal čtením Bible. K oné plánované argumentaci už potom nikdy nedošlo,
naopak Nicka tenhle impuls dovedl k víře.
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I přes tento úsměvný úvod bylo hned první téma, o co v životě jde, hodně silným tématem. Já jsem
jako dítě nebyla vychovávaná ve víře a doba, kdy jsem o Bibli nevěděla takřka nic, není tak dávno
minulá. Po shlédnutí krátkého filmu jsem musela dát autorům za pravdu, že bez víry a duchovního
života je uvnitř člověka kousek prázdného místa, které se nedá zaplnit zážitky nebo materiálními
věcmi. Vzpomněla jsem si na pár osobních okamžiků, kdy v průběhu mého života toto prázdné
místo dalo o sobě vědět.
Každé z dalších setkání mělo jiné téma, a příběhy některých lidí ve filmu mi braly dech. Příběhy
lidí, kteří jako děti v rodinách nepoznali mnoho lásky, žili na okraji společnosti, někteří byli
souzeni za těžké zločiny a strávili část života ve vězení. Ale když těmto lidem vstoupilo do života
křesťanství a Bůh a oni uvěřili, jako zázrakem se jim život obrátil k lásce, klidu, porozumění i
úspěchu. Příběhy, které na mě působily doslova „nadpozemsky“.
Dalším zajímavým bodem Alfa setkání byli hosté, pokaždé někdo jiný a ti přicházeli na řadu po
filmu Byli to lidé nějak spojení s křesťanstvím a mluvili buďto o evangeliu nebo o svých
zkušenostech, zlomových situacích a setkáních, vedoucích k podpoře jejich cesty s vírou. Všichni
hosté byli zajímaví a inspirativní, ale ve mně nejhlubší dojem zanechal jeden z posledních hostů.
Mladý muž, kterému byl po velice těžké autonehodě s devastujícími zraněními darován Bohem
"druhý život". Bylo ohromující, nejen to z jakých zranění se uzdravil, ale i to, jak silně z něj
vyzařovala víra v Boha, vděčnost a radost. Silný příběh, který je pro mě důkazem existence Boha a
jeho působení.
Ke konci každého setkání jsme měli příležitost položit dotazy k tématu, podělit se o své názory a
myšlenky při společné diskuzi, která se nakonec ukázala i jako sbližující faktor. Na závěr krátká
modlitba a cestou domů spousta témat k přemýšlení.
Mě kurz Alfa mile překvapil v tom, jak se hluboká poselství dají předávat moderní a lehkou
formou. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě Alfy. Děkuji i za upomínkový keramický
kříž, který je již součástí mého domova, i sešit s recepty, které určitě ráda vyzkouším.

Danuše V. (účastnice)

Pokud se chce člověk ve svém vnímání sama sebe, dostal skrze Boha o kousek dále, je právě Alfa
jedna z možností. Neznamená to, že vám přesně někdo z přítomných odpoví na Vaše otázky, či
pomocí materiálů, které společně sdílíte, získáte svoje lepší já, jde v podstatě o to najít a postupně
nacházet cestu pomocí svých prožitků. Takové věci se nedají všem popsat či srozumitelně vysvětlit,
to se musí zažít. Pro něco tak důležitého, jako je být sám sobě pánem s pánem (Pánem Bohem), na
tom se musí pracovat dlouhodobě a dovedu i říci, že čím více, tím lépe, proto kurz Alfa probíhal
několik týdnů. Člověk domů odchází s odpověďmi i otázkami, tudíž tento proces je vlastně
nepřetržitý. Na konci všeho však stojíte Vy s Bohem, s jistou, že vše je tak, jak má být. Vaše duše se
raduje a Vaše tvář se usmívá, je to ten pravý, nefalšovaný úsměv. A moje další výzva, tento úsměv
si udržet. Se srdečným pozdravem.
Marie Z. (účastnice)
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Alfa kurz mi hodně přinesl. Nové vhledy svědectví lidí, sdílení, přátelé, dobré a hutné jídlo dělané
s láskou, super videa Alfa kurzu z Anglie, upevnění a sdílení duchovního života s kamarádkou a
mamkou – VDĚČNOST
Nenapadá mě nic, co bych měla vytknout… snad větší účast a otevřenost lidi, ale to není výtka, ale
přání. Chtěla bych pokračovat v setkávaní, sdílení s ostatními. Jedině tak se da růst a podporovat se
navzájem. Děkuji všem za vše!
P.S. Přála jsem si, aby se Alfa kurz uskutečnil, a splnilo se mi to!
Simona P. (účastnice)

Velkým přínosem jsou osobní svědectví lidí, ta svědčí o Bohu nejvíc. Pro pochybující je to určitá
naděje, že i jim se může stát, že to pocítí na sobě. Některá témata jsou zajímavá, jiná méně. Fajn jsou
taky diskuze, sdílení.
(účastník)

Korálkování
Milí přátelé,
chtěla bych se s vámi podělit o jednu aktivitu, která nebyla až tak moc známa ve farnosti, ale přece se
konala. Korálkování s dětmi na Sonusu. Bylo nás téměř 20, i děti z jiných farností. Naučili jsme se
nějaké nové techniky korálkování a děti si udělali spoustu malých dárku nejen pro sebe, ale i pro své
kamarády. Byl to čas na dělení se mezi sebou, s poznáváním se i prohlubováním vztahu. Při našem
tvoření vzniklo hezké společenství, ve kterém jsme se rozdělili nejen o to co víme a umíme, ale
hlavně o radost.
Touto cestou Vás chci taky pozvat na další setkání a to nejenom děti, ale i ty kteří mají chuť se něco
nového naučit.
Tento rok bychom začali v sobotu 3. října odpoledne na Sonusu. Nahlásit se můžete osobně nebo na
telefonu 605 946 408. Těším se na Vás.
Sr. Rastislava SSpS

Den s charitou
Srdečně zveme všechny zájemce a příznivce na Den s charitou, který se uskuteční v pátek 25. září od
9 do 17 hod. v Galerii Přerov. Těšit se můžete nejen na přiblížení našich služeb, ale také na zábavný
a poučný program v průběhu celého dne. Na všechny se těšíme!
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Nesmíme se bát
Michal Zamkovský
Kniha, kterou vám chci představit, je knižním
rozhovorem s P. Michalem Zamkovským, slovenským
redemptoristou, který vedli Imrich Gazda a Pavol
Rábara.
P. Michal nás nejprve seznámí se svým dětstvím,
mládím, rodiči, kteří odešli za prací do Ameriky, a
sourozenci. Vypráví o tom, jak jej rodiče a prostředí
rolnické rodiny ovlivňovalo a o svém studiu na střední
škole a později na vysoké v Bratislavě. Také o svém
vnitřním obrácení. „Nebyl jsem žádný grázl, svým
způsobem jsem i věřil, ale neměl jsem zkušenost
osobního setkání s Ježíšem. Ale právě to je v životě
křesťana klíčové. Opakuji to všude, kam přijdu“, říká
který se s Kristem setkal při svém každodenním
sportovním běhu v přírodě.
Dokončil studia a tajně začal studovat teologii a vstoupil do řádu. Na kněze byl, také tajně, vysvěcen
v Polsku kardinálem Macharskim, nástupcem Karola Wojtyly v Krakově roku 1980. Nikomu, ani
nejbližším, nemohl nic říct. Deset let působil v utajení, jeho farností byla továrna. „ Lidem, kteří tam
pracovali, jsem tajně žehnal, později jsem se po práci s některými setkával v malé skupince.“ Popisuje
své tajné působení, i to, že musel odmítat pokusy kolegyní o bližší kontakt s ním, což mu vyneslo
pověst pyšného člověka.
Zvláštním obdarováním a povoláním redemptoristů jsou lidové misie. O jejich významu a současné
podobě i o tom, jak se s nimi seznamoval Polsku, také Otec Michal vypráví. Všímá si důležitosti cílů
misií. Jedním z nich je také možnost dát do pořádku svůj život, svoji minulost, nezaujatě se
vyzpovídat bez psychologické bariéry. Význam mají i kázání a promluvy. „ Vždycky na misiích
říkám, že slovo, které potřebuješ slyšet, si sám nepovíš…Bůh má pro každého svoje slovo. Nevím,
kdy vám ho předá, možná při zpovědi, možná při mši, nevím, ale Pán Bůh vám ho řekne. Otevřete
oči, uši, srdce a Pán Bůh vám dá slovo, které rozsvítí vaše nitro“.
P. Michal se také dotýká mnoha témat v životě víry i církve a společnosti, kterými se nezabýváme,
nevidíme je, nebo nechceme vidět. V mnohém vede k zamyšlení, je inspirující.

Knihu vydalo nakladatelství Pavel Nebojsa –Doron v roce 2019. Ze slovenského originálu Spovedal
som Slovensko přeložila Františka Böhmová. Přeji hezké čtení a duchovní povzbuzení z této knihy.
Jaroslav Branžovský
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KALENDÁŘ
Středa 2.9.2020

19:15

Přerov, fara

Setkání pastorační a ekonomické rady Přerov

Pátek 4.9.2020

16:00-18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Svatá zpověď na začátku školního roku

Sobota 5.9.2020

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

8:45

Přerov, fara

Zapisování úmyslů na mše svaté

17:30

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

Neděle 6.9.2020

8:45 a 10:30

Předmostí, Přerov

Žehnání školních tašek

Pondělí 7.9.2020

16:00

Přerov, centrum Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

18:00

Přerov, Šířava

Modlitba růžence

Čtvrtek 10.9.2020

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela „skupina B“

Pátek 11.9.2020

19:15

Přerov, fara

Příprava na biřmování

Přerov, Předmostí

Dny evropského dědictví, viz str.

15:00

Přerov, kaple P. Marie

Růženec v kapli Panny Marie Bolestné

16:00

Přerov, fara

Příprava na biřmování

15:00

Přerov, centrum Sonus

Začátek vyučování náboženství viz str. 6

18:00

Přerov, Šířava

Modlitba růžence

18:45

Předmostí, fara

Setkání pastorační a ekonomické rady Předmostí

Úterý 15.9.2020

16:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání křesťanských žen

Středa 16.9.2020

19:15

Přerov, fara

Setkání lektorů připravující snoubence

Čtvrtek 17.9.2020

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela „skupina A“

Neděle 20.9.2020

15:00

Kaple pod nemocnicí

Pobožnost u kaple pod nemocnicí

Pondělí 21.9.2020

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

18:00

Přerov, Šířava

Modlitba růžence

Čtvrtek 24.9.2020

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela „skupina C“

Pátek 25.9.2020

9:00 – 17:00

Galerie Přerov

Den s Charitou

Neděle 27.9.2020

7:30

Přerov, Šířava

Hodová mše svatá v kostele sv. Michaela

Pondělí 28.9.2020

18:00

Přerov, Šířava

Modlitba růžence

Úterý 29.9.2020

16:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání křesťanských žen

12:00 – 18:00

Přerov, Šířava

Adorační den v kostele sv. Michaela

Středa 30.9.2020

17:30

Přerov, centrum Sonus

Přednáška „Život skoro bez odpadu“

Pátek 2.10.2020

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Neděle 18.10.2020

15:00

Přerov, Městský dům

Setkání pastoračních rad děkanátu s otcem

12.9.-13.9.2020

Neděle 13.9.2020
Pondělí 14.9.2020

arcibiskupem
Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu
Přerov.
Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově.

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