ROŠŤÁK
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí
Prosinec 2020
Pochválen buď Ježíš Kristus!
Milí farníci, tentokrát píšu Vám v takové zvláštní době. Zvláštní pro každého
z nás. Zvláštní v tom, že každou chvíli se něco mění, zpřísňuje se a omezuje. A to
moje psaní je o to těžší, že když to píšu, tak ani nevíme, jak to vůbec bude v době
adventní a vánoční vypadat. Jestli se budeme moci zase spolu setkávat v našich
kostelích při bohoslužbách (a vím, jak moc po tom toužíte), na faře či Sonusu
během našich pastoračních setkání (vím, že i to Vám už také chybí). Zatím nedělní
mše sv. prožíváme jen on-line. Ostatní informace se můžete dozvědět buď na
internetu nebo z vitrínek u našich kostelů.
Doma na zdi jsme měli zajímavý obrázek. Pán Ježíš stojí u lehce otevřených
dveří a klepe. Přede-vším pozorně naslouchá, jestli uvnitř zaslechne vytoužené:
„Ano – pojďte dál“. Autora tohoto obrazu určitě inspirovala slova z knihy Zjevení
Apoštola Jana: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.“ (Zj 3,20) Pán Ježíš vždy dělá ten první
krok, první vychází vstříc. On klepe na dveře našeho života, na bránu našeho srdce.
Ale pak čeká trpělivě, až ho sami pozveme dál. Ježíš se nechce vnucovat. To není
jeho styl, aby násilně vtrhnul dovnitř. Nikoliv. Je to takové až nepochopitelné, kdy
všemohoucí a milující Bůh pokorně čeká, až člověk ve své svobodě odpoví na Boží
volání a řekne: „Ano, Bože pojď dál“.
Vždy jsem si kladl otázku – co se stane, když dotyčný dveře přeci jen
neotevře? A vzpomněl jsem si ještě na další biblickou scénu spojenou s klepáním
na zavřené dveře. Josef s Marií přicházejí do Betléma. Jdou od domu k domu
a hledají ubytování. Klepou na dveře hostinců, ubytoven, domů obyčejných lidí
a všude je plno, vskutku před nimi zavřeno. Nebylo pro ně místa. Jenže Boží plán
přesto pokračuje úspěšně dál. Když ne v hostinci nebo v domě, tak se malý Ježíš,
Boží Syn narodil v jeslích. A právě toto chudé a ubohé místo naplnila a prozářila
Boží sláva, nádhera. Právě letos je tento fakt ještě viditelnější, když mnohé dveře
jsou zavřeny, tak Boží láska si najde cestu, ale je třeba připravenosti. Když Ježíš
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bude klepal na dveře našeho srdce, je důležité abychom Mu otevřeli a řekli „Pane
Ježíši, pojď dál“. Atˇ nám všem zazní: „Pokoj lidem dobré vůle“ a Kristovo světlo
ať prozáří naše srdce.
P. Josef

Milí farníci,
rád bych poděkoval Vám všem, kteří nás podporujete pravidelně
i za velkorysé jednorázové dary. Děkuji Vám všem, kteří jste
vyslyšeli naši výzvu a v této jistě i pro Vás nelehké době, nás
finančně podpořili.
Jsme za to velmi vděčni a pamatujeme na Vás v modlitbě a při
mších svatých, které sloužíme s o. Jiřím.
Všem Vám ze srdce vyprošuji Boží požehnání
P. Josef Rosenberg
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PŘÍMÉ PŘENOSY – VÁNOCE 2020
Přímé přenosy z kostela sv. Vavřince budou realizovány:
24. 12. 2020 v 21 hodin
25. 12. 2020 v 10 hodin
27.12. 2020 v 10 hodin
1. 1. 2021 v 10 hodin
3

Změna nemocničních kaplanů v Přerově
Po sedmi letech Přerov opouští sestra Marie Goretti a místo ní službu přebírá sestra
Magdalena Lis a trvalý jáhen Roman Nehera.

Rozloučení sestry Marie Goretti
Milí přátelé!
Bohu díky! Myslím, že se to podařilo.
Sedm let jsem u Vás sloužila nemocným, ale naopak mnoho jsem získala a byla to
pro mne radost!
Zato Vám všem a každému zvlášť ze srdce DĚKUJI. Prosím o modlitbu a já se
budu zase modlit za vás. Během měsíce listopadu se budu stěhovat do jižních
Čech. Pokračuji na cestě za Pánem ve službě Bohu a lidem na poutním mariánském
místě v Kájově. Samozřejmě vás všechny srdečně zvu na toto krásné poutní
mariánské místo u Českého Krumlova. I když je to trošku z ruky.
Vaše bývalá nemocniční kaplanka sestra Marie Goretti

Představeni Romana Nehery
Jmenuji se Roman Nehera a jsem z prostějovského děkanátu. Nastupuji s kolegyní
sr. Magdalenou Lis do přerovské nemocnice, odkud odchází dlouholetá
nemocniční kaplanka sr. Marie Goretti. Současně pracuji také na olomouckém
arcibiskupství na pozici pomocného koordinátora nemocničních kaplanů
v olomoucké arcidiecézi na Centru pro pastoraci nemocných. Také sloužím
v Prostějově v ADP Sanco jako nemocniční kaplan. Minulý rok jsem přijal z rukou
pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení (ženatý trvalý jáhen). Sestra
Marie Goretti vybudovala v přerovské nemocnici dobré jméno službě
nemocničních kaplanů. Rádi budeme pokračovat v této službě, kde budeme
duchovně i lidsky k dispozici pacientům, příbuzným i všem zdravotníkům.
Roman Nehera
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Představeni sestry Magdaleny Lis
Mnoho z vás už mě zná a dost toho o mě
ví. Byla mi v rámci farnosti a děkanátu
svěřena nová služba a ráda bych se s vámi
o tuto zprávu podělila. Od poloviny
listopadu jsem nemocniční kaplankou pro
přerovskou nemocnici místo sestry Marie
Goretti.
Je to pro mě nová výzva, i když službu
nemocničního kaplana vykonávám od
začátku mého působení v ČR.
První zkušenosti jsem nasbírala v hospici
Citadela CČB ve Valašském Meziříčí.
Jsem za tohle místo moc vděčná. Nosím ve
svém srdci mnoho příběhů a přemýšlím o
tomto místě jako o domově, kam se člověk
rád vrací.
Zakusila jsem v Citadele, čím je anebo může být ekumenismus v praxi a také jak
se přizpůsobit nové, jiné než polské mentalitě.
Poprvé jsem se setkala s úplně nevěřícími a nepokřtěnými lidmi, které jsem měla
čest doprovázet v době jejich nemocí a často i posledních okamžicích života na
zemi. Objevovala jsem, jaký je to dar doprovázet někoho, kdo mi dovolil vejít do
svého životního příběhu a být tam s ním na cestě k mnoha cílům přes pohodu i
nepohodu, stát se součástí jeho příběhu. Žasla jsem, jak málo někdy stačilo, aby se
smutné oči rozzářily radostí. Nebylo potřeba moc slov…
Učila jsem se s úctou mlčet a sklánět hlavu před tajemstvím lidské křehkosti,
děkovat za krásu lidské duše, sbírat slzy, ale i objímat smích, být nablízku
pozůstalým…
Nyní víc jak rok sloužím ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde pracuji pro oddělení
onkologie a následné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatelské péče. Jsem také
k dispozici v poradně pro pozůstalé Hořec.
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Nemocnice je veliká, a proto je nás tam 7 nemocničních kaplanů. Snažíme se
zabezpečit pastorační péči po dobu celého týdne včetně služby na telefonu přes
víkend. Jsme k dispozici pro všechny, kdo si o naši službu požádají.
Už to není tak domácí prostředí jako v Citadele a vše je úplně jiné.
Teď se častěji setkávám s pacienty, kteří se ze své nemoci uzdraví. Moc mě těší,
když můžu být s někým, komu se postupně stav zlepšuje, a potom se ke mně hlásí,
když navštíví nemocnici už jenom na kontrolu.
Obrovským povzbuzením je pro mě i to, když si věřící lidé zavolají kaplana před
operací nebo zákrokem, a vnímají, že spolu s posílením těla chtějí podpořit i svoji
duši. Poprosí o svátosti nebo o modlitbu. Ráda bych vás povzbudila, abyste se
nebáli čerpat z toho velikého pokladu církve, kterým svátosti jsou. Svátost
pomazání nemocných není určena jenom k poslední chvíli života, je to především
svátost pro posilu těla a duši v náročném období nemocí. Ve Svatém Písmu čteme:
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají
ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne,
a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ Jk5, 14-15
Chci, abyste věděli, že máte ve svém okolí zajištěnou pastorační péči o nemocné,
a neváhali si o ní říct. Informujte o tom také nemocné, které znáte.
Pokud se dostanete do nemocnice, vždy se na mě můžete obrátit. Rovněž spolu
s ostatními sestrami jsme ochotné vás anebo vaše blízké nemocné navštívit doma
a povzbudit.
Teď, v tomto nejistém období plném obav o naše zdraví se spolu se sestrami
obzvláště modlíme za všechny nemocné.
Přeji nám všem, abychom byli zdraví a v nemoci neztráceli naději a vždy našli
důvod k vděčnosti.
Těším se na setkání.
s. Magdalena Lis
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Darujte teplo lidem bez domova
S přicházející zimou je opět otevřena Noční sedárna, kterou
v zimním období od října do dubna provozuje Nízkoprahové
denní centrum Lorenc Charity Přerov. Otevření Noční sedárny
financuje město Přerov dle smlouvy jen za předpokladu, že odpolední denní
teploty klesnou pod mínus 3 stupně Celsia. Jsou však noci, kdy sedárna podle
těchto pravidel otevřená být nemůže, teplota je na teploměru vyšší a přesto je
pocitově velmi zima, zvláště když fouká silný severák, nebo mrholení namrzá na
všem, kam dopadne.
Z toho důvodu hledáme další možnosti financování Noční sedárny při méně
mrazivých dnech a nocích, kdy je zvládnutí nocí venku pro osoby bez přístřeší
velmi náročné. Provozní a personální náklady na jednu noc činí asi 1500 Kč.
Nabídněte s námi pomocnou ruku osobám bez přístřeší a přispějte libovolnou
částku na nezbytné noci v teple. V minulém roce jsme pomohli přečkat zimu
v teple celkem 18 lidem, kteří k nám pravidelně přicházeli na Noční sedárnu. Číslo
účtu Charity Přerov je 34536831/0100, VS 1291, nebo přijďte k nám, na Šířavu
27. Děkujeme.
Adéla Trumberová

Tříkrálová sbírka 2021
Milí farníci,
i přes nepříznivou situaci a různá
„koronavirová opatření“ Tříkrálová
sbírka 2021 bude!
Proběhne však ne zcela tradiční
formou. Nově bude možnost přispět
do tzv. virtuální kasičky, která bude
k dispozici online na internetu, na
stránkách www.trikralovasbirka.cz.
V letošním roce připravila Charita Přerov novinku, a to Tříkrálový koncert, který
budeme živě přenášet v neděli 3. ledna 2021 z kostela sv. Vavřince v Přerově,
prostřednictvím kanálu Youtube a na obrazovkách Televize Přerov. Zazní nejen
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příjemné melodie, ale uslyšíte i přání a povzbuzení do nového roku od různých
známých osobností. Při této příležitosti bude možnost TKS finančně podpořit.
Možnost klasického koledování je stále ještě otevřená a (ne)uskuteční se podle
aktuální situace. Pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom vám, v obcích na
Přerovsku, přinesli požehnání domů jako každý rok a sbírka proběhne klasickým
způsobem. Pokud nebude možné vyslat koledníky osobně dům od domu, bude
kasička umístěna alespoň na obecním úřadě, kde bude možno přispět a vyzvednout
si tříkrálovou nálepku nesoucí požehnání. V Přerově pak bude kasička v sídle
Charity Přerov na Šířavě 27 a na faře.
Přejeme vám mnoho zdraví a naděje do dalších dnů a doufáme, že se již brzy
budeme moci setkávat s vámi při různých příležitostech na živo.
Emilie Šmídová

MODLITBY MLÁDEŽE
Po letních prázdninách se
s příchodem školního
roku vrátily 9. 10. i
modlitby mládeže do
kostela sv. Vavřince.
Účast
byla
vskutku
skvělá, a nakonec se nás
sešlo 16 mládežníků.
Tématem těchto modliteb
byl růženec, jemuž je
měsíc říjen zasvěcen.
Modlitba ve společenství
mladých byla duchovně
nasycující a v této těžké době i trpělivost posilňující. Tradiční agapé sice na faře
být uskutečněno nemohlo, ale ani tak jsme neopomněli na nasycení fyzické a po
požehnání od otce Jiřího jsme si pochutnali na Dájiných delikátní muffinech.
Marek Hradil
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Papežská misijní díla
Milí bratři a sestry,
mnozí z Vás už Papežská misijní (PMD) díla znáte. V naší farnosti jim cestičku
zatím vyšlapávají naši nejmenší, přes Papežské misijní dílo dětí – misijní klubko.
Taky jste je určitě už podpořili i zakoupením nějakého výrobku nebo koláčku na
misijním jarmarku, nebo příspěvkem do sbírky na misijní neděli.
Kromě Papežského misijního díla dětí však mají PMD aj díla „pro velké“. Právě
ty jsme Vám chtěli více představit na letošní misijní neděli, 18. října 2020 a pozvat
Vás k zapojení se do těchto děl. Okolnosti nám však nedovolily osobní setkání v
kostele, proto Vám chceme „udělat chuť“ alespoň přes tento článek a misijní
nástěnky v kostele.
Co tedy PMD vlastně jsou? PMD jsou církevní nezisková organizace, která pod
přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve
všech kontinentech. Zvěstuje evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vede je k
spoluúčasti a respektuje jejich důstojnost.
Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout
našim bratrům a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží
děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji.
Pomoc je poskytována prostřednictvím čtyř základních děl:
➢ Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV)
➢ Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA)
➢ Papežské misijní dílo dětí (PMDD)
➢ Papežská misijní unie (PMU)
Je mnoho způsobů, jak podpořit PMD – finančním darem, modlitbou nebo
zapojením se do členských aktivit. K členským aktivitám patří Misijní klub,
Dárcovství, Misijní růže a Adorace pro misie. Každý se může zapojit jako
jednotlivec či přes společenství.
Naší touhou bylo vytvořit v naší přerovské farnosti „Misijní klub“ jako
společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci
Papežských misijních děl. Zároveň se modlí za potřeby světa a vzájemně se sdílí i
se svým osobním misijním posláním.
Jak nám připomíná sv. otec František v mottu letošní misijní neděle: „Zde jsem,
mne pošli!“ (Iz 6,8), každý z nás je pozván k velkodušné odpovědi na Boží volání.
Každý z nás tam kde je a v prostředí, v kterém žije, může a má být misionářem.
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I když se ještě nějaký čas nebude možné osobně se setkávat, chci Vás pozvat k
modlitbě za toto dílo. Čas, který právě žijeme, nemusí být jen časem omezení, ale
taky časem milosti a příležitosti k duchovnímu obrácení, růstu a prohloubení
vztahu s Bohem. A když se pak časem otevřou i možnosti osobně se setkávat,
budou naše srdce připravená, opravdově otevřená i pro naše bratry a sestry.
Jen co to bude možné, oznámíme v kostele začátek setkávání misijního klubu.
Zván je každý!
Milovaní, přeji Vám všem do této nelehké doby hlubokou důvěru, že náš dobrý
Pán je vždy s námi a nikdy nás neopouští. Ať jste i Vy pro lidi kolem Vás
světýlkem, přes které proudí do světa Božího pokoj, láska a radost.
V lásce Ducha Svatého
sr. Jozefína, SSpS

Kurz Alfa
I přes všeobecně nejistý stav jsme se rozhodli naplánovat v novém roce kurz Alfa.
Vedla nás k tomu vzácná zkušenost z minulého roku, o které jste si mohli přečíst
v jednom z předchozích čísel Slova.
Věříme, že s Boží pomocí budeme moci zase žít naplno beze strachu a dále
realizovat naplánované aktivity pro náš růst. S touto vírou Vás chceme pozvat
k rozšíření informací o Alfě mezi vaše známé, přátele nebo i ve vaší rodině. Alfa
kurz je hlavně pro lidi, kteří s Bohem nemají zkušenost, jsou „nevěřící“, v životě
však hledají něco víc, kteří se ptají na křesťanskou víru a její smysl.
Máme k dispozici plakátky a letáčky s kontakty a odkazy, kde se dozvíte více
podrobností o kurzu.
Můžete si je vyzvednout v obchůdku nebo osobně u s. Magdaleny a roznést je,
aby informace byla na více místech.
Můžete nám pomoci také modlitbou za tuto evangelizační iniciativu, aby se mezi
námi našli noví bratři a sestry uchváceni setkáním s Kristem.
A kdokoliv z vás cítí v srdci touhu zapojit se přímo do organizace kurzů, bude
velmi vítán v našem týmu.
s. Magdalena a tým Alfa kurzů
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Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu
farnosti Přerov a Předmostí.
Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na
faře v Přerově.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2020.

ŘKF Přerov
Kratochvílova 6
750 02 Přerov
Tel. 581 217 079
faprerov@ado.cz

Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na
výrobu časopisu.

www.farnostprerov.cz

12

