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DĚKUJI 

Častokrát slyšíme nebo dokonce i sami používáme přísloví: „Boží cesty jsou 

nevyzpytatelné”. Já osobně raději říkám: „Pán Bůh se o nás postará”. Pokud mu 

v tom nebudeme překážet. A to se v naší farnosti co chvíli potvrzuje. Platí to 

třeba i pro naše letošní pokračování v opravách střechy farního kostela, které 

z důvodu financí a nejisté situace po epidemii, měly být odloženy na příští rok. 

A tu se sehnaly peníze a pokračujeme v opravách. Bůh se stará pokud se člověk 

přičiní. A „našly se” cca 2 miliony Kč. Takže pokračujeme! Bohu díky za 

skvělou spolupráci vedení města Přerov s naší farností. Pomáhá nám 

i Olomoucký kraj a také nadace ČEZ. Bez takovéto pomoci by opravy nebyly 

možné. Obrovské díky patří i Vám všem, štědrým farníkům. Vždyť farnost se 

spolupodílí, především díky sbírkám, zejména těm „měsíčním na opravy”, do 

kterých přispíváte opravdu na opravy. Také děkuji za brigádnickou pomoc, která 

taktéž mnoho ušetřila. Ještě jednou, za každou pomoc: Pán Bůh zaplať! A proto 

Vás prosím a vybízím: modlete se i za zdar všech oprav. Panno Marie Pomocná, 

oroduj za nás! 

 

Poděkování katechetům 

Děkuji touto cestou také všem katechetům a animátorům v naší farnosti, kteří se 

trpělivě věnují dětem různých věkových skupin, od předškoláků a školáků až po 

středoškoláky v náboženství i ve společenství. Díky za vaše úsilí a čas, který 

dětem a mladým dáváte. Mladí a děti jsou budoucnost naší farnosti a péče o ně je 

svědectvím zralé víry. Ať Vám všem žehná dobrotivý Bůh. 

 

P. Josef 

ROŠŤÁK 
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí 

Říjen 2021 



Rošťák – říjen 2021 Stránka 2 
 

Říjen v liturgii 

Měsíc říjen je v církvi zasvěcen modlitbě růžence. V říjnu slaví také farnosti, 

u nichž není známo datum posvěcení kostela, Slavnost výročí posvěcení kostela. 

Prožíváme liturgické mezidobí. V neděli 18.10. pamatujeme zvlášť na misie. 

Mysleme také na své povolání být Ježíšovými svědky před našimi nevěřícími 

sousedy, přáteli, spolužáky, spolupracovníky… 

1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve 

2.10. Sv. Andělé Strážní 

„Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a 

jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby 

ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi podíl na blaženém 

společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu.“ (Katechismus katolické církve).   

4.10. Sv. František z Assisi, řeholník 

5.10. Sv. Faustyna Kowalská, řeholnice 

„Modlitba, která je mi nejmilejší, je modlitba za obrácení hříšných duší, věz, má 

dcero, že tato modlitba je vždy vyslyšena...“ (Deníček, sestra Faustyna) 

7.10. Panna Maria Růžencová 

Na internetových stránkách fatym.com můžeme nalézt přehled možností, jak se 

modlit modlitbu růžence ve společenství druhých, pokud nemáme možnost 

modlit se například v kostele, nebo doma v rodině, apod. Je možnost připojit se 

také k modlitbě na Radiu Proglas, buď s různými skupinami, nebo živě, kdy je 

možné do radia i zatelefonovat. Modlitba růžence ve společenství je také 

obdařena odpustky. 

12.10. Sv. Radim, biskup 

15.10. Sv. Terezie od Ježíše, řeholnice, učitelka církve 

16.10. Sv. Hedvika, řeholnice 

17.10. Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník 

18.10. Sv. Lukáš, evangelista 
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22.10. Sv. Jan Pavel II., papež 

23.10. Sv. Jan Kapistránský, kněz 

28.10. Sv. Šimon a Juda, apoštolové 

Připravil Jaroslav Branžovský 

 

Den s Charitou Přerov  
 

V pátek, 

10. 9. 2021 proběhl 

v obchodním centru Galerie 

Přerov Den s Charitou 

Přerov. Představilo se zde 

všech 7 služeb, které Charita 

Přerov poskytuje. 

Návštěvníkům akce se 

nejrůznějšími formami 

předvedla každá z nich 

a mohli si zakoupit 

i nejrůznější rukodělné výroby od klientů služby Setkávání seniorů SPOLU či 

sazenice granátového jablka, které vypěstovali sami klienti Nízkoprahového 

denního centra LORENC, které poskytuje zázemí pro lidi bez domova. Nechyběl 

ani Charitní bazar Daruj-Ber, v rámci něj si návštěvníci odnesli nemálo krásných 

starožitných kousků a mnoho dalšího. 

Charitní pečovatelská služba nabídla k vyzkoušení 

nejrůznější kompenzační pomůcky včetně těch, s nimiž 

se běžně člověk nesetká a pro návštěvníky měla také 

k dispozici gerontologický oblek simulující pocit 

člověka, jenž není schopný se bez kompenzačních 

pomůcek sám pohybovat. 

Zdravotní sestry z Domácí zdravotní a hospicové péče 

zájemcům měřily krevní tlak a poskytovaly související 

informace. Občanská poradna a poradna pro dlužníky 

měla připraven zábavný a odborný kvíz, na kterém si 

každý prověřil svou finanční gramotnost. Seniorky ze 



Rošťák – říjen 2021 Stránka 4 
 

Setkávání seniorů SPOLU předvedly různé techniky cvičení - tai či, cvičení se 

smovey kruhy i nové cvičení s vibrujícími tyčemi flexibary. Romské komunitní 

centrum Žížalka mělo připraveno dětský koutek, kde si děti zkusily různé 

interaktivní a zábavné hry rozvíjející logické myšlení. Nechybělo ani něco na 

malování a sladká odměna. Naše druhé Romské komunitní centrum Lačo jilo – 

Dobré srdce se postaralo o doprovodný hudební program. 

V podvečerních hodinách byla jako závěr Dne s Charitou Přerovsloužena mše 

svatá za pracovníky a klienty Charity Přerov v kostele svatého Vavřince 

v Přerově. 

Vendula Novotná 

Misijní klubko 

Po delší odmlce z důvodu 

pandemické situace se sejdou malí 

i velcí misionáři z Misijního 

klubka na centru Sonus. Děti 

připraví drobné předměty, které si 

můžete zakoupit formou 

dobrovolného příspěvku, na 

Misijní neděli, která se uskuteční 

24. října v 10:30 ve farním kostele. 

Po skončení mše svaté se uskuteční 

tradiční trhy a můžete se těšit i na 

oblíbený Misijní koláč.  

Malí misionáři mezi sebe rádi přivítají nové misionáře - děti, které rády pomáhají 

druhým dětem a svou prací či modlitbou takto přispějí k jejich radosti. Nové 

misionáře čeká několik setkání v Misijním klubku, kde společně vytvoří 

nejrůznější předměty na Misijní jarmarky. Pokud rád tvoříš nebo se setkáváš s 

ostatními dětmi, přijď mezi nás v sobotu 16. října v 9:00 na centrum Sonus. 

Budeme se na tebe těšit. Více informací o činnosti Misijního klubka a fotky ze 

setkání a uskutečněných Misijních jarmarků najdete na našich webových 

stránkách klubkoprerov.webnode.cz.  

Za členy Misijního klubka                                                                                

Eva Punčochářová 
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Informace z farní prodejny 

 

I když je náš obchůdek trochu zastrčený, vy, kteří chodíte pravidelně do kostela 

ho znáte. Vy, kteří přijdete poprvé, budete příjemně překvapeni. 

Nabízíme velký výběr kalendářů na rok 2022, velký výběr Biblí pro děti i 

dospělé, duchovní literaturu, dobrodružné knihy pro děti i mládež. Dárkové a 

upomínkové předměty. Vína z arcibiskupského sklepa a Oplatky z Přerova, které 

najdete jen u nás.  

Pletení obvazů 

Chceme také tímto oznámit, že se i nadále pokračuje v pletení obvazů. Kdo chce 

plést obvazy, může si klubíčka příze vyzvednout a také odevzdat hotové obvazy 

v naší prodejně. Kdo nemůže plést, a přesto by se chtěl zapojit, může finančně 

přispět na pořizování přízí. 

Chceme Vám všem poděkovat za vaši podporu a návštěvu v prodejně. 

Moc se na vás těšíme. 

 

Církevní mateřská škola v Přerově 

 

Dne 1. září 2021 byl zahájen začátek nového školního roku pro školní rok 

2021/2022 v Církevní mateřské škole v Přerově na Sonusu. 

Nový školní rok byl zahájen pro rodiče s dětmi 1. září 2021 mší svatou 

,,baťůžkovou“ v kostele sv. Vavřince v Přerově v 18.30, kterou vedl a celebroval 

děkan P. Mgr. Josef Rosenberg. 

Dne 6. září 2021 v 16 hod. se v církevní mateřské škole konala ,,Třídní schůzka“ 

pro rodiče. Na třídní schůzce byli rodiče seznámeni s celoročním plánem aktivit 

církevní mateřské školy pro školní rok 2021/2022. 

Pro rodiče byla vytvořena novinka ,,facebooková skupina“, kterou rodiče 

přivítali a měli radost. V této skupině mají rodiče okamžité informace ohledně 

dětí, událostí a novinek. Tak se vytvořil ten nejrychlejší kontakt mezi rodiči 

a učitelkou. 
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Ve školce je nově televize pro DVD k širšímu vzdělávání dětí.  

Děti budou mít v roční nabídce aktivit pro školní rok 2021/2022 v dopoledních 

hodinách: 

- Katecheze s knězem 

- ŠVP - ,,Otče náš“ pokračuje.  

- Keramika – výrobky s pálené hlíny. 

- Anglický jazyk, plavání, lyžařský kurz, Country tance, kurz hraní na flétnu. 

- Charita - spolupráce se seniory, pokračování v projektu ,,Most“.  

Rodiče - akce pro rodiče s dětmi ,,Mámo, táto pojďte si hrát“, kdy si můžou 

všichni společně hrát a jsou také připravena cvičení a besedy. 

Církevní mateřská škola v Přerově má od 1. září 2021 celkem 23 dětí, z toho 17 

dětí pokračujících, včetně 7 dětí předškolní výuky a nových dětí nastupujících 

je 6. 

 

Svatá země 

Z pouště do Jeruzaléma srdcem, vzpomínkami, 

rozjímáním a modlitbou 

Prokop Siostrzonek 

 

Někteří z vás jistě již jako poutníci navštívili Svatou zemi, 

mnohým se to zatím nepodařilo. Arciopat břevnovského 

kláštera Prokop Siostrzonek nám v knize nabízí z poutí do 

Izraele nejen zajímavé informace o biblických místech, ale 

především osobní prožitek, který čtenáře může inspirovat 

k vlastní meditaci. Kniha může posloužit jak těm, kdo se do Svaté země 

vydávají, tak i těm, kteří tam cestovat nemohou. Postřehy a úvahy otce Prokopa 

jim tato místa přiblíží, jako by tam byli. Jednotlivé kapitoly o biblických místech 

provází úryvek z Písma, který se nějak vztahuje k onomu místu. Dozvíme se i 

historické podrobnosti i místní podmínky. V úvahách o událostech s místy 

spjatými autor hledá i podněty pro náš život. V knize nás potěší mnoho 

barevných fotografií od Stanislava Přibyla. Přeji hezké čtení. 

Jaroslav Branžovský 
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Mládež 

Po prázdninách začínají pravidelné akce mládeže. Zářijové modlitby už letos 

proběhly, další nás čekají. Ze začátku října se také společně vydáme na výlet do 

neznáma, ke konci tohoto měsíce se pak potkáme na herním večeru. Největší 

událost však přijde až na konci církevního roku, 19.-20.11. 2021 proběhne 

v Dřevohosticích děkanátní setkání mládeže. Vřele zveme všechny mladé na 

nadcházející akce.Ty, které do společenství ještě nezavítali bychom chtěli 

povzbudit, že společenství je otevřené všem a rádi uvidíme nové tváře       

...Proběhlo... 

Víkendovka animátorů 

První víkend v září se sešli přerovští animátoři na 

společné víkendovce v Domaželicích. Na programu 

bylo, krom utužování kolektivu, hlavně naplánování 

akcí na celý školní rok a také podzimní Děkanátní 

setkání. Víkendovka byla plodná a už teď se všichni 

těšíme na akce, které nás v následujících měsících čekají.  

Pavel Sýkora 

Zářijové modlitby mládeže 

První modlitby mládeže tohoto školního 

roku proběhli 10. září v kostele sv. 

Vavřince.  

Na již tradiční akci se sešlo 36 účastníků. 

Heslem modliteb pro tenhle měsíc bylo 

TEĎ A TADY! Nejprve jsme se zaměřili 

na minulost, své špatné zkušenosti, které 

nás tížili, jsme vypsali na papír a na dobro se jich zbavili vhozením do 

zavařovací sklenice u levého oltáře. Poté jsme to samé udělali se svými obavami 

z budoucnosti a lístečky vhodili do sklenice u pravého oltáře. Na závěr jsme si od 

hlavního oltáře vzali lístečky s nápisem TEĎ A TADY. Které nám měli 

připomenou, že se máme zabývat přítomností. Po společné fotce jsme se 

přesunuli na Sonus, kde nás čekalo občerstvení, představení následujících akcí 

a pak zábava v podobě tance.                 Terezie Zlámalová 
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Turnaj v softballu 

Na travnaté ploše u Michalova se v neděli 

odpoledne 12. září sešlo 17 mladých 

a společně se pokoušelo dostat do tajů hry 

softball. Lze říct, že jim to celkem šlo 

a snad je to i bavilo. Navíc si ještě užili 

poslední teplé letní počasí, což sebou neslo 

i snad jedinou nepříjemnost  akce, a to velké 

množství komárů.  

Adam Kopec 

...Proběhne... 

Sobota 2.října  Výlet do neznáma 

Mladí se společně vydávají na dopředu neznáme poutní místo. Jde o příležitost se 

v sobotu trochu protáhnout a podívat se někam, kam byste jen tak nezavítali. 

Pátek 8. října   Říjnové modlitby mládeže v Rokytnici 

Modlitby začínají 19:30 v kostele sv. Jakuba Většího v Rokytnici. Jsou zváni 

všichni mladí, jak věkem, tak i duchem, a to především z Rokytnice a přilehlých 

obcí. 

Sobota 30. října  Herní večer 

Možnost zahrát si různé společenské hry, a to i ve větším počtu, čemuž domácí 

podmínky často nejsou příznivé. 

Pátek 12. listopadu Listopadové modlitby mládeže v Přerově 

19.-20. listopadu Děkanátní setkání mládeže v Dřevohosticích 

Mladí z celého děkanátu se společně setkají k modlitbě, zisku nových podnětů 

a společné zábavě. 

Více informací o nadcházejících akcích naleznete na: www.mladezprerov.cz a 

také na FB stránce Mládež děkanátu Přerov.  
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KALENDÁŘ 

V měsíci říjnu budou modlitby růžence pondělí, úterý, čtvrtek v 17:30 v kostele na Šířavě.  

Neděle 26.9.2021 16:00 Brodek, kino Benefiční promítání divadelní 

inscenace  

Očitý svědek Sobota 2.10.2021 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá první soboty 

 17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

 17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo 

Neděle 3.10.2021  Uherský Brod Růžencová pouť 

Pondělí 4.10.2021 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Úterý 5.10.2021 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Středa 6.10.2021 17:30 Přerov, Sonus Společenství I. stupeň 

Čtvrtek 7.10.2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“ 

 17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni 

 17:30 Přerov, Sonus Společenství II. stupeň 
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 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Pátek 8.10.2021 19:30 Rokytnice, kostel Modlitby mládeže 

Sobota 9.10.2021 14:00 Přerov, centrum Sonus Korálkování 

 17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí 

Pondělí 11.10.2021 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Úterý 12.10.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Setkání křesťanských žen 

 17.30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Čtvrtek 14.10.2021 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

 17:30 Přerov, centrum Sonus Přednáška Manželství za dveřmi 

ložnice  17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

 19:30 Přerov a Předmostí Modlitby matek 

Neděle 17.10.2021 12:00 Přerov - Sonus Farní oběd 

Pondělí 18.10.2021 16:00 Přerov, fara Setkání seniorů 

 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

 20:00 Přerov, fara kaple u 

sester 

Modlitby u sester 

Úterý 19.10.2021 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Středa 20.10.2021 17:30 Přerov, Sonus Společenství I. stupeň 

Čtvrtek 21.10.2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“ 

 17:30 Radvanice Mše svatá v kapli v Radvanicích 

 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Sobota 23.10.2021 10:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka 

Pondělí 25.10.2021 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Úterý 26.10.2021 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen 

 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Čtvrtek 28.10.2021 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

 17:00-18:00 Prosenice, kostel Adorační den 

 17:30 Přerov, Šířava Modlitba růžence 
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 17:30 Přerov, Sonus Společenství II. stupeň 

 18:00 Prosenice, kostel Mše svatá 

 19:30 Přerov a Předmostí Modlitby matek 

Neděle 31.10.2021 9:30 Předmostí, hřbitov Dušičková pobožnost 

 15:00 Přerov, hřbitov Dušičková pobožnost 

Pondělí 1.11.2021 8:00 

18:30 

Přerov, sv. Vavřinec Mše sv. Slavnost Všech Svatých 

 18:00 Předmostí, kostel Mše sv. Slavnost Všech Svatých 

 17:00 Prosenice, kostel Mše sv. Slavnost Všech Svatých 

Úterý 2.11.2021 8:00 

18:30 

Přerov, sv. Vavřinec Mše sv. Vzpomínka všech věrných 

zemřelých 

 18:00 Předmostí, kostel Mše sv. Vzpomínka všech věrných 

zemřelých 

 17:00 Prosenice, kostel Mše sv. Vzpomínka všech věrných 

zemřelých 

Čtvrtek 4.11.2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“ 

 17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni 

Sobota 6.11.2021 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá první soboty 

 9:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka 

 17.30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

 17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo 

 

 

 

ŘKF Přerov 

Kratochvílova 6 

750 02 Přerov 

 

Tel. 581 217 079 

faprerov@ado.cz 

 

www.farnostprerov.cz 

 

 

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. října 2021. 

Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na 

výrobu časopisu. 

 


