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ZAČÍNÁ SYNODA 

V celé církvi se rozběhl proces Synody 2021 – 2023, která si vzala za úkol, 

zastavit se nad vlastním synodálním principem. A nejen to, tento synodální 

princip se má odrážet na všech úrovních církve. Je tomu tak? Proto je třeba si 

jednak synodální principy vyzkoušet a současně se ptát, nakolik tento princip 

v našich farnostech funguje. 

Jsou zvoleni koordinátoři, kteří povedou synodální proces na úrovni farností. 

Prosím o pozorné sledování ohlášek, nástěnek a webových stránek farností. Je 

zvolena cesta malých skupinek, které si vyberou jednoho koordinátora, který 

bude v kontaktu s koordinátorem farnosti.  

Práce ve skupinách bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý 

způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. Základní 

pozornost je tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení 

děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích 

přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se stává společným 

rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou 

opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se 

projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině 

společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním 

příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž má každý 

z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky. 

Prosím buďte pozorní k informacím koordinátorů, aby setkání proběhla tak jak 

mají. Aniž by se z něho neztratil princip modlitby, naslouchání a nalezení 

společného konsensu. 

 

 

 

 

ROŠŤÁK 
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí 

Listopad 2021 
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Listopad v liturgii 

1.11. Slavnost všech svatých 

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

4.11. Sv. Karel Boromejský, biskup 

9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

10.11. Sv. Lev Veliký, papež a učitel církve 

11.11. Sv. Martin, biskup 

13.11. Sv. Anežka Česká, panna 

17.11. Sv. Alžběta Uherská, řeholnice 

18.11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 

Nad hrobem sv. Petra ve Vatikánu a nad hrobem sv. Pavla při cestě do Ostie dal 

císař Konstantin Veliký postavit baziliky. Tyto baziliky ve 4. století posvětili 

papežové Silvestr I. a Siricius; výročí jejich posvěcení se slavilo v Římě už od 

11. století společně 18. XI. Svatopetrská bazilika byla přestavována od poloviny 

15. století a v dnešní podobě byla posvěcena 18. XI. 1626. Bazilika sv. Pavla 

byla v roce 1853 zničena požárem, znovu postavena a 10. XII. 1854 posvěcena. 

Slavení památky jejich posvěcení rozšířené na celou Církev je připomínkou 

významu těchto apoštolských knížat, podobně jako výročí posvěcení baziliky S. 

Maria Maggiore připomíná mateřské poslání Panny Marie. 

22.11. Sv. Cecílie, panna a mučednice 

23.11. Sv. Klement I., papež 

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

Liturgický rok končí oslavou Ježíše Krista Krále. Také svět bude mít svůj konec. 

Ježíš Kristus je jediný král, který tento konec přetrvá. Všichni ostatní králové 

a všechna jiná království skončí v prachu. Až do konce časů ho jeho nepřátelé 

budou křižovat v jeho přátelích, tak jak to udělali s ním na Kalvárii. Bude to 

hodina, ve které řekne všem svým přátelům: Dnes budeš se mnou v ráji. A všem 

nepřátelům řekne: Odejděte navždy. (www.consolata.org) 
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23.11. Sv. Klement I., papež 

25.11. Sv. Kateřina Alexandrijská, mučednice 

30.11. Sv. Ondřej, apoštol 

Připravil Jaroslav Branžovský 

MISIJNÍ NEDĚLE V PŘEROVSKÉ FARNOSTI 

Mladí misionáři z naší farnosti se 

sešli v sobotu 16. října, aby 

společnou modlitbou a kreativní 

tvorbou podpořili Papežské misijní 

dílo, a připravili se tak na blížící se 

Misijní neděli. Téma Světového 

dne misií pro letošní rok: „Je 

přece nemožné, abychom 

nemluvili o tom, co jsme viděli 

a slyšeli“ (Sk 4,20) bylo pozváním pro každého z nás, abychom se ujali toho, 

co nosíme v srdci, a předávali poselství dál. Proto Misijní neděle neslouží jen 

ke společným modlitbám za misionáře a misijní země. Tato oslava nám 

připomíná, že každý pokřtěný je povolaný k misii, protože ve křtu dostal poklad, 

o který je třeba se rozdělit. Naše víra roste předáváním víry druhým. Jde 

především o povinnost svým životem vydávat svědectví o vítězství 

Zmrtvýchvstalého. 

A proto chceme vřele poděkovat 

za všechny vaše příspěvky, ať již 

hmotné či nehmotné, práci, 

modlitby, finanční dary, které 

svědčí o uvědomění si pravé 

podstaty této neděle, konané 

každoročně předposlední neděli 

v měsíci říjnu. Naše srdečné 

díky vám patří o to více, neboť 

covidová situace v Přerově je 

nelehká. A počty mladých farníků a misionářů byly ještě sníženy díky paralelně 

probíhajícímu jinému křesťanskému setkání. 
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Přesto se díky vaší štědrosti na účet Papežského misijního díla odeslala částka ve 

výši: 9 140,- Kč.  

Dovolte nám, abychom touto cestou oslovili i ostatní děti z naší a přilehlých 

farností. Nebojte se a přijďte mezi nás nést společné misijní poselství. 

Za přerovské Misijní klubko       

Lenka Světlíková 

MLÁDEŽ 

Čas pokročil a už téměř za dveřmi je Děkanátní setkání mládeže, hlavní 

mládežnická akce podzimu a snad i tohoto roku. Proběhne v Dřevohosticích 

19. - 20. listopadu, od pátečního večera do soboty odpoledne. Proto zveme 

všechny mladé, aby dojeli a nenechali si tuto akci ujít. Pozváni byli zajímaví 

přednášející, připraveny různorodé aktivity, na závěrečnou mši za námi 

přijede pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Podrobnější informace 

o setkání jsou zveřejňovány na mládežnických stránkách. Takže 

v Dřevohosticích! 

...Proběhlo... 

Výlet do neznáma 

Naše výprava začala srazem na nádraží. 

Nastoupili jsme na vlak do Vsetína, kde 

jsme přestoupili na vlak ve směru 

Střelná. Tam jsme vystoupili a dál jsme 

museli po svých. Šli jsme po červené 

turistické značce na kopec Končitá. 

Cestou nahoru jsme toho moc nepotkali. 

Cestou dolů jsme šli opět po červené. Po 

cestě jsme narazili na Kapličku Panny 

Marie, kde jsme se pomodlili Anděl Páně. Od kapličky jsme stále pokračovali po 

červené. Pod kopcem Požár jsme objevili na prosluněnou vyhlídku. Chvilku jsme 

se kochali pohledem na valašskou krajinu. Na druhém rozcestí jsme se vydali 

rovně po zelené značce. Po dlouhé cestě lesem přes kopec Kyjanice jsme došli k 

Pozorovatelně Durch, kde jsme se najedli. Na nedalekém poutním místě 

Dělanovec nám otec Petr sloužil mši svatou. V přírodní rezervaci Ploščiny jsme 
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mohli využít další vyhlídku, tentokrát s pohledem na jih. Po cestě jsme narazili i 

na televizní vysílač, kde jsme se ale ani nezastavili. Od rozcestí Královec jsme 

pokračovali po červené. Na stejnojmenném kopci jsme zdolali osmnácti 

metrovou rozhlednu. Zbytek cesty nás dovedl do Valašských Klobouků. Tam 

jsme nasedli na vlak, přestoupili jsme v Horní Lidči a ve Vsetíně a hurá domů. 

Prokop Chodil 

Říjnové modlitby mládeže 

V měsíci říjnu proběhly modlitby mládeže 

v první volební den - pátek 8. října, a to ve 

farním kostele sv. Jakuba Staršího v 

Rokytnici u Přerova. Tématem modliteb 

byl tradiční symbol římsko-katolické 

církve, tedy růženec. Každý ze 

zúčastněných mohl tento růženec obětovat 

za své úmysly, které symbolicky vyjádřil 

iniciály na přidělené korálky.  

V průběhu modlitby růžence pak každý 

jednotlivě přikládal tyto své úmysly na 

připravenou šňůru u oltáře a vznikl tak symbolický růženec úmyslů a proseb. Po 

společné fotce jsme se přesunuli na nedalekou farní místnost, kde jsme se mohli 

občerstvit, dozvěděli jsme se co nás v blízké době čeká a nemine, vše to završila 

propracovaná hra s kostkami. 

Dominik Pulda 

...Proběhne... 
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DIÁŘ 

 

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 

Neděle 7.11.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Etická dilemata současných rodin 

Pondělí 8.11.2021 19:00 Předmostí, fara Pastorační rada 

Úterý 9.11.2021 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen  

Čtvrtek 11.11.2021 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

 17:30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích 

 17:30 Přerov, centrum Sonus Společenství II. stupeň 

 19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek 

Pátek 12.11.2021 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby mládeže 

Sobota 13.11.2021 14:00 Přerov, centrum Sonus Korálkování 

Neděle 14.11.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Pohled církevního práva na rodinu a 

manželství 

Pondělí 15.11.2021 16:00 Přerov, fara Setkání seniorů 
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 20.00 Přerov, fara kaple u 

sester 

Modlitby u sester 

Středa 17.11.2021 17:30 Přerov, centrum Sonus Společenství I. stupeň 

 18.00 Přerov, sv. Vavřinec Ekumenická bohoslužba 

Čtvrtek 18.11.2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“ 

 17:30 Radvanice Mše svatá v kapli v Radvanicích 

Pátek 19.11.2021 17:30 Dřevohostice Děkanátní setkání mládeže, viz 

plakátek 

Neděle 21.11.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Liturgické slavení v rodině 

Úterý 23.11.2021 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen 

 17:00 Přerov, centrum Sonus Duchovní obnova s Františkou 

Böhmovou 

Čtvrtek 25.11.2021 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

 19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek 

Pátek 26.11.2021 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Večer chval 

Neděle 28.11.2021  Přerov, Předmostí, 

Prosenice 

Žehnání adventních věnců při mši 

 16:00 Přerov, centrum Sonus Rodina a Rok svatého Josefa 

Středa 1.12.2021 17:30 Přerov, centrum Sonus Společenství I. stupeň 

Čtvrtek 2.12.2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“ 

 17:30 Přerov, centrum Sonus Společenství II. stupeň 

Sobota 4.12.2021 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá 

 17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

 17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo 

Neděle 5.12.2021 10:30 Přerov, sv. Vavřinec Mikuláš 

 

 

 

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. 

 

Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na 

výrobu časopisu. 

 


