ROŠŤÁK
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí
Únor 2022

Úvodník
"Na Hromnice o hodinu více" říká stará pranostika a je v ní kus pravdy. Dříve tímto
dnem končila doba vánoční, proto je možno ještě zahlédnout vystavený betlém
v našem kostele až do tohoto dne. V každém případě můžeme na Hromnice jasně
rozeznat, že je již dříve světlo, že se blíží jaro a po postní přípravě Velikonoční
vítězství světla. Narozením Krista vstupuje do tohoto světa světlo spásy, které
naplno zazáří v noci Vzkříšení Pána Ježíše. Hromnice se slaví vždy čtyřicet dní po
Vánocích a připomínají událost, kdy Maria a Josef přinesli malého Ježíše 40 dní
po jeho narození do chrámu v Jeruzalémě, aby ho svěřili Bohu. Když Maria a Josef
přinesli malého Ježíše do chrámu, potkali zbožného starce Simeona, který malého
Ježíška vzal do náručí. A řekl, že Ježíš je Světlem pro všechny národy."Uvedení
Páně do chrámu", tedy Hromnice, nám připomínají původ Světla Spásy, tedy že
Kristus přišel od Otce, Otci byl v chrámě obětován a po Pravici Otce nyní vládne
dějinám. Kéž vládne každému z nás!
P. Petr

Únor v liturgii
Letos prožíváme v únoru první část doby liturgického mezidobí. Dříve se také tato
doba nazývala po Zjevení Páně. Mimo liturgické doby, které mají svůj vlastní ráz,
zbývá v ročním okruhu ještě 33 nebo 34 týdnů, kdy se tajemství Kristova života a
poslání neoslavuje z určitého hlediska, nýbrž spíše v celé jeho plnosti. Zvláště to
platí o nedělích. Toto období se nazývá liturgické mezidobí.
Liturgické mezidobí začíná v pondělí po neděli následující po 6. lednu a trvá až do
úterý před začátkem doby postní. Znovu začíná v pondělí po neděli Seslání Ducha
svatého a končí před 1. nešporami 1. neděle adventní. Podle tohoto uspořádání se
užívá liturgických textů uvedených pro neděle i všední dny tohoto období v misálu
a v breviáři.
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2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
Předmětem svátku je událost v jeruzalémském chrámu, které popisuje evangelista
Lukáš v evangeliu (Lk 2,22 – 39). Před mší sv. se žehnají svíce (hromničky), se
kterými se koná průvod. „Vedeni Duchem svatým Simeon a Anna s radostí vítají
v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha svatého
vyjděme i my vstříc Pánu.“ (vstupní obřady svátku). Dříve byl nazýván svátkem
Očišťování Panny Marie a končila jím vánoční doba.Dnes se slaví Světový den
zasvěceného života.
3.2. Sv. Blažej, biskup a mučedník
5.2. Sv. Agáta, panna a mučednice
10.2. Sv. Scholastika, panna
11.2. Panna Maria Lurdská
Světový den nemocných
17.2. Sv. Alexius a druhové, řeholníci
22.2. Stolec svatého Petra
23.2. Sv. Polykarp, biskup a mučedník

Připravil Jaroslav Branžovský

Informace Charity Přerov
Vážení a milí čtenáři, začátek nového roku s sebou
přinesl nové výzvy, ale opakují se také stálé projekty,
jako například pořádání Tříkrálové sbírky. V letošním roce se Tříkrálová sbírka
konala kombinovaným způsobem, což znamená, že jsme mohli opět vyslat ve
většině obcí a městech Přerov a Kojetín skupinky tříkrálových koledníků – tak, jak
to znáte z předkovidových let, ale využili jsme také online způsob přispívání do
sbírky. Také jsme na podporu sbírky uspořádali první neděli v lednu benefiční
Tříkrálový koncert, kterým jsme chtěli nejen upozornit na pořádání sbírky, ale
především jsme chtěli přinést do vašich domovů Boží požehnání, které vždy
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přináší tříkráloví koledníci. Na
koncertě vystoupil písničkář
Pavel Helan a myslím, že to byl
příjemný a milý zážitek.
Výsledek Tříkrálové sbírky
2022 byl velmi pěkný, výtěžek
přesáhl jeden milion korun.
Podrobnější výsledky vám
přineseme ve Slově pro každého
příští měsíc.

Novou výzvou v lednu tohoto roku bylo sloučení Charity Přerov a Charity Kojetín.
Došlo k němu z rozhodnutí zřizovatele obou charit, Mons. Jana Graubnera,
arcibiskupa olomouckého. Přípravy k tomuto kroku probíhaly po celý loňský rok.
Charita Kojetín provozovala Ošetřovatelskou (zdravotní) službu, a také 4 sociální
služby – Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, centrum denních služeb Dům sv.
Josefa, Rodinný klub Maria a terénní Odlehčovací službu. Všechny služby byly
přeregistrovány pod Charitu Přerov v rozsahu, jak byly poskytované Charitou
Kojetín a u Odlehčovací služby došlo dokonce k rozšíření působnosti na území
celého přerovského děkanátu.
Odlehčovací služba je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností,
o které se stará osoba blízká, rodinný příslušník. Aby si tento pečující mohl
odpočinout, zajít si vyřídit osobní záležitosti nebo prostě do kina či s přáteli na
kávu, může si objednat Odlehčovací službu. V rámci ní přijde pečovatelka do
domácnosti a „zastane“ péči v takovém rozsahu, jak by ji prováděl pečující, což
znamená, že podá stravu, provede hygienu nebo bude jen společnicí, aby člověk
nebyl doma sám. Pokud potřebujete tuto službu, nebo víte ze svého okolí o někom,
komu by služba pomohla, obraťte se na vedoucí Odlehčovací služby Mgr. Zuzanu
Mikuláškovou, tel. 777 729 512.
Život v Charitě Přerov se vyvíjí stále dál a o dalších novinkách vás budeme velmi
rádi informovat.
Alena Pizúrová
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Hospodaření farností v roce 2021
Všem farníkům děkujeme za dary věnované na činnost našich farností.

Hospodaření za rok 2021

Farnost Přerov

Příjmy
Sbírky

638.227,-Kč

Sbírky k odeslání(seminář,charita, misie atd.)

193.333,- Kč

Dary
Nájmy
Dotace na opravy střechy
Dotace na mzdy

1.163.642,- Kč
165.776,- Kč
1.762.000,- Kč
743.222,- Kč

Výdaje
Oprava střechy na kostele

1.957.297,- Kč

Oprava elektroinstalace sv. Vavřinec

423.912,-Kč

Revize a drobné opravy

62.048,- Kč

odeslané sbírky (seminář,charita, misie atd.)
Desátek a odvody pro AO
Energie
Bohoslužebné (ornáty, oltářní plachy, víno, svíce ….)
Finanční prostředky k 31.12.2021
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Hospodaření za rok 2021

Farnost Předmostí

Příjmy
Sbírky
Sbírky k odeslání (seminář,charita, misie atd.)
Dary
Nájmy

105.879,- Kč
48.080,- Kč
161.617,- Kč
10.005,- Kč

Výdaje
Oprava střechy na kostele

32.089,- Kč

Oprava dřevěných podest lavic v kostele

54.800,- Kč

Opravy, revize a drobné nákupy

49.568,- Kč

odeslané sbírky (seminář,charita, misie atd.)

48.080,- Kč

Desátek a odvody pro AO

17.500,- Kč

Energie

59.692,- Kč

Bohoslužebné (ornáty, oltářní plachy, víno, svíce……)

31.050,- Kč

Finanční prostředky k 31.12.2021
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Hospodaření za rok 2021

Farnost Prosenice

Příjmy
Sbírky

95.041,- Kč

Sbírky k odeslání (seminář, charita, misie atd.)

19.455,- Kč

Dary
Nájmy

0,- Kč
28.894,- Kč

Výdaje
Opravy, revize a drobné nákupy

13.300,- Kč

Odeslané sbírky (seminář,charita, misie atd.)

19.455,- Kč

Desátek a odvody pro AO

8.000,- Kč

Energie

43.966,- Kč

Bohoslužebné (ornát, víno, svíce, květiny……)

21.400,- Kč

Finanční prostředky k 31.12.2021
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Kurz MiniFor
V červenci začne nový kurz pro ministranty nad 14 let MiniFor. Přihlášky posílejte
do 20. 6. 2022.Ke stažení je najdete na http://ministranti.info/minifor-1/. Program
kurzu připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o
liturgii, duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část
(nácviky, služby při liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.).
Velký důraz je kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je
součástí kurzu vždy společná mše svatá, adorace a jiné. Nově se kurz skládá
z týdenního kurzu o prázdninách v termínu 10. – 16. 7. 2022 a 4 víkendů v průběhu
školního roku 2022/2023. Bližší informace o MiniForu naleznete na internetových
stránkách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info.
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty a bohoslovce
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Mše svatá pro děti – bez dětí?
Jedním z nejsmutnějších pohledů kněze směrem z kněžiště do kostelní lodi je do
prázdných lavic. Oč smutnější je takový pohled, když mše svatá má být určena
dětem. V naší přerovské farnosti máme dvě takové mše svaté, které věnujeme
dětem a jejich rodičům. Samozřejmě to neznamená, že by na ostatní mše svaté
v naší farnosti rodiče s dětmi nemohli přijít – právě naopak.
Nedělní mše svatá určená dětem rodiči s dětmi navštěvovaná bývá, ale co ta
středeční večerní? Středeční večerní mše svatá ztratila svůj přívlastek „dětská/pro
děti“ již před delší dobou. A považme, je možné, že tento středeční nezájem může
být i příčinou klesajícího zájmu dětí přicházet i v neděli. Jedno setkání s Kristem
týdně vztah dětí k Němu nemůže řádně rozvinout, zvláště pak, když to setkání je
„povinné“. Nedlužíme dětem dát více času s Kristem, aby jim mohl sdělit, jak Mu
na nich záleží, že Jej zajímají, zkrátka že je má moc rád? Jestliže pokyvujete hlavou
a souhlasíte, možná se vám vkrádá na mysl otázka: Jak to uskutečnit? Ve vlastním
příkladu je odpověď – není dobré „poslat“ dítě na mši a sám nejít (v mnohých
případech to ani nejde).
Objevme opět krásu setkání s Kristem v liturgii s dětmi, vždyť všichni cítíme, že
se nejedná o liché počítání účasti, nahánění počtů věřících v kostelech, chlubení se
statistikami a pochybné sebeujištění o budoucnosti institucionální farnosti Přerov.
Jde tu přeci o živou víru, lásku ke Kristu, o společenství lidí dobré vůle a radostné
zvěsti. Zapřeme toto bohatství před dětmi dneška?
P. Petr
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MASOPUST
Srdečně vás zveme na MASOPUSTNÍ SETKÁNÍ, které se uskuteční
dne 27. února 2022 v Přerově na centru Sonus. Začátek v 16 hodin.
Výtěžek bude poslán na misie v Indii, kde dříve působil P. Med.
Na programu bude krátké seznámení s misiemi, poslech hudby, možnost tance
a zpěvu.
Společenství Lorenco
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KALENDÁŘ
Úterý 1.2.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Středa 2.2.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Hromadná příprava snoubenců

Čtvrtek 3.2.2022

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Přerov, centrum Sonus

Společenství II. stupeň

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

17:30

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Pondělí 7.2.2022

18:30

Předmostí, fara

Setkání pastorační a ekonomické rady

Úterý 8.2.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Středa 9.2.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Hromadná příprava snoubenců

19:15

Přerov, fara

Setkání pastorační a ekonomické rady

Čtvrtek 10.2.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „C

Úterý 15.2.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Středa 16. 2. 2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Hromadná příprava snoubenců

Čtvrtek 17. 2. 2022

18:00

Předmostí

Mše svatá

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Pátek 18. 2. 2022

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Pondělí 21. 2. 2022

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

Sobota 5.2.2022
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Pondělí 21.2.2022

20:00

Přerov, fara kaple u

Modlitby u sester

sester
Úterý 22.2.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Čtvrtek 24.2.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „B“

17:30

Přerov, centrum Sonus

Společenství II. stupeň

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

8:00,

Přerov, sv. Vavřinec

Popeleční středa

17:00

Prosenice

Popeleční středa

18:00

Předmostí

Popeleční středa

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

8:45

Přerov, fara

Zapisování úmyslů na mše svaté 4-

Úterý 1.3.2022

Středa 2.3.2022

18:30

Čtvrtek 3.3.2022

Sobota 5.3.2022

6/2022
17:30

Předmostí, kostel

ŘKF Přerov
Kratochvílova 6
750 02 Přerov
Tel. 581 217 079
faprerov@ado.cz
www.farnostprerov.cz
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Mariánské večeřadlo

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. února 2022.
Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na
výrobu časopisu.

Stránka 12

