ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
březen a duben 2022
NEPROPADEJME ÚNAVĚ
Postní doba je svatý čas, který se nesmí promarnit. A v současné době je víc než aktuální půst, modlitba
a almužna. Zvláště, když sledujeme dění na Ukrajině, které je pro nás bolestné a naplňuje nás
zármutkem. Mnozí se hned zapojili do pomoci lidem z Ukrajiny ať už vyhlášenou peněžní sbírkou,
materiální pomocí či chystáním ubytování pro běžence. Všem patří poděkování za rychlou a štědrou
pomoc. Ale válka se nevyhrává bez boje. Každý válečný konflikt je rozpoutáním zla, které ničí a zabijí.
Jaké máme prostředky proti zlu. Jsou to právě tři Boží zbraně nám darované a doporučené k užívání:
modlitba, půst a almužna. A všechny tyto činnosti musí vycházet ze srdce, které je pokorné a závislé na
Bohu. Následující hlubší rozvedení jednotlivých postních doporučení je podle poselství Svatého otce
Františka k postní době 2022.
Když se modlíme, nepropadejme únavě. Ježíš nás naučil, že je třeba se „stále modlit a neochabovat“
(Lk 18,1). Potřebujeme se modlit,protože potřebujeme Boha. Domníváme-li se, že si vystačíme
sami,hluboce se mýlíme. Víra nás nezprošťuje životních útrap, dává nám ale možnost jimi projít ve
spojení s Bohem v Kristu s velkou nadějí, která neklame a jejímž důkazem je láska, kterou Bůh vlil do
našich srdcí skrze Ducha Svatého.
Nepropadejme únavě při vykořeňování zla ze svého života. Kéž tělesný půst, ke kterému nás postní
doba vybízí, posílí našeho ducha v boji proti hříchu. Nikdy nepřestávejme prosit o odpuštění skrze
svátost smíření.Nikdy neochabujme v boji proti žádostivosti a závislosti, které vykrádají mezilidské
vztahy. Postní doba je příhodná k tomu, abychom se nástrahám postavili, a začali pracovat na celistvé
mezilidské komunikaci, která spočívá v „reálných setkáních“, tváří v tvář.
Nepropadejme únavě v činorodé lásce ke každému bližnímu.Celý náš život má být časem
zasévání dobra. Využijme proto zvláště postní dobu k tomu,abychom pečovali o lidi kolem nás,
abychom na cestách životem byli nablízku sestrám a bratřím, kteří jsou raněni (srov. Lk 10,25–37).
abychom se tomu,kdo touží po vyslechnutí a dobrém slově, ozvali a abychom toho, kdo je
osamocený,navštívili a neopustili ho.Postní doba každý rok připomíná, že „dobrotivosti spolu s
láskou,spravedlností a solidaritou nedosáhneme jednou provždy.“ Prosme Boha o trpělivou vytrvalost
rolníka (srov. Jak 5,7), abychom neztráceli trpělivost v konání dobra krok za krokem. Kdo upadne, ať
vztáhne ruku k Otci, který nám pokaždé pomůže vstát. Kdo zbloudil, ať nemešká a vrátí se k tomu,
který „mnoho odpouští“ (Iz 55,7). V této době obrácení nacházejme oporu v Boží milosti a v církevním
společenství a nikdy neochabujme v zasévání dobra. Půst připraví půdu, modlitby ji zkypří,
dobrosrdečnost ji zúrodní.Ať čas svatopostní doby přinese mír do našich srdcí i lidí celého světa.
Ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje o. Josef
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BŘEZEN V LITURGII
2.3. Popeleční středa
7.3. Sv. Perpetua a Felicita, mučednice
8.3. Sv. Jan z Boha, řeholník
9.3. Sv. Františka Římská, řeholnice
17.3. Sv. Patrik, biskup
18.3. Sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
19.3. Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Preface mše sv. v tento den nám představuje sv. Josefa jako ochránce panenské Boží Matky jako jejího
snoubence, ochránce Božího Syna „jako otce“. Josef tyto služby důležité pro dějiny spásy vykonával
jako „ služebník věrný a moudrý“ v poslušnosti vůči Bohu, bez velkých slov, nesobecky a s vytrvalou
věrností. Již vstupní antifona jej popisuje z tohoto hlediska „ Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého
Pán ustanovil nad svou rodinou“ ( Lk 12,42).
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Slavnost Zvěstování Páně slavíme devět měsíců před slavností Narození Páně (25. prosince).
Připomínáme si tajemství Vtělení Božího Syna, počátek naší spásy. Naše myšlenky putují do Nazareta
v Galileji. Anděl Gabriel oslovuje Pannu Marii a říká: "buď zdráva, Milostiplná, Pán s Tebou" (Lk
1,28).
Toto tajemství spásy rozjímáme v modlitbě Anděl Páně. Je krásným křesťanským zvykem modlit se
tuto modlitbu třikrát denně (ráno, v poledne a večer). Ti, kdo navštěvují věčné město - Řím, se v neděli,
v pravé poledne, mohou tuto modlitbu pomodlit se Svatým otcem, poslechnout si jeho krátké rozjímání
a nakonec přijmout požehnání. Je možné se připojit k této modlitbě také prostřednictvím TV NOE a
radia Proglas.

DUBEN V LITURGII

Letos prožíváme v dubnu závěr doby postní, Velikonoční triduum a počátek doby velikonoční Doba
velikonoční trvá 50 dní. Začíná slavností Zmrtvýchvstání Páně a končí slavností Seslání Ducha
Svatého. Po celou tuto dobu zůstává paškál v kostele v prostoru presbytáře poblíž ambonu nebo oltáře
a rozsvěcuje se při každé mši, případně při modlitbě ranních chval a nešpor. Užívají se liturgická
roucha bílé barvy. Prvních osm dní od Zmrtvýchvstání Páně do druhé neděle velikonoční se nazývá
velikonoční oktáv. Každý den zní chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. V tyto dny je také možné
zpívat mezi žalmem a zpěvem před evangeliem velikonoční sekvenci: „Velikonoční oběti, vzdejme
své chvály, křesťané. Beránek spasil ovce: Kristus Pán nevinný s hříšníky smířil Otce…“
10.4. Květná neděle
„Po celý půst jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme
Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do
Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš vykupitel
a Pán…“( úvodní slova při slavení Památky vjezdu do Jeruzaléma). Pro mne je to vždy příležitost
k zamyšlení, zda jsem se také po celý půst s církví připravoval.
březen a duben 2022
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14.4. Zelený čtvrtek
15.4. Velký pátek
17.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
„ Zpráva letí tmou, Pán je vítěz, vítěz nad smrtí i nad zlobou…“ ( píseň)
„Velikonoční svátky jsou pro nás zárukou, že se s člověkem počítá, že láska je silnější než nenávist a
život mocnější než smrt…. Křesťané slaví Velikonoce, protože věří, že Ježíš Nazaretský, kterého
ukřižovali, žije. Jestliže se k tomu hlásíme, můžeme Velikonoce s slavit s radostí, aniž bychom museli
z lidského života odsouvat ona „ pokud“ a „ale“. ( P. Viliam Judák, Postní a velikonoční zamyšlení)
„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“(
Kol 3,1)
„ Co dávám Ježíši? Origenes praví, že vše, co konají věřící, připisuje se a patří Ježíši. Ježíš je Hlava,
my jsme údy. Co dělá ruka, připisuje se osobnosti. Co koná věřící, připisuje se Kristu, který je jeho
Hlavou. Nutno se proto vážně dívat, co pro Ježíše konáme: Je to důstojné? Přispívá to k Jeho slávě?
K slávě jeho Těla, Církve? Hledí na to Ježíš se zalíbením, nebo s odporem. Je hrozné pomyslit, že
bychom zavinili skvrnu na šatu Kristovy snoubenky, Církve, za kterou se Kristus obětuje, aby byla
svatá, bez poskvrny, bez vrásek, nebo něčeho podobného!“( biskup Josef Hlouch, Minutěnka).
24.4. Druhá neděle velikonoční ( Božího milosrdenství)
„Drazí bratři a sestry,víme, že si každou neděli připomínáme zmrtvýchvstání Pána Ježíše, ale v tomto
období po Velikonocích má neděle význam ještě pronikavější. Tato druhá neděle velikonoční bývala v
církevní tradici nazývána „in albis“. Co to znamená? Tento výraz odkazoval k obřadu, který se pojí s
přijetím křtu na Velikonoční vigilii. Každý pokřtěný dostal bílé roucho, latinsky alba, označující novou
důstojnost Božích dětí. Dělá se to dodnes, novorozenci dostávají jen symbolickou roušku, zatímco
dospělí oblékali skutečné roucho, které nosili celý týden až do této neděle. Odtud je odvozeno jméno in
albis deponendis, což znamená neděle, kdy se odkládá bílé roucho. Jeho odložením začínali nově
pokřtění svůj nový život v Kristu a v církvi.
Potom je tu ještě něco. Ve Svatém roce 2000 svatý Jan Pavel II. ustanovil, aby tato neděle byla
dedikována Božímu milosrdenství. Byla to opravdu krásná intuice, bylo to vnuknutí Ducha svatého.
Před pár měsíci jsme zakončili mimořádný Svatý rok milosrdenství a tato neděle nás vybízí k obnově
milosti vycházející z Božího milosrdenství. Dnešní evangelium vypráví o zjevení vzkříšeného Krista
učedníkům shromážděným ve večeřadle (srov. Jan 20,19-31). Svatý Jan píše, že Ježíš, jakmile
pozdravil učedníky, „řekl jim: »Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.« Po těch slovech na ně
dechl a řekl jim: »Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny«“ (vv.21-23).
Takový je smysl milosrdenství, které se prezentuje právě v den Ježíšova vzkříšení jako odpuštění
hříchů. Vzkříšený Ježíš dal své církvi jako primární poslání to svoje, tedy poslání přinášet všem
konkrétní zvěst odpuštění. Toto je primární úkol: zvěstovat odpuštění. Toto viditelné znamení Jeho
milosrdenství s sebou nese pokoj srdce a radost z nového setkání s Pánem…“ ( Promluva papeže
Františka před modlitbou Regina coeli 23.4.2017)
23.4. Svátek Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24.4. Sv. Jiří, mučedník
25.4. Sv. Marek, evangelista
Jaroslav Branžovský
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POŘAD VELIKOČNÍCH BOHOSLUŽEB
POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
NEDĚLE
PONDĚLÍ
VELIKONOČ
ZMRTVÝCHVST VELIKONOČ
NÍ VIGILIE
ÁNÍ PÁNĚ
NÍ

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

Sv. Vavřinec

18:30

15:00 ☼, 18:30

21:00

Předmostí
Šířava

18:00
---

17:15 ☼, 18:00
---

20:00
---

9:00, 10:30,
18:30
8:45
7:30

15:00
16:00
17:00
--16:00
19:30

--17:00
17:00
----21:00

8:00
8:00
9:15
10:45
7:30
10:30

8:00
8:00
9:15
15:00
--10:30

17:30☼, 18:00

19:30

11:00

11:00

14:30 ☼, 17:00
18:00

19:30
20:00

9:00
9:00

9:00
---

PŘEROV

FARNOSTI DĚKANÁTU
Beňov
16:00
Bochoř
--Brodek u Př.
17:00
Citov u Př.
--Domaželice
16:00
Dřevohostice
19:30
Horní
19:00
Moštěnice
Kojetín
18:00
Kokory
18:00

9:00, 18:30
8:45
7:30

Křenovice

17:00

---

---

7:30

10:30

Lobodice
Majetín
Měrovice
nad H.
Pavlovice
Penčice
Polkovice
Prosenice

--15:30

--15:00

--16:00

10:30
7:30

10:30
---

---

14:30 ☼, 15:00

---

10:30

7:30

17:45
----17:00

17:45
----15:00

19:00
----20:00

9:00
10:30
12:00
7:45

9:00
----7:45

18:30

15:00

19:30

7:30

7:30

--17:30
--18:00
16:30
18:00
-------

16:00
16:00☼, 16:30
--15:00 ☼, 17:00
8:00*, 15:00
18:00
17:00
-----

--22:00
--21:00
18:00
19:00
-------

15:00
9:30
--9:00
10:30
9:30
11:00
--18:00

15:00
9:30
10:30
9:00
10:30
9:30
11:00
10:30
18:00

Rokytnice
Př.

u

Říkovice
Stará Ves
Suchonice
Tovačov
Troubky
Vlkoš
Žalkovice
Koválovice
Radslavice

☼ křížová cesta, * ranní chvály
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Velikonoční zpověď Přerov

PŘEROV - KOSTEL SV. VAVŘINCE
• každý všední den od 4. dubna 2022 od 7:30.
• v pátek 8. dubna 2022 od 16:00 do 18:00
• v sobotu 9. dubna 2022 od 16:00 do 18:30
PŘEDMOSTÍ
• v pondělí 10. dubna 2022 od 17:00 do 18:00.

Vážení a milí čtenáři,
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.
Tříkrálová sbírka 2022
V letošním roce i přes mnohá omezení vyrazili koledníci do ulic téměř 50 obcí, aby přinesli
požehnání a dobrou zvěst. Štědrost dárců opět překonala rekordy a na Přerovsku se vybralo
1 156 813 korun. Děkujeme všem, kteří se zapojili – ať už příspěvkem do kasičky nebo osobně
při organizaci a průběhu koledy. I díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je to potřeba.
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Výsledky tříkrálové sbírky na Přerovsku
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První zvon pro Přerov bude odlit už letos na jaře
Už letos na jaře odlije zvonař Rudolf Perner první ze tří zvonů, které mají doplnit zvonový
soubor v kostele sv. Vavřince v Přerově. Zvon pojmenovaný Jan Pavel má vážit přibližně 1800
kilogramů a budou na něm odlita jména rodin dětí zavražděných na Švédských šancích nedaleko
Přerova.
Téměř 800 tisíc korun se během necelého roku sešlo na účtu veřejné sbírky na nové zvony v Přerově. I
když tato částka netvoří ani polovinu ceny největšího zvonu rozhodli se představitelé spolku první
zvon nechat už odlít: „K tomuto rozhodnutí nás vedla především rostoucí cena materiálu na výrobu
zvonu – bronzu. Od prvotní předběžné ceny z března minulého roku se zvedla cena této suroviny u
velkého zvonu o desítky tisíc korun. Domluvili jsme se proto se zvonařem, že mu pošleme zálohu – 700
tisíc korun na materiál. Zbytek částky doplatíme později, až se prostředky podaří vybrat,“ popsal
místopředseda spolku Petr Měřínský.
Zvon odlije pasovský zvonař s českými kořeny Rudolf Perner. „Pana Pernera od začátku uchvátila
myšlenka zvonu jako památky na děti zavražděné na Švédských šancích. Celý příběh je mu tím bližší,
že sám pochází z rodiny vysídlené po válce z Českých Budějovic do Německa. Jeho rodina měla
v Čechách zvonařskou dílnu od druhé poloviny 18. století. V roce 1946, po vyhnání z Čech, si dědeček
Rudolfa Pernera zařídil novou dílnu v Pasově a rodina tam zvony odlévá dodnes,“ vysvětlil
místopředseda spolku Petr Mlčoch.
Největší zvon ponese jméno Jan Pavel. „Jméno pro zvon jsme zvolili podle jedenáctiměsíčního
Johanna Paula Philippi pocházejícího ze slovenské obce Milbach (dnešní Mlynica). Byl jednou
z nejmladších obětí masakru. Patronem zvonu bude papež Jan Pavel II., kterého téma smíření
provázelo po celý život,“ sdělil předseda spolku Přerovské zvony smíření Josef Rosenberg.
Za spolek Přerovské zvony smíření Anna Sýkorová
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250. výročí přestavby kostela sv. Marie Magdaleny v
Předmostí
V letošním roce si připomeneme 250 let od doby, kdy v roce 1772 byla dokončena a slavnostně
posvěcena přestavba kostela sv. Marie Magdaleny v Předmostí.
Co se tenkrát ve farnosti událo?
Roku 1769 začal tehdejší farář František Suchánek s
přestavbou kostela – věž byla zcela zbourána, kostel
prodloužen a zaklenut, nad hlavním vchodem byla
postavena nová zvonice vysoká 13,3 m. Nová zákristie s
oratoří byla postavena u jižní stěny kostela. Letopočet
dokončení přestavby MDCCLXXII (1772) je vytesán v
překladu hlavního vchodu. Mimo vlastní stavbu se z této
doby uvnitř kostela nezachovalo nic. (z Kroniky farnosti)
Co chystáme?
V úctě k předkům, jejich odkazu a pro budoucí generace
jsme již převěsili památný zvon „Maria“ odlitý roku
1603 i menší zvon „Josef“. Znovu uvedeme do provozu
kostelní hodiny, které již 40 let nefungují. Budou
osazeny elektrické hodinové strojky s rádiovým řízením
času, provedena oprava ciferníku a instalace nových
ručiček.
Jak se připravujeme na oslavu?
Příprava je duchovní i materiální:
• byly vydány kartičky s fotografií vitráže s naší patronkou a modlitbou za naši farnost a zdárný
průběh oslav
• každý 3. čtvrtek v měsíci v 18 hodin je sloužena mše svatá s tímto úmyslem
• byly vydány kapesní kalendáře s fotografiemi kostela a rozdány do poštovních schránek
• připravuje se publikace o historii farnosti Předmostí
• budou vytištěny bannery s informacemi o historii farnosti Předmostí a postupně vyvěšeny na
plot fary
• děti za základní školy v Předmostí malují náš kostel a vítězná kresba bude použita na pozvánky
k oslavě
• jednu neděli v měsíci budou probíhat pěší poutě ke kaplím v obcích, které přináleží naší
farnosti. Sejdeme se v 15 hod. v kostele sv. Marie Magdaleny. V kaplích pak proběhne krátká
přednáška o historii, malé občerstvení. Je to příležitost vzájemně se více poznat, sdílet se, modlit i
poučit. (20.3. – Dluhonice, 3.4. – Popovice, 22.5. – Čekyně, 12.6. – Vinary)
• na neděli 1. května 17:00 hodin připravujeme Benefiční varhanní koncert se zpěvem
Jak proběhne oslava?
Oslavy budou probíhat v době hodů farnosti – 22. až 24. 7. 2022. Chceme, aby to bylo setkání
nejen farníků a kněží, kteří pocházejí nebo působili v naší farnosti, ale i široké veřejnosti.
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Vedle duchovního programu můžete očekávat přednášku o historii farnosti, komentovanou prohlídku
kostela a věže, slavnostní žehnání zvonů a hodin, koncert písničkáře Pavla Helana, divadlo Víti
Marčíka, posezení při hudbě s občerstvením.
Všichni jste srdečně zváni.
Více podrobností najdete na naši webových stránkách: www.farnostpredmosti.cz
Velice si budeme vážit vaší duchovní i finanční podpory.
Farníci z Předmostí

Děkanátní centrum pro rodinu Ráj připravuje:
O chlebu jinak.
15. 3. 2022 od 17.30 hod. proběhne v Přerově na Sonusu povídání o pečení chleba v domácích
podmínkách. Dotkneme se duchovních, zdravotních i finančních benefitů domácího pečení chleba.
Součástí setkání je ochutnávka a možnost odnést si žitný kvásek sebou.

Klub maminek (nejen) na mateřské dovolené.
23. 3. 2022 od 9.00 hod.se setkáme s maminkami v Přerově na Sonusu.
Od 14.00 hod. začínáme v Kojetíně ve farní kavárně.
Dubnový termín setkání je 27.4.2022.
Kurz efektivního rodičovství.
Od 7. 4. - 26. 5. 2022 vždy od 17.30 hod. proběhne v Přerově na Sonusu kurz pro rodiče, kteří
chtějí zapracovat na správné komunikaci s dětmi.
Najdeme odpovědi, jak reagovat na dětský hněv odmlouvání a negativismus. Ujistíme se, že lze
vychovávat bez křiku a trestání.
Kurz povede lektorka Mgr. Marcela Anežka Kořenková. Cena je 850 Kč/os., nebo 1300 Kč za pár.
Na všechny zmiňované akce se prosím přihlašujte na tel.: 724 117 040.
Za DCPR Přerov Jarka Rusňáková, www.dcprprerov.webnode.cz.
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Pozdrav ze semináře
Milý čtenáři,
po krátké době vás opět zdravím z Olomouce. Na konci listopadu jsme společně s otcem biskupem
Antonínem a studenty ubytovanými na našich kolejích oslavili 90. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a
Metoděje. Tradiční mikulášská besídka se vzhledem k pandemické situaci bohužel ani letos
neuskutečnila. Do prosince jsme vstoupili rekolekcí, po které v neděli následovalo udílení služby
akolyty bohoslovcům 4. ročníku a návštěva jejich rodičů. Já jsem byl jedním z nich. Pobyt v semináři
jsme ukončili společným adventním večerem, kterého se zúčastnil i otec arcibiskup Jan a pomocní
biskupové Antonín a Josef. Před odjezdem domů jsme strávili ještě krátký čas u našich mentorů. Čas
doma byl ve znamení odpočinku a také přípravy na následující zkouškové období. Zpět do semináře
jsme se vrátili hned v neděli 2. ledna, neboť od pondělí již mělo naplno vypuknout zkouškové období.
Slavnost Zjevení Páně jsme prožili v katedrále a večer následovalo tradiční žehnání pokojů. Před
tímto žehnáním bývá zvykem oznamovat jména budoucích seminárních jáhnů, tedy bohoslovců 4.
ročníku, kteří mají přijmout jáhenské svěcení o rok dříve a první rok jáhenské služby vykonávat při
studiu přímo v semináři. Ten večer zazněla dvě jména. Moje a mého spolubratra z brněnské diecéze
Tomáše. Během zkouškového období jsme mohli prožít adorační den a také mši svatou s otcem
arcibiskupem, po níž požehnal naši novou adorační kapli sv. Josefa. Ani semináři se nevyhnula vlna
koronaviru, ale vše se úspěšně zvládlo bez větších následků. Všechny zkoušky se mi podařilo úspěšně
složit, takže jsem před začátkem nového semestru mohl být týden doma a trochu si odpočinout a
nabrat síly do nového semestru.
Dá-li Pán, jáhenské svěcení bych měl přijmout 18. června 2022 v olomoucké katedrále sv. Václava a
v neděli 19. června bych měl být na obou dopoledních mších v Přerově. Chci vám poděkovat za
modlitby a těším se, že se při jedné z těchto příležitostí společně setkáme.
Vašek

Mládež
Proběhlo…
Jaro, léto, podzim, zima – čtyři roční období,
kterými jsme při prvních modlitbách mládeže v
roce 2022 prošli společně se čtyřmi svatými v
přerovském kostele. U každého období jsme
vyslechli krátký příběh a zamyšlení nad různými
věcmi, které se k tomu pojili. Mohli jsme si z toho
odnést například to, že nemáme zůstat jen na
povrchu, ale jít do hloubky. Poté jsme mohli na
lístečky napsat nějaké své myšlenky,které jsme dali
do košíku před oltářem. Na závěr jednotlivých
období jsme se společně pomodlili modlitby ke
svatým, kteří nás během roku budou provázet. Po
společné fotce jsme zamířili na Sonus, kde bylo
přichystáno dobré občerstvení i zábava v podobě
češtinářského krále. Zbytek večera jsme strávili v
pohodové atmosféře, rozhodně nechyběly salvy
smíchu a dobrá nálada, která nám snad vydrží po
celý rok.
Anežka Jurečková
březen a duben 2022
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Taneční večer
Dne 5. 2. se na Sonusu uskutečnila akce
Taneční večer. Jednalo se o její premiéru a
musím říct, že povedenou. Večer vedle
tance, o který především šlo, doprovázely i
různé plesové hry, jídlo, libozvučná hudba a
zábava mezi společností u stolu. Každý si
zde mohl přijít na své. Zdatní tanečníci i
nemotorná dřeva... to se ale mezi námi
žádné nevyskytovalo. Večer byl rozdělen na
dvě části.
V té první otec Petr s Terezkou seznámili s účastníky s kroky základních tanců a v té druhé se již
večer překlenul do volné jízdy. Z tanců byly zastoupeny jak standardní, latinskoamerické, tak i ty
skupinové. Akce se shledala u účastníků s přijetím plným ovací a pevně věřím, že se povede na její
prvotní úspěch navázat a po čase večer zopakovat.
Marek Hradil

Únorové modlitby mládeže
Po delší době se mládež potkala v
odlehlejším, avšak po Přerově
druhém největším místě děkanátu,
Kojetíně. Téma modliteb bylo
zaměřené na zázrak v Lurdech,
jelikož právě 11. únor, den modliteb,
připadal na svátek Panny Marie
Lurdské. Mezi texty k zamyšlení s
poselstvím Panny Marie se kostelem
nesly zpěvy z Taize. Při společné
fotce na závěr duchovního programu
bylo napočítáno 20 tváří. Všechny se pak přemístili na faru, kde je čekalo občerstvení, sdílení i milý
zájem místního faráře, otce Pavla. Cennou skutečností je, že se akce účastnili i místní, což
organizátory potěšilo, jelikož takový je především účel modliteb mimo Přerov.
Za organizaci, Natka a Adam
březen a duben 2022
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Přerovské misijní klubko
V sobotu 11. prosince proběhlo na centru Sonus adventní setkání Misijního klubka, při kterém děti
mimo jiné vyráběly krásné vánoční svícny. Misijní jarmark v kostele sv. Vavřince následoval hned v
neděli 12. prosince. Při tomto jarmarku se díky snaze dětí i jejich rodičů a díky štědrosti všech dárců
vybralo krásných 11 090,- korun. Peníze byly zaslány prostřednictvím Papežského misijního díla dětí
na pomoc dětem v misijních oblastech.
Možná si řeknete, že tato částka není nijak zvlášť veliká. Co těchto "pár korun" může ovlivnit? Máte
pravdu. Za 11 tisíc jste možná v prosinci nakoupili dárky pro rodinu, a možná to ani nestačilo.
Hodnotu však mají velikou. Pojďme se ale na to podívat trochu jinak. Cílem Misijního klubka není
na prvním místě vyrábět hromady dárků a při jarmarcích získat obrovské částky peněz, které by zcela
změnily životy chudých dětí. Důvodem, proč naše Misijní klubko vzniklo, je především to, že
chceme našim dětem ukázat, že existují i děti, kterým se nedaří tak dobře jako jim samotným a jejich
život je úplně jiný. Moc bychom si přáli, aby naše děti aspoň trochu začaly vnímat spoluodpovědnost
za druhé lidi. Aby se v jejich srdcích zrodila a rostla touha pomáhat, nasazovat své síly pro dobro
druhých lidí, i těch, které neznají. Aby z nich vyrůstali lidé s otevřeným srdcem a odvahou konat
skutky lásky.
Pokud byste chtěli, aby se i vaše děti nechaly inspirovat misijním duchem, jste srdečně zváni k účasti
na přerovském Misijním klubku. Naše setkání probíhají přibližně jedenkrát za čtvrt roku v sobotu
dopoledne na centru Sonus v Přerově, termín je vždy předem vyhlášen v kostele a je k nalezení také
na našich webových stránkách klubkoprerov.webnode.cz. Tam najdete i veškeré další informace.
Mimo tato setkání mohou děti se svými rodiči vyrábět různé výrobky doma, tvořivosti se meze
nekladou. K členství v Misijním klubku patří také pravidelná modlitba za děti na celém světě.
Budeme mít velkou radost, když rozšíříte naše řady a zavítáte mezi nás!
Za přerovské Misijní klubko
Kateřina Neugebauerová
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Co dále se synodou?
Milí farníci, chtěl bych těmito řádky poděkovat každému z vás, kdo se zapojil do synodálního
procesu v našem děkanátu ať už účastí ve skupinkách nebo modlitbou za synodu. Mám
opravdovou radost z každé skupinky a zpětná vazba, která se ke mně dostává z celé diecéze
dosvědčuje, že tento proces je příležitostí k opravdovému oživení naší církve i našich farností.
Zpracování výstupů
Jistě si mnozí kladete otázku: Co bude s našimi synodálními výstupy dál? Neskončí snad
někde v šuplíku? V měsíci březnu završujeme farní část synodálního procesu a následuje
zpracování závěrů. To má na starosti diecézní synodální tým. Tento tým vede o. Josef
Mikulášek, a kromě něj se skládá z 2 kněží a 5 laiků. Protože jsem členem tohoto týmu, mohu
vás informovat o naší práci. V minulém měsíci jsme se poměrně intenzivně bavili o způsobu,
jakým výsledky zpracujeme a dalším postupu. Do našich řad jsme přizvali odborníka na
metodologii kvalitativního výzkumu z Univerzity Palackého. S jeho pomocí jsme zvolili
formu zpracování synodálních výstupů. Jde nám o to věrně vystihnout cokoli nám synodální
skupinky poslali. Náš přístup je naprosto otevřený a vychází z daných odpovědí a nikoli
našeho přesvědčení či názorů. Rozhodně nechceme nic mazat, popírat kritiku nebo povyšovat
některé názory nad jiné. Na každém formuláři budou pracovat dva členové týmu, abychom se
navzájem zkontrolovali a předešli chybnému pochopení textu či přehlédnutí podstatné
informace.
Závěrečný dokument
Naším závěrem bude tzv. diecézní syntéza, tedy dokument, který bude informovat o závěrech
skupinek v ucelené podobě. V závěrečné syntéze se objeví také přímé citace závěrů skupinek a
praktické návrhy synodálních skupinek. Kromě samotných závěrů je účelem diecézní syntézy
také informovat o stavu synodality v dnešní církvi. Proto zde budou také údaje o počtu
zapojených skupinek a o tom, jakým způsobem synodální proces v naší diecézi proběhl a kdo
se ho zúčastnil. Nicméně bych rád zdůraznil, že všechna data budou anonymizována, takže
nebudou nikde uvedeny názvy farností, z kterých k nám byly závěry poslány ani jména
vedoucích skupinek. Závěrečný dokument bude diskutován na diecézním presynodálním
setkání, které proběhne 7. května v Olomouci. Toto setkání bude jakýmsi vrcholem
synodálního procesu v naší diecézi a už nyní jste na něj všichni srdečně zváni. Poté bude
diecézní synodální syntéza poslána na národní úroveň a také v celém rozsahu zveřejněna a
zpřístupněna každému z vás. Zveřejnění tedy můžeme očekávat v polovině května tohoto
roku.
Co dále ve farnosti?
Samozřejmě není třeba, abychom v našich farnostech čekali na diecézní syntézu. Další kroky k
synodalitě můžeme učinit už dnes. Pokud jsme udělali zkušenost živého společenství,
pokračujme dále. Pokud jsme ve skupince objevili praktické nápady pro naši farnost, nebojme
se je předat pastorační radě. Pokud jsme udělali zkušenost vzájemné diskuze o otázkách víry či
církve, pokračujme v ní. Synodální proces ve farnosti se nyní završuje, ale synodalitu můžeme
budovat i nadále, hledejme cesty jak na to.
Na závěr bych chtěl vyjádřit svou otevřenost k naslouchání vašim zkušenostem se synodálním
procesem, návrhům, jak pokračovat dále. Rád přijdu do vašich společenství a jsem otevřený
diskusi i modlitbě nad tématy, která vás oslovily.
o. Jan Berka, člen diecézního synodálního týmu
březen a duben 2022
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Pletení obvazů pro leptosária v
Indii
V současné době i nadále pokračujeme
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 nám
finančně přispět na pořizování přízí v jakékoli
výši do kasičky umístěné ve farní prodejně.
V současné době je cena klubíčka příze 50,- Kč.
Budeme velmi rádi, pokud nás finančně
podpoříte.
Děkujeme

Zápis pro školní rok 2022-2023
do Církevní mateřské školy ,,Ovečka
v Přerově“
pro všechny zájemce z Přerova a
okolí proběhne od 1. 4. 2022 do 10. 5.
2022 do 16.00 hod .
Již nyní je možno podávat přihlášky.
1. poštou, telefonicky: 734 435 069, emailem: skolka@cms-prerov.cz
2. doručením do schránky CMŠ v
Přerově ,,Sonus“.
Výsledky zápisu (přijetí - nepřijetí)
budou zveřejněny nejpozději 15.5.2022 .
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS

Termíny setkávání společenství
seniorů v roce 2022
16 hodin, fara Přerov

21.3.2022
25.4.2022
16.5.2022
20.6.2022

19.9.2022
17.10.2022
21.11.2022

Mezi farní postní duchovní
obnova proběhne 26.března
na zámku v Dřevohosticích.
Povede
ji
spirituál
Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži P. Petr Káňa.
Bližší informace budou na
plakátcích.

DIÁŘ
Úterý 8.3.2022

17:30

Přerov, Sonus

Modlitby růžence

Čtvrtek 10.3.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „C

17:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Přerov, Sonus

Postní duchovní obnova pro mládež

Sobota 12.3.2022
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16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, Sonus

Modlitby růžence

17:30

Přerov, Sonus

Přednáška O chlebu jinak

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Neděle 20.3.2022

15:00

Předmostí, kostel

Pouťdo Dluhonic

Pondělí 21.3.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

20:00

Přerov, fara kaple u

Modlitby u sester

Úterý 15.3.2022

Čtvrtek 17.3.2022

sester
Úterý 22.3.2022

17:30

Přerov, Sonus

Modlitby růžence

Středa 23.3.2022

9:00

Přerov, Sonus

Klub maminek

Čtvrtek 24.3.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „B

17:30

Radvanice

Mše svatá v kapli v Radvanicích

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, centrum

Modlitby růžence

Úterý 29.3.2022

Sonus
Čtvrtek 31.3.2022

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

17:30

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

9:00,

Přerov, sv. Vavřinec

Misijní jarmark

15:00

Předmostí, kostel

Pouť do Popovic

Úterý 5.4.2022

17:30

Přerov, Sonus

Modlitby růžence

Čtvrtek 7.4.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „C“

17:30

Přerov, Sonus

Spolčo II.

9:00

Přerov, Sonus

Farní duchovní obnova

Sobota 2.4.2022
Neděle 3.4.2022

10:30

Sobota 9.4.2022

Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu
Přerov.
Redakční rada: P. Josef Rosenberg, P. Jiří Zámečník, P. Petr Janíček,
Anna Sýkorová, Jaroslav Branžovský.
Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově.

Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2022.
Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 15,- Kč na výrobu časopisu.
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