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Pastýřský list Velikonoce 2022 

 
Drazí bratři a sestry, 

slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrtí, ale i nad smrtí všech, 

kteří byli křtem ponoření do jeho smrti. Jedná se tedy o každého z nás. Rád to 

připomínám v této době, kdy kvůli pandemii covidu a válce na Ukrajině se mezi 

námi šíří pandemie strachu spojená se strachem ze smrti. Pro ty, kteří nepočítají 

s věčným životem, znamená snad opravdový konec a úplný zánik. Smrt nás 

opravdu obere o všechno, ale ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, 

časem pak i o jméno, až odejdou ti, co nás znají. Zůstane nám jen to, co jsme 

vykonali z lásky, co jsme poslali do nebe před svou smrtí. To je sice pro radostné 

sváteční slavení téma vážné, ale je plné naděje. Svatí, kteří to pochopili, se 

snažili odstěhovat do nebe celý svůj majetek a shromáždit si tam velké bohatství. 

Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu. Při 

této příležitosti chci poděkovat všem, kteří z lásky k Bohu štědře pomáhají 

válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ti většinou přišli o všechno. Mnozí přišli jen v 

jedněch šatech a s taškou v ruce. Bez vlastní viny se stali naprosto chudými a 

závislými na pomoci. Všechno, s čím jim pomůžeme, s ubytováním, ošacením a 

stravou, či s nalezením zaměstnání, je jedno z dobrých znamení, že žijeme jako 

noví lidé. Mám radost, že mnoho farností otevřelo dveře svých domů pro lidi na 

cestě jako ti dva učedníci z evangelia na cestě do Emauz. Nejedni farníci tak 

udělali pravou velikonoční zkušenost víry a v lidech, které vyhnala z jejich 

domovů válka, poznali díky skutkům lásky vzkříšeného Krista. Konkrétní skutky 

nezištné lásky, která neposuzuje a nevybírá podle sympatií, prohlubují naši 

velikonoční víru. 

Včera jsme si připomněli svůj křest a obnovili jsme křestní slib. Ve křtu jsme 

vstoupili do Kristovy smrti. Tam jsme zemřeli pro svět a zrodili se pro Boží 

království. To znamená, že my už máme smrt za sebou. Smrti se už nemusíme 

bát, jestli žijeme pro Boží království. Nový život ovšem znamená, že už nežijeme 

podle těla, podle toho, co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, ale že 

žijeme podle Boha, podle Ducha Svatého. Takový život nese nádherné plody: 

ROŠŤÁK 
Zpravodaj farností Pĭerov, Pĭedmostí, Prosenice 

Duben 2022 



Rošťák – duben 2022 Stránka 2  

jako je láska, radost a pokoj... Ten nás vede k úžasné svobodě Božích dětí. Pak 

jsme dokonce svobodní i od nás samých. Kdo opravdu uvěřil v Kristovo 

vzkříšení, ten nechává Boha žít v sobě. Kdo v sobě nenechá žít toho, který dává 

život, sám se odsuzuje k smrti a beznaději. Kdo žije svůj křest, vytváří 

křesťanskou kulturu a buduje společenství, protože v sobě nechává milovat Boha. 

Bůh je láska. Proto když ho necháváme v sobě žít, necháváme ho milovat svým 

srdcem, svými skutky, svýma rukama. On pak i skrze nás může dělat zázraky 

a budovat krásný svět. 

Den vzkříšení je den plný radosti, života a naděje, prostě je krásný. Budeme-li žít 

svůj křest naplno, bude celý náš život krásný. Jak Ježíšovi učedníci našli 

velikonoční radost? Když přišli ke hrobu. Láska k Ježíšovi přivedla ženy k jeho 

hrobu. K životu křesťanů, k naší velikonoční kultuře patří i hroby. Nejen ten 

Kristův prázdný, ale i hroby všech křesťanů, kteří jako Kristem vykoupení 

a posvěcení přijímáním eucharistie, posvěcují zem, do které jsou ukládáni ke 

vzkříšení. Vždycky mě mrzí, když slyším, jak přibývá zemřelých, kteří nemají 

ani hrob, ani se s nimi nikdo nerozloučí. Přece i za ně Kristus zemřel. I je čeká 

vzkříšení. 

Křesťané vždy považovali pohřbívání zemřelých za skutek tělesného 

milosrdenství a pohřbívali i cizince a doprovázeli i neznámé. I dnes, či právě 

dnes, je hojná účast na rozloučení se zemřelým součástí křesťanské kultury, která 

roste z víry ve vzkříšení. A ještě jedna velikonoční událost je dnes velmi 

aktuální. 

O Velikonocích vznikla asi nejstarší fake news – falešná zpráva, o níž je řeč v 

Bibli, u svatého Matouše. Tehdejší velekněží dali vojákům peníze a nařídili jim 

lživě říkat: Když jsme ve službě zaspali, učedníci odnesli jeho tělo. Ta falešná 

zpráva je rozšířena u židů dodnes. Falešné zprávy se dnes v době vyspělých 

komunikačních prostředků šíří velmi snadno a rychle. Nepoctiví lidé je 

vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak 

zapojují do informační války, podrývání autority či rozpadu církve a společnosti. 

Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní a informace si 

prověřujme z více zdrojů, ale nezapomeňme, že církev je společenstvím těch, 

kdo uvěřili v Kristovo vítězství a společná víra je pro ně víc než soukromý názor. 

Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o vítězství zla. Lidé evangelia jsou šiřiteli 

dobrých zpráv. 

Sestry a bratři, každému z Vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, 

radost, která otvírá srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství 

a vydává svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho hodnotu. 

Kéž Vaše víra roste každým skutkem lásky k potřebným a Vaše věrohodnost 

správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia. 
K velikonočnímu způsobu života každému z Vás ze srdce žehná 

arcibiskup Jan 



Rošťák – duben 2022 Stránka 3  

 

Informace Charity Přerov 
 

 

Děkanát Přerov – ubytování uprchlíků 
 

Na faře v Předmostí je nyní ubytováno 9 osob, a to 4 dospělí a 5 dětí. Faru 

zařídila sama farnost ve spolupráci s městem Přerov. Charita Přerov zde pomáhá 

skrz sociálního pracovníka, který s uprchlíky řeší aktuální problémy, nyní např. 

vyřizování bankovních účtů. Dále jsme poskytli materiální pomoc ve formě 

potravin, hygieny, oblečení a finanční pomoc. 

Na faře v Tovačově je aktuálně ubytovaných 8 lidí, a to 4 dospělí a 4 děti. 

Charita Přerov se podílela na vybavení fary poskytnutím 6ti postelí, peřin 

a lůžkovin. Ukrajincům Charita Přerov poskytla oblečení, obuv, potraviny 

a hygienu. 

Na faře v Dřevohosticích je nyní ubytováno 12 osob, a to 3 dospělí a 9 dětí. 

Charita Přerov zde poskytla potravinovou pomoc. Ostatní vybavení poskytla 

sama fara ve spolupráci se starostou a občany. 

Na faře v Domaželicích je nyní ubytování 6 osob, a to 2 dospělí a 4 děti. 

Na faře v Horní Moštěnici jsou nyní ubytovány 4 osoby, a to 2 dospělí a 2 děti. 

Na faře v Křenovicích jsou nyní ubytovány 4 osoby, 2 dospělí a 2 děti. Charita 

Přerov jim poskytla potraviny a nabídla pomoc sociálního pracovníka, který je 

může doprovodit na úřady a pomoct vyřídit veškeré záležitosti, od vyřízení 

dávek, hledání zaměstnání, hledání lékařské péče, apod. Na faře v Křenovicích 

by mělo být ještě 9 volných míst, které se mohou uprchlíkům z Ukrajiny 

poskytnout. 

Na faře v Kojetíně jsou ubytovány 3 rodiny - 2 menší děti, 2 studentky a cca 

5 dospělých. Charita Přerov jim poskytuje materiální formu pomoci – potraviny, 

oblečení apod. a také možnost pomoci sociálního pracovníka – doprovod na 

úřady, vypisování formulářů apod. 

Na faru do Prosenic dorazilo v pátek 8.4. devět uprchlíků. 

 

Celkově je tedy na farách v děkanátu Přerov ubytováno 61 osob. 

 

Sbírky Charity Přerov 
 

Charita Přerov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Přerov a městem 

Přerov reagovala na válku na Ukrajině vyhlášením materiální sbírky, která byla 

prioritně určena pro uprchlíky, kteří s dětmi čekají u hraničních přechodů. 

Sbíraly se zejména dětské pleny, dětské výživy, dámské vložky, vlhčené 

ubrousky, spacáky, deky, karimatky, ale také trvanlivé potraviny do ruky 
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(tyčinky, piškoty, přesnídávky, apod.). Cílem byla okamžitá pomoc lidem, kteří 

v zoufalých podmínkách čekají u hraničních přechodů. Darované věci byly 

převezeny do Bohumína, odkud byl vypravován vlak Českých drah do města 

Čop. Tato sbírka probíhala ve dnech 28. 2. a 4. 3. 2022. 

Další materiální sbírku Charita Přerov vyhlásila 7. 3. 2022, ta dosud běží. Na 

sběrné místo mohou lidé donést hlavně trvanlivé potraviny, hygienu, pleny, 

oblečení, nábytek, potřeby do kuchyně a domácnosti, hračky, kočárky a jiné 

potřeby pro děti, apod. Tyto věci poskytujeme všem uprchlíkům z Ukrajiny, kteří 

ji potřebují a obrátí se na nás s žádostí o pomoc, povětšinou se jedná o ženy 

s dětmi. Využití uvádím níže. 

Charita Přerov dále pořádá sbírku zdravotnického materiálu a to ve spolupráci 

s Občanským sdružením Berežanskyj majdan, zastoupeným lékařem Oleksijem 

Chrapakem ze sdružení ukrajinských lékařů v ČR. Jedná se o sbírku 

zdravotnického materiálu pro potřeby nemocnic a zdravotnických zařízení, která 

poskytují péči vojákům ukrajinské fronty. Sbírka stále běží od 9. 3. 2022. 

 

Emilie Šmídová 

 

 
I díky Meoptě budou znít Přerovem nové zvony 

Přerovská společnost Meopta-optika koncem roku 2021 přispěla do veřejné 

sbírky na zvony, které mají být součástí zvonového souboru kostela sv. Vavřince 

v Přerově. Nyní, symbolicky přesně 80 let poté, kdy kostelu sv. Vavřince byly 

zvony odebrány pro válečné účely a jejich místa zůstala prázdná, se sešel majitel 

společnosti Meopta-optika pan Gerald Rausnitz s představiteli spolku Přerovské 

zvony  smíření  panem  Petrem  Měřínským,  primátorem  města  Přerova 

a přerovským děkanem P. Josefem Rosenbergem. 

I díky Meoptě a jejímu štědrému daru ve výši 100.000 Kč se podařilo začátkem 

letošního roku zadat zvonaři Rudolfu Pernerovi zakázku na výrobu největšího 

zvonu, který ponese jméno Jan Pavel. Na zvonu, který má vážit přibližně 1800 

kilogramů, budou odlita jména rodin dětí zavražděných na Švédských šancích 

nedaleko Přerova. „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,“ vysvětlil panu 

Rausnitzovi předseda spolku Přerovské zvony smíření Josef Rosenberg. 
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Meopta, jako největší firma z regionu, se rozhodla veřejnou sbírku podpořit 

zatím nejvyšší částkou. „Naším darem do sbírky na zvony smíření jsme chtěli 

vyjádřit vzájemnou podporu a solidaritu mezi Meoptou a městem Přerov a 

současně uctít památku nevinných obětí hrůzného masakru na Švédských 

šancích,“ řekl Gerald Rausnitz, majitel Meopty. „Zvony jsou symbolem 

sounáležitosti. Je důležité, že naši myšlenku podporují i místní podnikatelé. 

Podpory přerovské Meopty a pana Rausnitze si velmi vážíme,“ doplnil 

místopředseda spolku Přerovské zvony smíření Petr Měřínský. 

Pánové společně vystoupali na věž kostela až do zvonice, kde se v současné době 

nachází jediný zvon ze zrušeného kostela sv. Anny ve Staré Vodě na Libavé. 

Ostatní místa jsou zatím prázdná. Pokud se podaří ve veřejné sbírce shromáždit 

dostatečnou částku, chtěl by spolek nechat odlít tři nové zvony a další nástroje, 

které by vrátily důstojný hlas kostelu a městu. 
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Novéna k Božímu milosrdenství 

NA VELKÝ PÁTEK ZA ČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

Ježíš ji obdařil úžasným příslibem: „Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím 

duše všemi milostmi.“ Slovo „všemi“ znamená dosažení všech dobrodiní, o která 

bude duše prosit, bez ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo 

pro druhé... Tato novéna spočívá v denní modlitbě Korunky k Božímu 

milosrdenství (po dobu 9 dnů). Duše, která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému 

přijímání, dosáhne úplného odpuštění hřích ů i trestů. Ke svaté zpovědi je možno 

přistoupit i několik dní před svátkem Božího milosrdenství. Ke svatému 

přijímání se má přistoupit na svátek Božího milosrdenství, to je v první neděli po 

Velikonocích. „Boží milosrdenství je účinný lék“ (Jan Pavel II. 2003) 

Příprava na první svaté přijímání 
 

 Datum Čas 

Setkání s dětmi na faře 13.4.2022 17:30 
 27.4.2022 17:30 
 4.5.2022 17:30 
 18.5.2022 17:30 

Setkání s rodiči na faře v Přerově 4.5.2022 19:15 
 23.5.2022 19:15 
 13.6.2022 19:15 

Nácvik v kostele 24.6.2022 19:00 

První svatá zpověď 25.6.2022 9:00 

První svaté přijímání 26.6.2022  

 
22. ročník tradiční pěší pouť na sv. Hostýn 7. 5. 2022 

▪ Start v 5:15 z Vlkoše u kostela, v 6:00 od závor v Říkovicích, v 6:30 od 

hřbitova ve Staré Vsi. Vlak z Přerova do Říkovic odjíždí v 5:40. 
▪ Mše svatá na Hostýně ve 14:00. 

▪ Trasa jako vloni mimo Hlinsko přes Bílavsko (odtud možnost autobusem). 

▪ Cestou lze přistoupit ke svátosti smíření. 

▪ Letos opět možnost využít přistaveného autobusu, který vyjede v 16:00 po 

trase Hostýn – Přerov – Vlkoš – Říkovice – Stará Ves – Přestavlky za 

jednotnou cenu 80,- Kč na osobu. Prosím, využijte ho i vy, kteří nepůjdete 

s námi pěšky, ať se autobus naplní a zaplatí. 

Další informace: Valerie Procházková tel. 608 966 313, Ondřej Tšpon tel. 

731 621 174 
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Mládež 
 

Noční křížová cesta– 14./15. 4. 2022 

Večer na Zelený čtvrtek se společně setkáme v modlitbě křížové cesty. 

Půjdeme až po setmění, pravděpodobně ke kříži na Švédský šancích. Další 

informace budou upřesněny. 

Městská hra – Osadníci z Předmostí– 23. 4. 2022 

Po roce přichází další městská hra! 

Podnikněte cestu přes divokou řeku Bečvu až do vzdálené, dosud neobydlené, 

oblasti  zvané  Předmostí  a  získejte  nová  území  pro  své  pány. 

Sejdeme se v 15:45 u autobusové zastávky Předmostí, škola, odkud 15:50 

společně   vyrazíme   do   prozatím   neprobádaných   míst. 

Sportovní a zároveň tematické (středověké) oblečení je velkou výhodou. 

Zájemci    se    mohou    přihlašovat    nejpozději    do    19.4. 

Po hře bude možnost se přesunout do vyhlášené místní krčmy nesoucí název 

BoRa. 

Víkendovka mládeže ve Velkém Újezdě - 29. 4. - 1. 5. 2022 

Zábava, dobré jídlo a pití, modlitba a spousta 

skvělých lidí na celý víkend... 

Co by to tak mohlo být?       

Jo, máš pravdu! Je tu další Mládežnická 

víkendovka             

Že nevíš, o co jde? Je to prostě víkend pro mládež od 13 let zaměřený na 

utužení kolektivu, při kterém zažiješ spoustu netradičních zážitků, na které 

během všedního koloběhu jen tak nenarazíš. 

Celý víkendový pobyt včetně ubytování v malebném Velkém Újezdě, vydatné 

stravy a dopravy až do pokojíčku tě vyjde na 500,-       

V pátek 29. dubna se sejdeme v 15:30 na autobusovém nádraží v Přerově, 

odkud pojedeme            směr Velký Újezd. V neděli se vrátíme na stejné místo ve 

13:50. 

S sebou si do baťůžku        zabal spacák, pevnou obuv          , přezůvky ‼️, 

oblečení dovnitř i ven            , hygienické potřeby          , léky (pokud užíváš) 

     a můžeš vzít i nějaký příspěvek do kuchyně                  (pokud něco 

vezmeš, uveď to prosím v přihlášce). 

Přihlašuj se na do 22. 4. 2022, přihlášku a další informace nalezneš jak na FB, 

tak na stránkách mládeže mladezprerov.cz 
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KALENDÁŘ 
 

Pondělí 11.4.2022 17:00 Předmostí, kostel Velikonoční zpověď 

Úterý 12.4.2022 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen 
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 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Čtvrtek 14.4.2022 17:00 Prosenice, kostel Zelený čtvrtek 

 18:00 Předmostí, kostel Zelený čtvrtek 

 18:30 Přerov, sv. Vavřinec Zelený čtvrtek 

 21:00 Přerov Noční křížová cesta mládeže 

Pátek 15.4.2022 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Křížová cesta 

 15:00 Prosenice, kostel Velký pátek 

 17:15 Předmostí, kostel Křížová cesta 

 18:00 Předmostí, kostel Velký pátek 

 18:30 Přerov, sv. Vavřinec Velký pátek 

Sobota 16.4.2022 20:00 Předmostí, kostel Velikonoční vigilie 

 20:00 Prosenice, kostel Velikonoční vigilie 

 21:00 Přerov, sv. Vavřinec Velikonoční vigilie 

Pondělí 18.4.2022 7:30 Přerov, Šířava Mše svatá 

 7:45 Prosenice, kostel Mše svatá 

 9:00, 

18:30 

Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá 

 8:45 Předmostí, kostel Mše svatá 

 16:00 Přerov, fara Setkání seniorů 

Úterý 19.4.2022 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Středa 20.4.2022 9:00 Přerov, centrum Sonus Klub maminek 

 19:15 Přerov, fara Pastorační rada 
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Čtvrtek 21.4.2022 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina „B“ 

Sobota 23.4.2022  Přerov Městská hra mládeže 

Neděle 24.4.2022 16:00 Přerov, sv. Vavřinec Koncert Entuziasté a hosté 

Úterý 26.4.2022 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen 

 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Čtvrtek 28.4.2022 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina „A“ 

 17:30 Přerov, centrum Sonus Spolčo II. stupeň 

Pátek 29.4.2022  Velký Újezd Mládežnická víkendovka 

Sobota 30.4.2022 9:00 Přerov, centrum Sonus Děkanátní ministrantský den 

Neděle 1.5.2022 17:00 Předmostí, kostel Benefiční koncert 

Úterý 3.5.2022 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Středa 4.5.2022 17:00 Přerov, centrum Sonus Ministrantská schůzka 

Čtvrtek 5.5.2022 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina „C“ 

 17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni 

Sobota 7.5.2022 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá první soboty 

 17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo 

 17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

 

 

 
 

 
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. duben 2022. 

 
Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na 

výrobu časopisu. 

mailto:faprerov@ado.cz
http://www.farnostprerov.cz/

