ROŠŤÁK

Zpravodaj farností Přerov, Předmostí, Prosenice
Květen 2022

Milovaní,
srdečně Vás všechny zdravím v mariánském měsíci květnu, Panna Maria je žena
eucharistie jak ji nazval Jan Pavel II. její velký ctitel. Eucharistické tajemství je
základním stavebním kamenem každého života jednotlivce i společenství církve.
Do tohoto tajemství dorůstáme postupně a vyžaduje to čas. Bůh nám tento čas
dopřává právě proto, abychom pronikli do jeho blízkosti skrze eucharistii (Lásku
vydanou lidem do rukou). Čas je něco, čeho nikdy nemáme dost, je vzácný.
Darovat čas znamená darovat lásku, protože dáváme něco, co nám je drahé.
Častou výmluvou je, že nemáme čas na modlitbu, návštěvu eucharistie (adorace)
a účast na mši svaté ve všední den. Já si myslím, že je to spíše otázka priorit. Jak
někdo vtipně poznamenal: „Ještě jsem neviděl nikoho umřít hladem proto, že
neměl čas se najíst.“ To, co je pro nás důležité, na to si čas zaručeně najdeme.
Tak i pokrm pro duši je pro nás pramenem síly a života. Kdo si nalezne čas na
Ježíše v té nejreálnější přítomnosti, ten již nebude vysílen a opuštěn, nýbrž
naplněn láskou a pokojem, který dává Pán i v nelehkých chvílích našeho života.
A tak vzpomeňte v modlitbě i na ty děti, které letos poprvé přistoupí ke stolu
Páně, ať naleznou Přítele, jenž je povede životem radosti.
P. Josef

Květen v liturgii
Letos v květnu prožíváme dobu velikonoční.
Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se
slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako "Veliký den Páně." Jsou
to dny, v nichž především se zpívá Aleluja.
Neděle této doby jsou označovány jako neděle velikonoční. Po neděli
Zmrtvýchvstání Páně následují: 2., 3., 4., 5., 6., 7. neděle velikonoční. A doba
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těchto posvátných padesáti dnů končí nedělí Seslání Ducha svatého. Prvních osm
dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako slavnosti
Páně. Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně se slaví Nanebevstoupení Páně;
tam, kde tato slavnost není předepsána jako zasvěcený svátek, může se přesunout
na 7. neděli velikonoční. Všední dny po Nanebevstoupení Páně, až do soboty
před Sesláním Ducha svatého včetně, připravují na příchod Utěšitele, Ducha
svatého.
1.5. Sv. Josef Dělník
3.5. Sv. Filip a Jakub, apoštolové
4.5. Sv. Florián, mučedník
6.5. Sv. Jan Sarkander, kněz a mučedník
8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí
13.5. Panna Maria Fatimská
14.5. Sv. Matěj, apoštol
16.5. Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, hlavní patron Čech
30.5. Sv. Zdislava
31.5. Navštívení Panny Marie
„Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, svatou
Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který
jej poprvé slavil r. 1386 jako prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené
církve. K oslavě 28. 4. složil i latinské texty.
Jaroslav Branžovský

Děkanátní centrum pro rodinu - květen 2022
7. 5. 2022 zveme rodiny na sv. Hostýn. Začátek „Týdne pro rodinu“ oslavíme
poutí k Panně Marii. Vyjedeme vlakem z Kojetína v 6.23 hod., u hřbitova
v Bystřici pod Hostýnem se sejdeme v 7.45 hod.
Pěšky stíháme mši sv. v 9.15 hod. Obětujeme ji za uzdravení vztahů v našich
rodinách.
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8. 5. 2022, v „Den matek“, vás zveme na mimořádnou májovou pobožnost pro
maminky s dětmi.
V kapli sv. Prokopa v Popůvkách od 17.00 hod. budou maminky se svými dětmi
přinášet květinu modlitby pro Marii. Živé květy přineseme také.
25. 5. 2022 proběhne přenáška „Začátek domácnosti bez odpadu krok za
krokem“. Uvidíme se v Přerově na Sonusu od 9.00 hod.
Za DCPR Jarka Rusňáková, www.dcprprerov.webnode.cz

Mládež
Proběhlo...
Modlitby mládeže v Pavlovicích
Po delší době zavítaly dubnové mládežnické modlitby do Pavlovic u Přerova.
Tématem modlitby byla tentokrát adorace. O tom, jaký je její význam a jak ji
prožít nám na úvod pověděl pár slov otec Jiří, následovala již adorace samotná,
naši společnou modlitbu jsme zakončili prosbou za mír na Ukrajině. Z kostela se
všech 17 účastníků přesunulo do objektu na farním dvoře známém jako
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„stodola“. Tam nás čekalo občerstvení, příjemný pokec, a dokonce i stolní
fotbálek s kulečníkem.
Adam Kopec

Noční křížová cesta na Zelený čtvrtek
18 mladých se v podvečer Zeleného čtvrtku potkalo na parkovišti u lověšického
hřbitova a vydalo se společně se svícemi v rukou ke kříži na Švédských šancích
s úmyslem pomodlit se křížovou cestu. Na cestu jim svítil dorůstající měsíc
doprovázený méně častým jevem, takzvaným měsíčním halo, velkým kruhem
kolem měsíce.
Proběhne...
Květnové modlitby mládeže v Předmostí–13.5.
Výlet do neznáma – 14.5.
Červnové modlitby mládeže v Přerově s grilovačkou– 10.6.
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Májové pobožnosti v Přerově budou od 1. 5. 2022 u sv. Vavřince vždy pondělí,
středa a pátek v 18:00
Májové pobožnosti v Předmostí budou od 1. 5. 2022 v neděli a pondělí po mši
svaté a ve středu a pátek v 18:30.
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První z přerovských zvonů je připraven k odlití

Forma na největší z přerovských zvonů je hotová. Jméno pro tento 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.
Zaplacená je zatím přibližně polovina zvonu, na tu druhou nadále sháníme
finance. Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomáhají vrátit Přerovu zvony
a připomenout poválečnou tragédii na Švédských šancích. A to zvlášť v současné
komplikované době, kdy je téma války bohužel opět součástí našich
každodenních životů.
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KALENDÁŘ
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

Hostýn

Tradiční pěší pouť na sv. Hostýn

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

8:00

Prosenice, kostel

Mše svatá první soboty

17:30

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

Neděle 8.5.2022

10:30

Újezdec

Hodová mše svatá v Újezdci

Úterý 10.5.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „A“

17:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

19:15

Předmostí, kostel

Modlitby mládeže

Hradčany

Děkanátní výlet dětí

Sobota 7.5.2022

Čtvrtek 12.5.2022

Pátek 13.5.2022
Sobota 14.5.2022
Neděle 15.5.2022

10:30

Kozlovice

Hodová mše svatá v Kozlovicích

Pondělí 16.5.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

20:00

Přerov, kaple u sester

Modlitby v kapli u sester

Úterý 17.5.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Středa 18.5.2022

9:00

Přerov, centrum Sonus

Klub maminek

17:00

Přerov, centrum Sonus

Ministrantská schůzka
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17:30

Přerov, fara

Příprava na 1. svaté přijímání

17:30

Přerov, kino Hvězda

Charita Přerov objektivem Jindřicha Štreita

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „B“

17:30

Radvanice

Mše svatá v Radvanicích

17:30

Přerov, centrum Sonus

Spolčo pro II. stupeň

Neděle 22.5.2022

15:00

Čekyně

Hodová mše svatá v Čekyni

Pondělí 23.5.2022

19:00

Přerov, fara

Setkání rodičů dětí k 1. sv. přijímání

Úterý 24.5.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „A“

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Úterý 31.5.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Čtvrtek 2.6.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „C“

Sobota 4.6.2022

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

8:00

Prosenice, kostel

Mše svatá první soboty

17:30

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Čtvrtek 19.5.2022

Čtvrtek 26.5.2022

ŘKF Přerov
Kratochvílova 6
750 02 Přerov
Tel. 581 217 079
faprerov@ado.cz
www.farnostprerov.cz
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Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu
farnosti Přerov a Předmostí.
Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na
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Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na
výrobu časopisu.
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