ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU
Září 2022
ÚVODNÍK
V ruce držíme zářijové „Slovo pro každého“. Chtěl bych na úvod maličko odbočit od toho, co
přinesl a přináší život v našich farnostech a zmínit se, že nás čekají volby do zastupitelstev obcí.
Vím, že většina z nás (a já se k té většině počítám) je už trochu ze všech těch voleb, které nakonec
stejně nepřinesou žádné zásadní změny, unavená… Nechme stranou, co si kdo představuje pod
„zásadními změnami“, mně osobně by stačilo, kdyby politikové zmírnili svoji chamtivost a touhu
po osobním prospěchu a vrátili původní význam slovu „služba“: aby svoje zvolení pokládali
především za službu veřejnosti.
Teď máme možnost dát hlas těm, kteří vás stejně jako mne přesvědčili nebo těm, kdo jsou na
kandidátkách noví, ale ve svém okolí jsou známí jako slušní a pracovití lidé. V komunálních
volbách můžete „kroužkovat“ ty, které znáte a kteří nejsou jen postavami z plakátů s prázdnými
hesly, ale jejich práce za nimi jde vidět.
Proto Vás prosím, nenechme se nalákat na laciné sliby a hledejme ty, kteří mají chuť opravdu
sloužit lidem našeho města. A také ví, že politika jako řízení společnosti, stanovování pravidel pro
společnost a uplatňování moci, je určitá odbornost, řemeslo, které se musí umět dělat. Moc tady na
zemi je odvozena od moci Boží a toho si politik má být vždy vědom. A to je určující hledisko.
Nevím, kdo je patronem voličů. Ale vím, že my se můžeme obracet na arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana, našeho blízkého rodáka z Beňova, o jehož blahořečení usilujeme.
A vzhůru do měsíce září. Ať je tento Zpravodaj také malým průvodcem změn, které zase „hýbou“
našimi farními společenstvími.
P. Josef Rosenberg
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ZÁŘÍ V LITURGII
3. 9. Sv. Řehoř Veliký, papež
7. 9. Sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
8. 9. Svátek Narození Panny Marie
U svatých slavíme většinou jejich „narozeniny“ pro život věčný, to znamená den jejich smrti.
Pozemské narození slavíme pouze u Panny Marie a u sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně. A potom
také o Vánocích narození Pána Ježíše.
12. 9. Jméno Panny Marie, nezávazná památka
14. 9. Svátek Povýšení sv. Kříže
Začátek tohoto svátku se váže na posvěcení baziliky Hrobu Páně postavené císařem Konstantinem
nad místem, kde byl Pán Ježíš ukřižován. Bylo to 13. září roku 335. Hned následujícího dne téhož
roku tj. 14. září 335, byly k veřejné adoraci vystaveny relikvie kříže, na kterém byl Pán Ježíš
ukřižován. To se opakovalo každoročně. Tak se Jeruzalém stal prvním místem, odkud se tato
slavnost rozšířila pak dále po celé Církvi.
15. 9. Panna Maria Bolestná
Dnes vzpomíná církev na bolesti Panny Marie, které trpěla ve spojení se svým Synem. V 15.
století se začíná šířit úcta k jejím sedmi bolestem:
1. při předpovědi Simeonově
2. při útěku do Egypta
3. při hledání ztraceného Ježíše v jeruzalémském chrámě
4. při cestě na Golgotu
5. při ukřižování Ježíše
6. při snímání Ježíše z kříže
7. při ukládání Ježíše do hrobu
16.9 Sv. Ludmila, mučednice
21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23.9. Sv. Pius z Pietrelciny, kněz
26.9. Sv. Kosma a Damián, mučedníci
27.9. Sv. Vincenc z Paula, kněz
28. 9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
V tento den pamatujme na ty, kteří stojí v čele naší společnosti, ať již na celostátní, nebo místní
úrovni. Na ty, kteří mají moc, tvoří zákony, aby si uvědomovali také svou odpovědnost.
V Kancionálu máme také modlitbu za vlast, za mír, za lásku k bližním. Také zde máme modlitbu
Litanií k svatým ochráncům naší vlasti. Po vzývání jednotlivých světců, se obracíme na Boha
s konkrétními prosbami. Např. „ Abychom na přímluvu svatého Václava dosáhli míru a pokoje
v naší zemi.“
29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. 9. Sv. Jeroným, kněz a učitel církve
Jaroslav Branžovský
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Příprava biřmovanců v naší farnosti
„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást
odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích,
kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky.
To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“
(Otto Hermann Pesch)
Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest svatý proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. Touto svátostí je
křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a ji šířit. Je tedy nutným
předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro
křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze.Příprava začne v říjnu. První setkání bude
6. října od 16:00 na faře v čajovně. Přihlášku je možné si vzít v kostele nebo ve farní prodejně a
vyplněnou ji odevzdat na faře nebo v sakristii.
P. Josef Rosenberg

Vyučování římskokatolickému náboženství
v roce 2022-2023 v Přerově v Centru Sonus
Vyučování začíná od pondělí 12. září 2022 včetně. Prosíme rodiče mladších dětí, aby na první
hodinu přišli společně s dětmi, a tak se mohli seznámit s osnovami vyučování, učebnicemi
a katechetou či katechetkou, kteří budou děti učit. Děkujeme.
1. třída
2. třída
3. a 4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. a 9. třída
Střední školy

úterý
úterý
pondělí
úterý
čtvrtek
středa
pondělí
pátek

15:00
16:00
15:00
15:00
15:30
16:00
15:30
19:15

Mgr. Eva Tkadlecová
Mgr. Eva Tkadlecová
P. Mgr. Josef Rosenberg
Mgr. Helena Navrátilová
Mgr. Věra Navrátilová
P. Mgr. Vojtěch Radoch
P. Mgr. Vojtěch Radoch
P. ICLic. Jiří Zámečník – od října

Prosíme rodiče, aby vyplnili pro své děti přihlášky, které se budou rozdávat přímo v hodinách
náboženství, případně jsou k vyzvednutí ve farní prodejně. Děkujeme. Do náboženství se mohou
hlásit i děti z okolních farností, které chodí do škol v Přerově.

Pravidelné aktivity sester Misijní kongregace Ducha svatého
Srdečně Vás zveme na setkání nad Božím slovem, které bude probíhat 1x za 14 dní ve středu od
17:15 na faře v sálev I. poschodí. Začínáme: 7.9.2022 a následně
21.9.2022, 5.10.2022, 19.10.2022, 9.11.2022, 23.11.2022 a 30.11.2022.
Dále opět budou probíhat modlitby ke cti Ducha Svatého v kapli na faře u sester každé 3. pondělí
v měsíci v 19:30: 19.9.2022,17.10.2022 a 21.11.2022.

Sestra Rastislava zve na již známé Korálkování, které bude v sobotu v 9:30 na centru Sonus
v Přerově a to: 24.9.2022, 22.10.2022 a 26.11.2022.
Září 2022
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Děkanátní centrum pro rodinu připravuje:
7. 9. 2022 Setkání lektorů pro přípravu snoubenců na manželství. Začínáme mší sv. v kostele sv.
Vavřince v 18.30 hod. K posezení se pak přesuneme do farní čajovny. Rádi přivítáme nové zájemce
o tuto službu.
21. 9. 2022 zveme maminky (nejen) na mateřské dovolené k povídání na téma „Dovolíš, děkuji,
promiň“. Začínáme v 9.00 hod. na centru Sonus v Přerově. Série osmi témat v rámci „Manželských
večerů“ v Přerově na Sonusu začíná čtvrtkem 29.9.2022 od 17.30 hod. Cena za osobu je 1500 Kč a
zahrnuje 8 večeří a dezertů, příručky a výzdobu. Přihlašovat se můžete do 22.9.2022.
15. 10. 2022 vás zveme na poutní zájezd Šaštín-Stráže na Slovensku. Vyjíždíme v 7.30 hod.
z Kojetína od kostela. Nástup v Přerově u Sonusu je v 8.00 hod. Cena je 390 Kč/os.
Na 26. 10. 2022 připravujeme povídání pro maminky (nejen) na mateřské dovolené „Naslouchat je
umění“. Sejdeme se opět v 9.00 hod.na centru Sonus v Přerově.
Více informací získáte buď na www.dcpr.webnode.cz, nebo zavolejte paní Jarce Rusňákové na tel.
724 117 040.
Za DCPR Jarka Rusňáková.
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Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám informace o tom, co se bude u nás v nejbližších týdnech dít a chceme Vás tímto
pozvat na některé z nich.

Milostivé léto II.
znovu se vrací, ale bude trvat pouze tři měsíce od září do listopadu. Proto nepropásněte druhou
šanci, neboť může být poslední. Znovu umožní dlužníkům splatit pouze jistinu (původní dluh) bez
přidaných úroků, které většinou mnohonásobně samotný dluh přerostly, a podmínkou je také
zaplacení administrativního poplatku ve výši 1815 Kč na náklady soudnímu exekutorovi.
Občanská poradna a poradna pro dlužníky Charity Přerov
se schopna všem zájemcům pomoci jak se získáváním
informací o exekucích, sepsání žádosti, tak v komunikaci
s věřitelem.
Poradna sídlí v Přerově, na náměstí T. G. Masaryka 16, kde
Vám ochotně poradí
Mgr. Martina Krejčířová (tel. 777 729 521)
a Mgr. Eva Tkadlecová (tel. 777 729 522).
Kdo může využít Milostivé léto?
• dlužník musí být fyzická osoba (tedy netýká se právnických
osob)
• věřitelem je pouze veřejnoprávní subjekt (obec, zdravotní
pojišťovna, ČEZ, vysoká škola atd.)
• dlužník nesmí být v insolvenci (tedy netýká se dluhů, které
se řeší v rámci správní a daňové exekuce např. finančním
úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení,
nevztahuje se ani na majetkové sankce nebo peněžité tresty
uložené v rámci trestního řízení – trestný čin, výživné apod.
• exekuce musí být vedena soudním exekutorem
• exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021
Zde uvádíme příklady dluhů, na které se Milostivé léto
vztahuje:
dlužné nájemné v obecních bytech, poplatky obci za svoz
odpadu nebo například poplatky ze psů, poplatky za energie u
státních subjektů (např. ČEZ), koncesionářské poplatky u ČT a
ČRo, dluh na zdravotním pojištění (jen u některých
pojišťoven), regulační poplatky ve státních (fakultních)
nemocnicích a zdravotnických zařízeních, neuhrazené
poplatky za prodloužení studia na veřejné vysoké škole,
pokuty za jízdu načerno v prostředcích MHD, a jiné podobné.
Září 2022
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SPOLČO PRO II. STUPEŇ
Přátelé a kamarádi na druhém stupni základních škol,
dovolujeme si vás pozvat na spolčo přímo pro vás. Scházíme se každý třetí čtvrtek v měsíci v
17:00 na Sonusu a podnikáme nejrůznější věci - od her vevnitř, na zahradě i ve městě, přes
společnou modlitbu, zpěv a přemýšlení nad zajímavými tématy, až po pokec u kusu žvance.
Přijďte se přesvědčit sami už 15. září! A vezměte s sebou i kamarády, moc se na vás těšíme!
Emily a Anička

Společenství LORENCO
Milí přátelé, prosím přijměte pozvání ke spolupráci k aktivnímu prožívání liturgického roku. Po
celý liturgický rok nacvičujeme na různá vystoupení, pořádáme programy a společně se modlíme,
čteme z Bible, ale i tančíme… Důležité je najít si chvilku pro druhého a také vyjít za hranice
farnosti a ukázat lidem, že Ježíš žije, že nabízí svou lásku každému. Na věku nezáleží, nacvičují
děti, malé i velké, jejich rodiče, babičky, mladí lidé a mladí duchem, svobodní, vdaní, rozvedení,
no prostě každý, kdo má chuť žít a umí se radovat. Budeme rádi, když se zapojíte třeba jen do těch
programů, o které budete mít zájem a ještě lépe do všech.
PRVNÍ SETKÁNÍ BUDE V NEDĚLI 11.ZÁŘÍ V 17.00 na centru Sonus A DALŠÍ TERMÍN
NEDĚLE 22. ZÁŘÍ V 18.00 H.
Libuše Calábková
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Na kus řeči s o. Vojtěchem – o koních, motorkách i kněžství
Udělali jsme rozhovor s novým přerovským kaplanem o. Vojtěchem Radochem, který pochází
z Ostrožské Lhoty a k nám přišel z farnosti Valašské Klobouky.

Taťka se mě zeptal, jestli se mi nechce
pracovat. Dnes se tomu směju hlavně ve dnech,
kdy vstávám v 6, abych se pomodlil, než půjdu
do zpovědnice, a večer v půl desáté padám
totálně vyfluslý do postele po naplněném dni.
Myslím, že dneska už to tak nevnímá.
Je těžké sednout si poprvé do zpovědnice?
„Trénuje“ se zpověď v semináři?

Nejprve bychom se vás zeptali na rodinu, ze
které pocházíte.
Pocházím z tradiční slovácké katolické rodiny, a
mám tři sourozence – dvě sestry a bratra a jsem
nejstarší. Naše rodina hodně žije folklorem a
muzikou a taky trošku zemědělstvím, ale určitě ne
žádné velké hospodářství.
Začínáte třetí rok kaplanování. K čemu je
kaplanování vlastně dobré?
Kaplan je velmi blízkým spolupracovníkem
faráře, a pokud je to mladý začínající kněz, tak se
učí od faráře, jak vést farnost, co všechno obnáší
kněžská služba, kancelář a spoustu dalšího.
Co může mladý novokněz přinést do farnosti?
To úzce souvisí s předchozí otázkou. Mladý kněz
přichází, aby sbíral zkušenosti, ale zároveň
s sebou nese i své osobnostní rysy, to, jaký je.
Nikdy by však neměl zapomenout, že má přinášet
Krista. A o to jsem se taky snažil a budu snažit.
Vy sám pocházíte z křesťanské - katolické
rodiny.Bylo tedy vaše rozhodnutí stát se
knězem přijato bez výhrad?

V semináři takový trénink není, ale na fakultě
je tomu věnován předmět. Na jednotlivé
konkrétní případy se prostě připravit nedá.
Poprvé je to opravdu s velkou pokorou a
napětím.
Teď trošku z jiného soudku. Máte rád
hudbu. Na jaké hudební nástroje sám
hrajete? A co kultura?

Hudba mě hodně ovlivnila, odmala jsem se učil
hrát na akordeon, na střední jsem k tomu přibral
cimbál. Na tyto dva nástroje jsem chodil do
ZUŠky. Pak jsem ještě trošku zkoušel na
kytaru, kontrabas a varhany jako samouk, ale
nenaučil jsem se. Miluji krásnou hudbu, která
má promakanou harmonii a text, který má děj.
Jinak
nejsem
v
muzice
vyhraněný.
Určitě rád zajdu do divadla, Slovácké divadlo
je mi nejblíž. Výborná komedie, kterou jsem
tam viděl naposled, byla hra Nefritový
škorpion. Pak jsou hry, na které bych rád šel,
ale jsou stále vyprodané.
A co jiné koníčky nebo koně? Jak si „čistíte
hlavu“?
Je pravda, že v naší službě si člověk potřebuje
občas vyvětrat hlavu. Já to dělám nejvíc dvěma
způsoby, a to jízdou na koni, když si zajedu do
lesa nebo vytáhnu motorku a jedu.

Úplně si pamatuju, jak jsem to říkal doma.
Mamka to vzala tak nějak v klidu, asi to i čekala.
Září 2022
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Jste rychlý jezdec? Jakou motorku byste chtěl?
Je to jeden ze způsobů vyčištění si hlavy, ale nejezdím rychle. Jsem milovník pěkných výhledů a
tomu přizpůsobuji i jízdu. Kochám se. Jsem spokojený s Jawou 350, kterou mám, ale když jsem
pořizoval motorku, tak byla ve výběru i KawasakiVulcan S nebo Honda Rebel.
Když je čas dovolených, kde ji nejraději trávíte a s kým?
Mám rád hory, takže si na dovolenou rád zajedu do hor, ať už v zimě, nebo v létě. A když to má
být dovolená, tak tam musí být lidé, se kterými si rozumím a sedíme si i lidsky.
Pocházíte z kraje, kde se pěstuje víno. Máte svou oblíbenou odrůdu?
Nepohrdnu dobrým vínem, nejoblíbenější z bílých odrůd u nás je pro mě Ryzlink rýnský a
z červených Cabernet Moravia. Ale není to pravidlem. Víno buď chutná, nebo nechutná.
Kdybyste se nestal knězem, jaké povolání byste pravděpodobně vykonával?
To nevím, ale asi by to byla nějaká pomáhající profese. Chtěl jsem studovat záchranařinu u
vojáků, ale nevzali mě, protože mám křivý nos. :-D Jinak jsem taky hasič, takže bych možná
pokračoval i v této oblasti. Ale Bůh měl se mnou jiné plány, proto nemusíme toto „kdyby“
rozvíjet.

Oslavy 250. výročí přestavby kostela sv. Marie Magdaleny
Hody v Předmostí a oslavu 250. výročí přestavby kostela sv. Marie Magdaleny jsou za námi.
Několika měsíční přípravy vyvrcholily třídenní slavností.
Tiskly se kapesní kalendáře, proběhly poutě z kostela v Předmostí do kaplí v Lýskách,
Dluhonicích, Popovicích, Čekyni a Vinarech, postupně se vyvěsilo 11 banerů na plotě fary, které
informují o historii farnosti, kaplích přifařených obcí i interiéru našeho kostela. Uskutečnil se
benefiční varhanní koncert, na kterém byly vyhodnoceny výtvarné počiny dětí ze základní školy v
Předmostí na téma – kostel – jak ho vidím já. Byla vydána publikace „Z historie farnosti
Předmostí“, která čtenáře seznámí s životem v obci i farnosti.
Opravilo se zavěšení obou zvonů a dal jim elektrický pohon. Jejich hlas je slyšet každé poledne a
půl hodiny přede mší svatou. Opět se rozeběhly ručičky hodin, které mnoho let smutně stály.
Po celou dobu probíhala také duchovní příprava – byla vydána modlitba ke sv. Marii Magdaleně,
byly zařazeny mše svaté s úmyslem zdaru příprav a průběhu oslav.
Samotné oslavy začaly v pátek 22.7. mší svatou, kterou celebroval předmostský rodák jezuita P.
Václav Ježík spolu s děkanem P. Josefem a P. Tomášem Klíčem a po ní následovala adorace se
zpěvy z Taize.
Sobota začala přednáškou v kostele v 16 hodin, při které PhDr. Lapáček představil farnost
Předmostí, její historii a nastínil obsah publikace. Účastníci se poté přesunuli na travnatou plochu
vedle kostela, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, v jednom stánku si mohli pořídit publikaci,
hrníček se siluetou našeho kostela, víno vydané k této příležitosti, či výrobky z korálků. Pro
zájemce byly prováděny komentované prohlídky věže. Pro děti byly připraveny hry na několika
stanovištích a skákací hrad ve farní zahradě. V 17:30 proběhla dražba hodinových ručiček, při
které se z vyvolávací symbolické ceny 250,- Kč cena vyšplhala na 3.500,- Kč, kterou zaplatil
sběratel z Henčlova.
Září 2022
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V 18 hodin za zvuku zvonů se rozběhly hodiny, které požehnal P. Josef Rosenberg spolu s bývalým
děkanem P. Josefem Lamborem. Řízeny radiovým signálem opět plní svou funkci a každou půl
hodinu se odbíjením připomínají. Na 130 účastníků se poté bavilo při klavírní hudební produkci
Lukáše do večerních hodin. Programu se také zúčastnil P. Josef Čunek, místopředsedkyně senátu
RNDr. Jitka Seitlová i první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek.
Neděle byla zahájena slavnostní mší svatou v 8:45, kterou celebroval děkan P. Josef, po ní se před
kostelem vytvořilo družné společenství, lidé se zdravili, ochutnávali hodové koláčky. V 15 hodin P.
Jan Berka vedl adoraci a udělil svátostné požehnání. Následovalo tradiční občerstvení vedle
kostela – klobásky, pivo, limo, víno, nabídka suvenýrů, na 21 stolech ženy připravily spoustu
sladkého i slaného. Děti se opět bavily hrami a dospělým hrála Záhorácká kapela. Kulturním
program vyvrcholil divadelním vystoupením Víti Marčíka, který na 180 posluchačů pobavil a
poučil hrou Robinson Crusoe. Svým osobitým způsobem spolupracoval s publikem, které se skvěle
bavilo. Po představení se lidé družně bavili a odbitím 22 hodiny se postupně rozešli domů.
Díky Bohu se celá náročná akce vydařila. Přálo počasí, program proběhl podle plánu. Farníci si
vzali hody i oslavu za své, pomohli i přerováci. Celou akci monitorovala i Televize Přerov a
Přerovský deník. Chvála Bohu a díky za všechny ruce, které pomohly s přípravou, které byly štědré
a které se modlily.
Tomáš Dostal
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Prázdninové akce mládeže
Farní tábor
Dne 2.7. se vydala skupina 43 mladých, nadějných kouzelníků a kouzelnic v doprovodu jejich
nastávajících profesorů a profesorek na nástupiště 9 a, aby se mohli naučit magii i jinému
kouzelnickému umění ve Škole čar a kouzel v Bradavicích nedaleko Čermné ve Slezsku. Po
příjezdu je přivítal zbylý profesorský sbor v čele s ředitelem Albusem Brumbálem. Na nové
studenty se dokonce přišel podívat i Hagrid se školníkem Filchem. Poté následovalo rozřazení
kouzelníků do 6 kolejí Moudrým kloboukem, který jim poskytl i opravdu moudré rady. Jakmile se
studenti lépe poznali, mohl začít Turnaj kouzelníků. Koleje zdárně splnily všechny 3 úkoly, ale
pouze jedné z nich přinesl Pohár kouzelníků věčnou slávu, jak několikrát nezapomněl zdůraznit
ředitel školy. Další dny museli kouzelníci čelit nejen počasí, rarachům, baziliškovi, či jiným
kouzelným tvorům, ale i návštěvě neoblíbené ředitelky p. Umbridgeové, které se zásluhou pana
Filche zbavili. Sluníčko přeci jen vyšlo a kouzelníci se pustili do hledání a následného zničení
viteálů, které by pomohly zničit Pána zla natrvalo, jelikož ten mezitím povstal. Zničit viteály se
jim sice povedlo, ale prof. Brumbál musel zemřít. Jakmile kouzelníci překonali smutek nad
takovou ztrátou, začali přesvědčovat ostatní bytosti ze Zapovězeného lesa, aby se k nim přidaly a
pomohly jim porazit zlo. Žádné bytosti se ke studentům ale naneštěstí nepřidaly, a tak se studenti
ocitli v nevýhodě. Vůle zvítězit však byla silná, zvláště když studenty po celou dobu posiloval
Duch svatý i výborné jídlo kuchařů. Není proto divu, že studenti nakonec zvítězili a oslavovali
dlouho do noci. Také se mezitím rozloučili s hlavním vedoucím Jeníčkem Bernardem, který
bohužel po 5 letech strávených jako hlava tábora jde do vedoucovského důchodu. První rok však
již byl u konce, a tak se studenti odebrali domů s plno novými kamarády i vzpomínkami, na které
snad dlouho nezapomenou.
Jana Pizúrová

Letošní tábor se nesl v duchu Bradavické školy čar a kouzel pod vedením světoznámého
kouzelníka Albuse Brumbála, sídlem v Čermné ve Slezsku. Na děti tak čekal intenzivní
čtrnáctidenní školní rok, během něhož měly získat všechny potřebné dovednosti pro přežití v
nevyzpytatelném světě kouzelníků, do něhož jsme vstoupili už v Přerově na nádraží po projití
přepážky 9¾.
Září 2022
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Po příjezdu děti čekala ceremonie Moudrého klobouku, který všechny rozdělil do šesti kolejí
podle jejich vlastností a schopností. A školní rok mohl začít, a to konkrétně Turnajem kouzelníků,
který byl ale neustále přerušován intrikami smrtijedů, kteří zřejmě měli něco za lubem. Přesto
jsme nepropadali panice a pokračovali dál ve výuce, např. famfrpálovým turnajem či tradičním
plesem. Jenže co čert nechtěl, doslechli jsme se, že znovu povstal nejhorší černokněžník všech
dob, jehož jméno se neodvažují vyslovit ani ti nejodvážnější. Profesor Brumbál však přišel s
řešením, jak jej zastavit, leč sám hrdinně zahynul při jednom z úkolů, proto se o to musely děti
postarat samy. Nakonec nás však čekala závěrečná bitva s tímto Pánem zla, která vše rozhodla.
Kouzelný svět, stejně jako mudlovský, je zachráněn a my jsme se mohli v pořádku vrátit domů. A
co nás čeká příště? Zaručeně 14 stejně zábavných a napínavých dnů, tentokrát v režii nového
hlavního vedoucího. Tak se budeme těšit.
Hana Ptáčková

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
Od úterý 9. do neděle 14. srpna se opět po pěti letech konalo Celostátní setkání mládeže,
tentokrát v Hradci Králové. Letošním mottem byl verš ze Skutků apoštolů: „Vstaň, udělám
z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ Program byl velmi pestrý. Po snídani, modlitbě a katechezi
následovaly diskuzní skupinky, v nichž jsme se bavili o tématu daného dne a otázkách
spojených s ním, mše svatá a oběd. Odpoledne jsme měli možnost vybrat si z workshopů,
zajímavých přednášek na nejrůznější témata, diskuzí, koncertů a dílen, zajít ke zpovědi, na
adoraci... V 8 hodin začínal večerní program, modlitba a večerka. Den byl tedy dost nabitý, ale
čas byl využitý tím nejlepším možným způsobem. Osobně hodnotím velmi pozitivně přednášku
Marka Orko Váchy nazvanou Políbení žáby. Jsem velmi ráda, že jsme měla možnost se CSM
zúčastnit. Poznala jsem spoustu skvělých lidí, rozšířila si obzory, navštívila krásné město,
poslechla si skvělé scholy a kapely a byla jsem svědkem úžasného společenství.
Anna Kutálková
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Celostátní setkání mládeže 2022
Celostátní setkání mládeže (CSM) se uskutečnilo letos 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Přes 4500
mladých lidí přijelo, aby zažilo něco nepopsatelného. A mezi nimi i mládež děkanátu Přerov!
První den jsme vystáli frontu na registraci, ubytovali se a vyrazili na zahájení celého CSM. Celým
setkáním nás provázeli dva milí moderátoři Martin a Maruška. Nesměla chybět ani show Po
stopách s nezapomenutelnou cestovatelskou rubrikou, která nám vtipně přiblížila život svatého
Pavla a každodenní informátor Daniel! Motto letošního setkání znělo: Vstaň, udělám z tebe
svědka toho, co jsi viděl! (mohli jsme si koupit i merch v duchu tohoto motta, který byl naprosto
luxusní) Poprvé byla na setkání i novinka v podobě diskuzních skupinek. Byli jsme rozděleni do
skupin asi po 20 lidech, diskutovali jsme spolu o různých tématech a mohli blíže poznat další lidi.
Za mě to byla rozhodně super věc.
Další dny probíhali v podobném duchu. Ráno snídaně, poté modlitba, program a katecheze,
kterou měl vždy někdo jiný. Každým dnem nás doprovázelo nějaké téma (např. Buď sám sebou,
Buď vděčný), které se dotýkalo i diskuzí v našich skupinkách. Poté následovala mše svatá, kterou
sloužili různí biskupové z Čech a Moravy a jeden den i biskup ze Slovenska. V hudebním
doprovodu celého setkání se vystřídalo hned několik kapel (VeKa, NoProblema, KaPři, SBM,
Adorare), takže jsme byli hudebně velmi obohaceni. Po skončení mše jsme vyrazili na oběd, kde
jsme si většinou museli vystát řadu, ale čekala nás odměna v podobě teplého a dobrého jídla.
Odpolední program se odvíjel od preferencí každého z nás. Mohli jsme si vybrat z bohatého
seznamu přednášek, workshopů či poslechnout si nějaký zajímavý koncert. V nabídce byly také
různé sporty, tvořivé dílny nebo jsme si mohli projít stánky, koupit něco dobrého na zub, jen tak
s někým pokecat, jít na adoraci, prohlédnout si město. Zkrátka možností byla spousta a často bylo
dost těžké si vybrat. Po skončení odpoledního programu se vydávala večeře a následoval večerní
program i s modlitbou. Když skončil, rozprchli jsme se každý na svá ubytování (do tělocvičen, na
koleje) a unaveni, ale za to plni dojmů, jsme šli spát.
Výjimkami v zaběhnutém programu byl například pátek odpoledne, kdy probíhalo Svědectví
skutkem. Vyrazili jsme do Hradce, abychom nějakým způsobem pomohli lidem kolem nás. Naše
skupinka uklízela park a rozdávala pozvánky na večer víry Godzone. Godzone je uskupení ze
Slovenska, které se snaží evangelizovat lidi prostřednictvím umění. Být na Godzone byl naprosto
krásný a úžasný zážitek. Sobotní den byl zase ozvláštněn tím, že přijely rodiny, a i pro ně byl
nachystán zajímavý program.

Jsem vděčná za to, že jsem na CSM moha být. Velký dík patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podíleli na této úžasné akci. A především Bohu! Bez něj by to nemělo smysl! Mohla bych psát dál
a dál a popsat dalších deset stran. Stejně by to ale nestačilo na to, abych popsala, co jsem na CSM
skutečně zažila. A nejen já. Každý si odvezl svůj balíček plný zázračných zážitků, a to nejen
s lidmi, ale především s Bohem. To prostě nejde popsat, to se musí zažít!

Anežka Jurečková
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Oprava báně v Kokorách
Ve farnosti Kokory byla dokončena oprava báně spočívající ve výměně krytiny z měděného plechu
a fasády věže včetně průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nová fasáda má tón barvy
v odstínu lomené bílé.
Upřímné Pán Bůh zaplať patří všem, kteří přispěli jak finančně do veřejné sbírky vyhlášené u
příležitosti této opravy, tak i svou osobní účastí na sobotních brigádách při pracích, které se mohly
provést svépomocí.
Na transparentním účtu dárci během vyhlášení přispěli částkou více jak 750.000,-Kč, z toho
benefičním koncertem PORTA BENEFICA v kokorském kostele bylo získáno 22.090,- Kč, Obec
Kokory tuto opravu podpořila významnou finanční částkou 400.000,- Kč a Arcibiskupství částkou
50.000,- Kč.
Opravu za přítomnosti kontroly památkářů provedla stavební firma Toma a.s. Olomouc.
Transparentní účet u České spořitelny (číslo účtu: 6130199369/0800) bude nadále otevřen pro
plánovanou pokračující opravu zbytku fasády kostela v příštím roce.

Radkovy prožívaly slavnost!!
Malá obec Radkovy, nedaleko Přerova, měla tu možnost prožít, společně s mons. Josefem
Nuzíkem, místním knězem Zdeňkem Mlčochem a dalšími kněžími okolních farností, dne
6.8.2022 jednu z nejvýznamnějších událostí v historii obce, a to slavnost 150. let od vysvěcení
naší místní kapličky zasvěcené sv. Dominikovi. I když počasí moc nepřálo, nenechali si
farníci místní, ani ti přespolní, ujít tuto slavnostní bohoslužbu doprovázenou dechovou hudbou
Veselka. Bohoslužba byla ukončena svátostným požehnáním a po ní následovaly oslavy 651.
let obce a sjezd rodáků. Velké poděkování patří všem, kdo se, jakkoliv podíleli na přípravě
slavnosti!
Alena Vašinová, Radkovy
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90. výročí kostela v Radslavicích
V září si připomeneme 90. výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Radslavicích. Při této
příležitosti budou požehnány opravené varhany.
Filiální kostel sv. Josefa je dominantou obce Radslavice. Historie kostela se začala psát v roce
1932, kdy byl postaven stavitelem Metodějem Matuškou z Bystřice pod Hostýnem. Zajímavostí
je, že stavba trvala pouhých 5 měsíců a byla plně financována z darů místních. Patronem kostela
je sv. Josef.
Sv. Josef byl manželem Panny Marie a pěstounem Pána Ježíše. Živil se v Nazaratě jako tesař,
avšak o jeho životě toho příliš nevíme. V souvislosti s Ježíšovým veřejným životem se o něm
evangelia už nezmiňují. Odtud se vyvozuje tradice, že sv. Josef zemřel v kruhu své rodiny, v
přítomnosti Ježíše a své manželky Marie. Právě proto, jako ten, komu se na cestu do věčnosti
dostalo té nejvyšší možné útěchy, se stal patronem umírajících.
V našem kostele je vyobrazen na vitráži za hlavním oltářem a na dvou nástěnných malbách na
bočních stranách lodě kostela.
Velmi zajímává je výmalba kostela, zejm. pak figurální obrazy, jejichž autorem je dekorativní
malíř kostelů Josef Ježek z Bystřice pod Hostýnem. Najdete na některém z obrazů jeho podpis?
Poznáte, kteří naši svatí jsou vyobrazeni, vzdávají úctu Kristu Králi, kolem vítězného oblouku?
Z věže kostela zní 3 zvony, které pochází ze zvonařské dílny Marie Tomáškové Dytrychové z
Brodku u Přerova. Zvony byly posvěceny 28. září 1991 biskupem Mons. Janem Graubnerem.

Jednotlivé zvony nesou tyto nápisy:
1. zvon o váze 490 kg nese nápis: Svatý Josefe, chraň naši farnost.
2. zvon o váze 300 kg nese nápis: Svatý Václave, vyprošuj nám živou víru.
3. zvon o hmotnosti 220 kg nese nápis: Svatý Jene Křtiteli, připravuj nás na příchod Krista.
Jen pro úplnost uveďme, že původní tři zvony byly zabaveny za 2. sv. války pro válečné účely, a
proto až do roku 1991 zněl z věže náhradní plechový zvon.
V letošním roce byla dokončena generální oprava varhan. Jedná se o velmi zajímavě
disponované dvoumanuálové pneumatické varhany s taštičkovými vzdušnicemi, které postavila
krnovská fy RIEGER v r. 1936 jako svůj op. 2723. Nákladná oprava, která trvala 2 roky, mohla
být realizována jen díky finanční podpoře Obce Radslavice a štědrým darům místních farníků.
Opravu provedl varhanář Pavel Kovář z Prakšic u Uherského Brodu.
Všichni farníci, rodáci i poutníci z blízkého i dalekého okolí jsou srdečně zváni na slavnostní
mši svatou v neděli 25. 9. 2022 v 10:30 hod., při níž budou zrekonstruované varhany požehnány
otcem biskupem Antonínem Baslerem.
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DIÁŘ
Sobota 3.9.2022

17:30

Neděle 4.9.2022 8:45 a 10:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Předmostí, Přerov

Žehnání školních aktovek

Úterý 6.9.2022

17:30

Přerov, centrum Sonus

Modlitby růžence

Středa 7.9.2022

17:15

Přerov, fara sál 1. patro

19:15

Přerov, fara

Setkání nad Božím slovem
Setkání lektorů pro přípravu
snoubenců

19:00

Přerov, fara

Pastorační a ekonomická rada Přerov

Čtvrtek 8.9.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „B“

Pátek 9.9.2022

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby mládeže

Sobota 10.9.2022

15:00

Přerov, sv. Jiří

Dny evropského dědictví viz plakátek

17:30

Podolí

10:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Podolí
Hodová mše svatá v kapli
v Dluhonicích

15:00

Přerov

Dny evropského dědictví viz plakátek

17:00

Přerov, centrum Sonus

Lorenco

Úterý 13.9.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Čtvrtek 15.9.2022

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „A“

17:00

Přerov, centrum Sonus

Spolčo pro II. stupeň

17:30

Radvanice

Mše svatá v Radvanicích

20:00

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Pátek 16.9.2022

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Pondělí 19.9.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

19:30

Přerov, kaple u sester

Modlitby u sester

Neděle 11.9.2022
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Pondělí 19.9.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

19:30

Přerov, kaple u sester

Modlitby u sester

9:00

Přerov, centrum Sonus

Klub maminek

17:15

Přerov, fara sál 1. patro

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 22.9.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „C“

Sobota 24.9.2022

9:30

Přerov, centrum Sonus

Korálkování

15:00

Olomouc, katedrála

Pouť za nová kněžská a řeholní

Středa 21.9.2022

povolání
Neděle 25.9.2022

10:30

Radslavice, kostel

Mše svatá k 90. výročí Posvěcení
kostela

Úterý 27.9.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Středa 28.9.2022

7:30

Prosenice, kostel

Slavnost svatého Václava

8:45

Předmostí, kostel

Slavnost svatého Václava

9:00

Přerov, sv. Vavřinec

Slavnost svatého Václava

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „A“

12:00-19:00

Přerov, sv. Michael

Adorační den Šířava

17:30

Přerov, centrum Sonus

Manželské večery

Čtvrtek 29.9.2022

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Sobota 1.10.2022

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Neděle 2.10.2022

7:30

Přerov, sv. Michael

Hodová mše svatá

Středa 5.10.2022

17:15

Přerov, fara sál 1. patro

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 6.10.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „B“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

16:00

Dub nad Moravou

Dušičková pouť a 20 let od smrti P.

Čtvrtek 29.9.2022

Sobota 22.10.2022

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

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

Slovo pro každého
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