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Kostel sv. Vavřince má odlity dva zvony
Ve středu 2. listopadu byly v bavorském Pasově v dílně Rudolfa Pernera
odlity dva nové zvony pro přerovský kostel sv. Vavřince. Umožnila to
sbírka, kterou vyhlásil spolek Přerovské zvony smíření, z.s. Lidé do ní od
jara 2021 věnovali 1,5 milionů korun.
„Zvony byly odlity v den Památky všech věrných zemřelých (Dušičky), i to bylo
vybráno s ohledem na dětské oběti masakru na Švédských šancích,“ sdělil
místopředseda spolku Přerovské zvony smíření Petr Měřínský.
Velký zvon na sobě má odlita jména dětí zavražděných na Švédských šancích,
jeho patronem má být Jan Pavel II. a váží přibližně 1800 kg. Menší zvon
zasvěcený sv. Františkovi z Assisi má 400 kilogramů.
„I přes velmi komplikované okolnosti, které sbírku na zvony provázely, ať už to
byl covid, tornádo na jižní Moravě nebo válka na Ukrajině se podařilo zatím
vybrat přes 1,5 milionu korun. Nyní potřebujeme ještě další prostředky na
doplacení největšího zvonu, na úpravy zvonové stolice a zavěšení,“ popsal
předseda spolku Přerovské zvony smíření Josef Rosenberg.
Na pokrytí těchto výdajů spolek plánuje 11. prosince benefiční punčování na
farní zahradě v Přerově. Připraven bude kulturní program, punč a občerstvení.
Spolek oslovil více zvonařských dílen, po setkání se zvonaři a předložení
nabídek jsme vybrali bavorské zvonařství Rudolfa Pernera. „Rodina Rudolfa
Pernera byla vyhnána z Čech po 2. světové válce a pan Perner byl velmi potěšen,
že největší zvon připomene karpatské Němce zavražděné na Švédských šancích,“
řekl místopředseda spolku Petr Mlčoch.
Rudolf Perner dodával zvony také do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na
Svatém Hostýně nebo pro olomouckou katedrálu sv. Václava.
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Listopad v liturgii
V listopadu nám Církev staví před náš zrak konec lidského života a konec světa.
Týká se to především začátku měsíce, kdy slavíme Slavnost všech svatých
a Vzpomínku na všechny věrné zesnulé. Závěr listopadu pak splývá s koncem
liturgického roku, a ten je již tradičně věnován eschatologii obecné, tj.
Eschatologii celého světa a lidstva. Poslední týden liturgického roku, tj. 34. týden
v mezidobí, začíná slavností Ježíše Krista Krále…
1.11. Slavnost všech svatých
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4.11. Sv. Karel Boromejský, biskup
9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Císař Konstantin daroval Římské církvi rozlehlé palácové stavby s okolními
pozemky a nechal na nich roku 324 vystavět baziliku ke cti Nejsvětějšího
Vykupitele. Začátkem 10. století byla dodatečně zasvěcena Janu Křtiteli a Janu
evangelistovi a od té doby se jí říkalo Sv. Jan v Lateráně. Pozemek pro stavbu
původně patřil senátoru Plautiovi Lateranovi, odtud získala bazilika své jméno.
Podle nápisu, který na ni dal umístit papež Klement XII.(1730 – 1740), je „
matkou a hlavou všech kostelů v hlavním městě a na celém okrsku zemském.“ Je
katedrálním kostelem papeže jako římského biskupa (nikoli chrám sv. Petra).
Výročí posvěcení chrámu patří k nejstarším a nejvýznamnějším svátkům Páně.
10.11. Sv. Lev Veliký, papež a učitel církve
11.11. Sv. Martin, biskup
13.11. Sv. Anežka Česká, panna
15.11. Sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
17.11. Sv. Alžběta Uherská, řeholnice
Tento den je v naší vlasti státním svátkem. Poděkujme za dar svobody
v občanském a společenském životě a vzpomeňme také na ty, kteří za svobodu
bojovali, byli pronásledováni pro své přesvědčení. Také prosme za to, abychom
si svobody vážili.
Rošťák – listopad 2022

Stránka 2

18.11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Sv. Cecílie, panna a mučednice
23.11. Sv. Klement I., papež
20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
23.11. Sv. Klement I., papež
25.11. Sv. Kateřina Alexandrijská, mučednice
27.11. První neděle adventní
30.11. Sv. Ondřej, apoštol
Jaroslav Branžovský
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Mládež
Proběhlo...
Říjnové modlitby mládeže v Brodku u Přerova
Akce se mi moc líbila. Při příchodu do kostela už byly zpěvníky a papíry s
modlitbami. Celý program probíhal dobře. Na konec jsme se ještě pomodlili
desátek růžence. Poté jsme všichni šli na faru, kde jsme jedli, pili a povídali.
Jsem moc ráda, že jsem tam šla.
mládežnice Soňa
Výlet do neznáma
Tentokrát se několik odvážlivců vydalo do Uherského Brodu, odkud putovalo
nad obec Nivnice k rozhledně u kaple sv. Trojce. Ač bylo zpočátku pochmurné
počasí, nálada zůstala pozitivní. Až v závěru pochodu výletníky na tváři zahřálo
slunce a krásně zakončilo akci.
Herní večerPřes dvacet mladých se v polovině října sešlo v Pátek večer na
Sonusu aby si zahrálo ping pong a různorodé stolní hry. Jelikož bylo zajištěno
kvalitní občerstvení, donesly se dobré hry a improvizovaný ping pongový stůl
opět nezklamal, lze považovat akci za zdařilou...:D
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...proběhne...
Pátek 11.listopadu

Listopadové modlitby mládeže v Přerově

18.-19. listopadu

Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci

Sobota 3. prosince
Radochem

Adventní duchovní obnova pro mládež vedená V.

Více informací o nadcházejících akcích naleznete na: www.mladezprerov.cz a
také na FB stránce Mládež děkanátu Přerov.

Výběrové řízení
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo

ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově
s nástupem do funkce 1. ledna 2022
Podmínky: praktikující katolík/katolička; vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
pedagogického směru a tříletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.
Přihlášky zasílejte do 15. prosince 2022 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro
školy, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc.
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis
z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, Vaši představu o církevní mateřské
škole v rozsahu do třech stran.

DIÁŘ
Sobota 5.11.2022

Neděle 6.11.2022

Úterý 8.11.2022

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

16:00

Rokytnice, fara

Právní pojetí farnosti

16:00

Kojetín, fara

Farnost – služba, svědectví, slavení

16:00

Přerov, centrum Sonus

Hnutí v církvi

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen
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Středa 9.11.2022

17:15

Přerov, fara sál

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 10.11.2022

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „A“

17:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Pátek 11. 11. 2022

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby mládeže

Neděle 13.11.2022

16:00

Přerov, centrum Sonus

Farnost – služba, svědectví, slavení

16:00

Kojetín, fara

Hnutí v církvi

16:00

Rokytnice, fara

Magisterium pp. Františka

Středa 16.11.2022

9:00

Přerov, centrum Sonus

Klub maminek

Čtvrtek 17.11.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „C“

18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Ekumenická bohoslužba

Sobota 19.11.2022

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

Neděle 20.11.2022

16:00

Kojetín, fara

Právní pojetí farnosti

16:00

Rokytnice, fara

Farnost – služba, svědectví, slavení

16:00

Přerov, centrum Sonus

Magisterium pp. Františka

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

19:30

Přerov, kaple u sester fara

Modlitby u sester

Úterý 22.11.2022

16:00

Přerov, fara

Setkání křesťanských žen

Středa 23.11.2022

17:15

Přerov, fara sál

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 24.11.2022

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „A“

17:30

Radvanice

Mše svatá v kapli v Radvanicích

Pondělí 21.11.2022
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18:00

Předmostí, kostel

Adorace

19:30

Přerov, Předmostí

Modlitby matek

Pátek 25.11.2022

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Sobota 26.11.2022

9:30

Přerov, centrum Sonus

Korálkování

Přerov, Předmostí, Prosenice

Žehnání adventních věnců

16:00

Přerov, centrum Sonus

Právní pojetí farnosti

16:00

Rokytnice, fara

Hnutí v církvi

16:00

Kojetín, fara

Magisterium pp. Františka

Středa 30.11.2022

17:15

Přerov, fara sál

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 1.12.2022

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela skupina „B“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

Pátek 2.12.2022

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Sobota 3.12.2022

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

8:45

Přerov, fara

Zapisování úmyslů na mše svaté 10-

Neděle 27.11.2022

12/2022
9:00

Přerov, sv. Vavřinec

Adventní duchovní obnova mládeže

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
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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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výrobu časopisu.
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