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ČASOPIS PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU

prosinec 2022 a leden 2023

JE ČAS, ABYCHOM PROCITLI ZE SPÁNKU

V adventu, jak sám název napovídá, mluvíme o příchodu Páně. Člověk je jako propast, kterou je
možné vyplnit jen Bohem. Bůh je připraven vždy a přichází. S člověkem to bývá jinak. A proto nám
adventní liturgie několikrát připomene slova apoštola: „Je čas, abychom procitli ze spánku.“ Co se
stane, když nám Bůh dá na vědomí nějakým způsobem, abychom změnili svůj život nebo plán a my
odmítneme ze strachu, obav nebo pohodlí? Bůh si najde pro splnění svého záměru jiného člověka,
ale my si pro svou spásu nenajdeme jiného Boha. Budoucnost bude taková, jakou ji chce mít Bůh,
a my jsme jen nástrojem v Jeho rukou, aby se uskutečnily plány, které s námi má. Do nadcházejících
dnů přeji každému bdělost, otevřenost a ochotu přijmout nejvzácnější Dar. Požehnaný advent
a radost z narozeného Krista přeje

P. Josef

Vánoční velepíseň lásky 

Kdybych svůj dům perfektně ozdobila
světelnými řetězy, jedlovými větvičkami

a cinkajícími zvonečky,
ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než dekoratérka.

Kdybych se lopotila v kuchyni,
napekla kila vánočního cukroví,

navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově 
prostřený stůl,

ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než kuchařka.
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„Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako

nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno

nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také

zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze

světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.

Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také

každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také

říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se

ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat.

1.12. Sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník

3.12. Sv. František Xaverský, kněz

6.12. Sv. Mikuláš, biskup

7.12. Sv. Ambrož, biskup a učitel církve

8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

8. prosince slaví celá západní církev slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Mnoho věřících se domnívá, že neposkvrněné početí se týká způsobu, jak Panna Maria počala Ježíše

Krista - z Ducha svatého, bez zásahu muže. To je ovšem omyl - jedná se tu o způsob, jak sama Panna

Maria byla počata. Proto se také Neposkvrněné početí slaví právě devět měsíců před svátkem Narození

Panny Marie, které si připomínáme 8. září. Učení církve o neposkvrněném početí je výsledkem mnoha

staletí vývoje, během nichž stále rostlo chápání úlohy Panny Marie v dějinách spásy. Je ale také

výsledkem velkých teologických sporů.

Už Otcové prvních staletí rozvíjejí teologii Marie jako nové Evy. Poprvé se tento motiv objevuje u sv.

Justina (asi 165) a je dále rozpracován sv. Irenejem (asi 200). Zvláště na Irenejově učení je dobře

patrné, že v celé teologii Marie jde vlastně ve skutečnosti o Krista, Kristus je zde předkládán jako nový

Adam, po jehož boku stojí nová Eva - Maria (srov. Ef 1, 10) Zároveň s teologií nové Evy v církvi na

Východě i na Západě stále více roste vědomí Mariiny svatosti. Otcové ji často nazývají ne- porušenou,

přesvatou, neposkvrněnou, přečistou, celou krásnou. Asi nejkrásnějším příkladem je dílo sv. Efréma

(373), syrského teologa a básníka, jehož hymny o Panně Marii hojně používá východní liturgie. ( Podle

časopisu Amen, 1997)

13.12. Sv. Lucie, panna a mučednice

14.12. Sv. Jan od Kříže, kněz

21.12. Sv. Petr Kanisius, kněz

25.12. Slavnost Narození Páně – Hod Boží Vánoční

Vánoční doba začíná v předvečer slavnosti Narození Páně. Večerní mše svatá má už sváteční vánoční 

ráz. Další mše o narození Páně se slouží v noci, za svítání a ve dne. Liturgickou barvou je bílá.

26.12. Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

PROSINEC V LITURGII

Prosinec 2022 a leden 2023
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LEDEN V LITURGII

V lednu letos prožíváme část doby vánoční a začínáme prožívat první část liturgického mezidobí. Také

se nazývá tento čas dobou během roku. Dříve se toto období nazývalo dobou po Křtu Páně.

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Světový den modliteb za mír

„Prvního ledna slavíme jednu z nejkrásnějších a nejhlubších slavností Panny Marie, i když nepatří

k těm nejznámějším: svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské,

protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i církve, protože Kristus je

neoddělitelnou Hlavou tohoto Těla a jeho údů.

Postava Marie se v Novém zákoně neobjevuje příliš často, když se však pozorně díváme, zjistíme, že

nechybí u žádného ze tří rozhodujících okamžiků dějin spásy, kterými jsou: Vtělení, Velikonoce a

Letnice; Maria stojí vedle jeslí v Betlémě, stojí u paty kříže na Kalvárii a nachází se také ve večeřadle

v okamžiku příchodu Ducha Svatého.“ (podle Slovo a život, R. Cantalamessa)

2.1. Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský, biskupové a učitelé církve

3.1. Nejsvětější Jméno Ježíš

6.1. Slavnost Zjevení Páně

Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Ke spojení se "třemi

králi" přispělo naplnění již starozákonních proroctví: Iz 60, 6 a Žalmu 72, 10n. Nejednalo se však o

„krále" ale o magoi, přičemž tímto výrazem byli zpravidla označováni perští mudrci a kněží, kteří

rozuměli hvězdám, vykládání snů a ovládali veškeré tehdejší vědění. Pocházeli z Východu. Znalost

židovských proroctví by poukazovala nejvíce na Babylónii.

V evangeliu sv. Matouše stojí: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle,

mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě... Vešli do domu; padli na zem, klaněli se mu a obětovali

přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu." (Mt, 2)

Kromě přesvědčení o naplnění starozákonních proroctví to také byla drahocennost jejich darů, která

vedla k postupnému přesvědčení, že se jednalo o „krále“.

Z prvních písmen jejich jmen pochází i zkratka K(C)+M+B, psané spolu s datem svěcenou křídou na

dveře. Podle některých badatelů však může být její původní význam jiný, zřejmě šlo o požehnání

"Christus mansionem benedicat" - "Kristus ať požehná příbytek". (Podle stránek Pastorace.cz)

Nyní trochu vtipu. Nápis K+M+B nám může při pohledu nad dveře, když odcházíme z domu, nebo

bytu připomenout, abychom nezapomněli klíče, mobil, brýle.

12.1. Svátek Křtu Páně

17.1. Sv. Antonín Veliký, opat

18.1. Panna Maria Matka jednoty křesťanů

Začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů

20.1. Sv. Fabián a Šebestián, mučedníci

21.1. Sv. Anežka Římská, panna a mučednice

24.1. Sv. František Saleský, biskup a učitel církve

25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

26.1. Sv. Timotej a Titus, biskupové

27.1. Sv. Anděla Mericiová, panna

28.1. Sv. Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve

31.1. Sv. Jan Bosco, kněz

Jaroslav Branžovský

Prosinec 2022 a leden 2023
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

Uvedené termíny mohou být změněny dle aktuální situace                

Prosinec 2022 a leden 2023

Přerov

Farnosti děkanátu

ŠTĚDRÝ DEN

24. 12 2022

SOBOTA

SLAVNOST

NAROZENÍ 

PÁNĚ

25. 12 2022

NEDĚLE

SVÁTEK

SV. ŠTĚPÁNA

26. 12 2022

PONDĚLÍ

SILVESTR

31. 12 2022

SOBOTA

MATKY BOŽÍ

PANNY MARIE

1. 1 2023

NEDĚLE

sv. Vavřinec

Přerov

15:00, 21:00 9:00,10:30 9:00,10:30

18:30

17:00 9:00,10:30

18:30

Předmostí 21:00 8:45 8:45 15:00 8:45

Šířava --- 7:30 7:30 --- 7:30

Prosenice 19:30 7:45 7:45 --- 7:45

Beňov 16:00 8:00 8:00 --- 8:00

Bochoř 22:30 8:00 8:00 --- 8:00

Brodek u Př. 22:00 9:15 9:15 17:00 9:15

Citov 15:00 10:45 --- --- 15:00

Domaželice 20:00 7:30 7:30 --- 7:30

Dřevohostice 21:30 10:30 10:30 15:00 10:30

Horní Moštěnice 23:30 11:00 11:00 16:00 11:00

Kojetín 15:00*, 21:30 9:00 9:00 17:00, 23:00 –

24:00 adorace

9:00

Kokory 20:00 9:00 9:00 16:00 9:00

Křenovice u Koj. 20:00 --- 7:30 --- 7:30

Lobodice 20:00 10:30 7:30 7:30

Majetín 18:00 7:30 7:30 --- 7:30

Měrovice  n.H. 23:00 --- 10:30 --- 10:30

Pavlovice u Př. 15:00 9:00 9:00 --- 9:00

Penčice --- 10:30 --- --- 10:30

Polkovice --- 10:30 --- --- ---

Přestavlky --- --- 9:30 --- ---

Rokytnice u Př. 20:00 7:30 7:30 --- 10:45

Radslavice --- 18:00 --- --- 18:00

Říkovice 19:30 16:00 15:00 15:00 ---

Stará Ves 21:00 9:30 --- --- 9:30

Suchonice --- --- 10:30 --- ---

Tovačov 22:00 9:00 9:00 16:00 9:00

Troubky n. B. 15:00 7:30 10:30 17:30 10:30

Vlkoš u Př. 22:00 9:30 9:30 --- 9:30

Žalkovice 20:00 11:00 11:00 --- 11:00



Slovo pro každého 5Prosinec 2022 a leden 2023

VĚTŠÍ DOKONČENÉ OPRAVY V DĚKANÁTU V ROCE 2022

Nečekanou událostí, která se stala dne 7.7.2022 kolem osmé hodiny ranní, byl pád římsy na kostele

sv. Vavřince. Při podrobné prohlídce statikem panem Ing. Ach. Vítem Bělíkem bylo zjištěno, že

v havarijním stavu je celá římsa. Oprava si vyžádala částku 160.000,- Kč.

PŘEROV

V říjnu byla ukončena 4. etapa

opravy střechy kostela sv. Vavřince

nad kaplí sv. Josefa. Letošní etapa

je vyčíslena částkou 1,4 mil. Kč.

Opravu významně finančně

podpořilo město Přerov částkou

350.000,-Kč. Úspěšně bylo čerpáno

i ze dvou dotačních titulů –

Ministerstva kultury z Havarijního

fondu a z Olomouckého kraje z

Programu obnovy kulturních

památek. Velké díky patří i všem

farníkům, kteří přispěli do účelově

vyhlášených sbírek na podporu

opravy.

PŘEDMOSTÍ

Na kostele sv. Marie Magdaleny v Předmostí byla provedena oprava věžních hodin, které mnoho let

smutně stály. Bylo opraveno zavěšení obou zvonů, pořízen nový elektrický pohon a nově natřen byl

také ciferník. Tato oprava byla vyčíslena částkou 215.000,-Kč.

KOKORY

Ve farnosti Kokory se sešla skupinka věřících, kterým není lhostejný osud kostela a připravila opravu

báně a průčelí kostela. I když to nebylo jednoduché oprava se zdařila. Celkové náklady se vyšplhaly

na částku 1,5 mil. Kč. Díky vstřícné a dlouhodobé spolupráci s Obcí Kokory, která farnost finančně

podpořila částkou 400.000,-Kč byla oprava báně spočívající ve výměně krytiny z měděného plechu a

fasády věže včetně průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie úspěšně dokončena. Nová fasáda má tón

barvy v odstínu lomené bílé. Okopání soklové části kolem kostela bylo provedeno svépomocí formou

sobotních brigád díky ochotným farníkům a dobrovolníkům. Bohužel čerpání z dotačních titulů bylo

neúspěšné. Olomoucký kraj tuto opravu nepodpořil a dotační titul program Podpora obnovy

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury byl zrušen z

důvodu úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu.Velká část finančních prostředků byla

proto tedy získána díky finančním příspěvkům z vyhlášené veřejné sbírky.

TROUBKY

Na faře v Troubkách byla na podzim opravena střecha, která byla v havarijním stavu.Při opravě byla

položena nová parofólie, vyměněny poškozené dřevěné trámy a položena nová střešní krytina

uložená na sucho. Byly provedeny také klempířské práce a oprava hromosvodu. Velkou pomocí byla

finanční podpora obce, která přispěla částkou 250.000,- Kč a Arcibiskupství olomoucké 50.000,-Kč.

Celkově oprava stála 622.000,- Kč.

ROKYTNICE

Ve farnosti Rokytnice se opravil farní plot kolem celé zahrady, byl ve velmi zchátralém stavu. Nový 

plot je zhotoven z betonových bloků a z části pozemku je nataženo nové pletivo. 
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Tato oprava stála skoro 800.000,- Kč a nebyla podpořena žádným dotačním titulem. Obec na tuto

opravu farnosti poskytla bezúročnou půjčku. Tato zahrada bude využívána za účelem setkávání jak

farníků, tak i občanů.

HORNÍ MOŠTĚNICE

Fara v Horní Moštěnici je sídelní farou, a proto v ní byla provedena oprava bytu faráře.Při

kompletní rekonstrukcibyla provedena výměna elektroinstalace, stavební a zednické práce, oprava

podlah. Bourací práce byly provedeny svépomocí farníků. Obec na tuto opravu přispěla částkou

200.000,-Kč.

KOJETÍN

I fara v Kojetíně prošla generální opravou a v to v přízemí v částce 380.000,- Kč. Opravena byla

elektřina, topení, omítky, sanace zdiva, vodoinstalace, položení nové dlažby a malířské práce.

V Polkovicích opravili lavice za 120.000,- Kč. V Měrovicích byla pořízena nová vrata na dvůr a

nový plot okolo farní zahrady za 60.000,-Kč.

Irena Mrvová

technická administrátorka děkanátu Přerov

Biřmování v Rokytnici

V neděli 23. října se v rokytnickém

kostele sv. Jakuba konala liturgická

slavnost udílení svátosti biřmování.

Po roční přípravě vedené otcem

Tomášem dostalo 14 bratří a sester

odvahu otevřít svá srdce a po svátosti

smíření přistoupit ke svátosti

biřmování. O neděli, která byla

shodou okolností v celé církvi

zaměřena na misie, nás čekalo

překrásné prostředí kostela. Byli jsme

obklopeni květinami, varhanní

hudbou, perfektně secvičeným

zpěvem scholy. Vnímali jsme

pečlivou práci ministrantů, cítili jsme blízkost našich kmotrů, podporu našich milých příbuzných a

známých.

Při biřmování jsme z rukou otce biskupa, Mons. Antonína Baslera, přijali vzácný dar, Ducha

Svatého. Duch Svatý je živá Láska, zosobněný vztah mezi Bohem Otcem a Ježíšem Kristem.

Tajemstvím vztahu mezi Otcem a Synem v Nejsvětější Trojici je vzájemné odevzdání, které v sobě

nese v případě vtěleného Syna vydanost až k oběti vlastního života na kříži a v případě věčného Otce

až k odpuštění hříšným lidem na Ježíšovu prosbu. Otec totiž miluje v Duchu Svatém nejen Syna, ale

i ty, které stvořil a za které se Syn obětoval, tedy nás se všemi našimi slabostmi. Také nám

biřmovaným křesťanům dává tentýž Duch Svatý schopnost milovat Boha a ty, za které se Boží Syn

obětoval – všechny lidi bez rozdílu.

Duch Svatý působí, že člověk nikdy není sám. Ovocem působení Ducha v srdci člověka je podle sv.

Pavla láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání(Gal 5, 22).
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A tak my, obyčejní zranitelní lidé, jsme v den biřmování skutečně dostali „nové srdce a nového

ducha,“jak bylo slíbeno už u proroka Ezechiela (Ez 36,26). Otec biskup Antonín nám dal vlídné

doporučení, abychom se ve svém životě nechali vést Duchem Svatým a byli plni sdílené radosti.

S vděčností děkuji za vzácnou duchovní zkušenost.

Anežka (Hana Calábková), Rokytnice

Biřmování očima kněze

Mezi letošní biřmovance se k nám do Rokytnice přihlásilo pět dospělých. Spolu s nimi práh

křesťanské dospělosti překročilo také devět studentů, z nichž ti nejmladší teprve nedávno oslavili 15.

narozeniny. Kromě místních farníků z Rokytnice, Brodku u Přerova a Citova měly mezi biřmovanci

zastoupení sousední farnosti v Dubu nad Moravou, Penčicích a Kokorách. Dle svědectví jednoho

z kmotrů, bylo povzbudivé sledovat s jakou soustředěností se ti mladí modlili. Kéž jim to vydrží po

celý život! Po skončení bohoslužby se všichni nově biřmovaní sešli spolu s kmotry a dalšími

účastníky slavnosti na polední agapé s otcem biskupem v sále místní hospody U Hejduků. To bylo

radosti! O bohatě prostřený stůl se ke všeobecné spokojenosti hostů postarali jak rodiny biřmovanců,

tak i další farníci. Celá obec se z Božích darů onoho dne „převelice radovala“ (srov. Sk 8, 8).

Nutno podotknout, že liturgické zpřítomnění Letnic skrze svátost biřmování se v naší farní rodině

konalo naposled v roce 2018 a přímo v Rokytnici dokonce už v roce 2003. Tehdy prý bylo

v rokytnickém kostele obzvlášť těsno, neboť pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička biřmoval o

svátku Krista Krále celkem 37 konfirmantů. V mezičase se společné udělování biřmování farníkům

z naší části děkanátu odehrávalo v Kokorách, což ukazuje na potenciál úzké spolupráce mezi našimi

obcemi. Ale vraťme se do přítomnosti! Po skončení agapé se biřmovaní farníci rozešli do svých

rodin, zatímco otec biskup Antonín přijal pozvání k obědu na faře. Díky kuchařkám to tam už od

časného rána krásně vonělo, což vnímali i ministranti připravení vyrazit z tohoto místa do

liturgického průvodu. Společný oběd s biskupem dokonale završil radost mimořádného dne. Nebylo

to však primárně kvůli jídlu, přestože se jednalo o menu téměř podle Izaiášova proroctví rajské

hostiny (srov. Iz 25, 6). Jedinečnou atmosféru u stolu zajistila veselá společnost osmi hostů s lehkým

mentálním postižením, kteří jsou doma v místním sociálním zařízení, Domově Na zámečku. Otec

biskup Antonín při té příležitosti s vděčností zavzpomínal na srdečné přijetí, kterého se mu dostalo o

týden dříve v Církevním dětském domově Emanuel ve Staré Vsi u Přerova.

Milí čtenáři, kéž Duch Svatý ve všech koutech našeho milovaného děkanátu působí, že církev – byť

často malá počtem aktivních členů – bude vždy místem autentické radosti z evangelia.

otec Tomáš, farář v Rokytnici

PŘEROV - KOSTEL SV. VAVŘINCE

Od pondělí 12. prosince do pátku 16. prosince každý všední den ráno

od 7:30 budou zpovídat dva kněží.

Ve středu 14. prosince od 17:30 budou zpovídat dva kněží.

V pátek 16. prosince od 16:00 do 18:00 bude zpovídat více kněží.

V sobotu17. prosince od 7:30 do 10:00 bude zpovídat více kněží.

PŘEDMOSTÍ

V pondělí 19. prosince od 17:00 do 18:00 budou zpovídat dva kněží.

Příležitost k vánoční svaté zpovědi 2022
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Rok se s rokem sešel a Tříkrálová sbírka je „za dveřmi“

Tříkrálová sbírka má na Přerovsku více než 20 letou tradici. V devětačtyřiceti obcích, které spadají

pod přerovský děkanát, vyjdou koledníci do ulic mezi prvním a patnáctým lednem příštího roku.

Jako každý rok svojí koledou přinesou radost a Boží požehnání do Vašich domovů.

V Přerově a Kojetíně je můžete potkat od pátku 6. do neděle 8. ledna.Koledování pak slavnostně

zakončí Tříkrálový koncert Moravského divadla Olomouc, který rození kostel svatého Vavřince

v Přerově v neděli 8. ledna.

Dobrovolnictví malých i velkých koledníků si v Charitě velmi vážíme, a proto jsme na začátku

listopadu letošního roku uspořádali motivační setkání koordinátorů tříkrálové sbírky, které nabídlo

exkurzi do Pivovaru ZUBR, prezentaci jednotlivých služeb Charity Přerov, a také informace o

aktuálním dění v naší organizaci. Jako každoroční poděkování za spolupráci připravujeme pro naše

koledníky odměnu v podobě zážitkového dárku a rovněž se těšíme na osobní setkání s nimi v rámci

dalších,námi pořádaných akcí.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Celkem 65 % prostředků ze sbírky v našem

regionu se vrací zpět na činnost přerovské Charity, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10%

putuje do krizového fondu, 5% na projekty Charity České republiky a 5% jsou zákonné režie sbírky.

Část výtěžku využije Charita Přerov na přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi, peníze ale

půjdou i na pořízení kompenzačních a zdravotních pomůcek pro domácí a hospicovou péči.

Letošní lednová tříkrálová sbírka, které se na Přerovsku zúčastnilo celkem 164 skupinek koledníků,

byla velmi štědrá. Přesto, že se konala po roční kovidové pauze, lidé „nezapomněli“ a darovali

koledníkům 1 milion 156 tisíc 813 korun.

Ing. Romana Nitková

PR, marketing

Kostel sv. Vavřince v Přerově – hlavní vchod 

Sobota    24. 12. 2022      14:00 - 20:00   

Neděle     25. 12. 2022      12:00 - 17:00   

Otevřen také kostel na Šířavě 14:00 - 17:00

Pondělí     26. 12. 2022 14:00 - 16:00   

Otevřen také kostel na Šířavě 14:00 - 17:00

Úterý 27. 12. 2022 až neděle 1. 1. 2022

14:00 – 17:00

Vstup k Betlému
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Misijní klubko
V září se sešly děti z misijního klubka, aby si poslechly vyprávění misijní sestry Rasti o tom, co

zažila na své misijní cestě. Děti se dozvěděly, že pomoc potřebují mnohokrát i celé rodiny, které

musí emigrovat do téměř neznámých končin, a že se musí umět domluvit i vícero jazyky. Povídání

i fotografie byly velice zajímavé.

Sestra Rasťa si pro děti připravila výrobu hvězdiček z korálků. Tyto překrásné hvězdičky naučila

jak děti, tak jejich maminky. Činnost to byla velmi pěkná a všechny nás bavila.

Vyrobené hvězdičky jste měli možnost vidět a popřípadě i zakoupit na akci Misijní kláč, která se

uskutečnila na Misijní neděli 21.10.2022. Děti i maminky pro vás připravily krásné výrobky a

skvělé dobroty k nedělní kávičce. Velice děkujeme za to, že se dobrovolně zapojili i další farníci.

Jejich skvělé zákusky se na stolech dlouho neohřály. Na Misijním koláči jsme vybraly úžasných

14.010,- Kč, které pomohou dětem v misiích. Pan Bůh ať Vám oplatí Vaši velkou štědrost.

Všichni se už těšíme na vánoční jarmark, který se uskuteční na čtvrtou neděli adventní 18.12.2022

po mši svaté pro děti. Pokud by se k nám chtěla přidat další posila, kterou rádi uvítáme mezi sebe,

tak se setkáme v sobotu 3.12. na Sonusu v Misijním klubku, kde pro Vás šikovné děti opět

připraví vánoční výrobky, které mohou být krásným dárečkem pod stromeček.

Za Misijní klubko

Eva Punčochářová
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Je libo knížku pro potěchu duše?
„Všude jsem hledal klid a nikde jej nenacházel, až v koutku s knihou,“ prohlásil svého času

augustiniánský mnich a spisovatel Tomáš Kempenský (1380 – 1471). I dnes může člověk udělat

stejnou zkušenost za předpokladu, že si z nepřeberné nabídky publikací dokáže vybrat knížku, která

bude tříbit jeho myšlení, rozvíjet fantazii a sytit srdce hledající Boha.Nedávno zesnulý kardinál

Tomáš Špidlík SJ (1919 – 2010) to dobře věděl, a proto říkával: „Život je příliš krátký na to,

abychom četli dobré knihy. … Musíme se snažit číst knihy vynikající.“ Farní knihovna U svaté

Anežky v Rokytnici, kterou se vám dnes chystáme představit, si klade za cíl, právě takové knihy

vyhledávat a šířit. Pojďme si tedy o ní něco povědět.

Na počátku cesty, která před pár dny vedla k otevření veřejně přístupné knihovny na faře, stálo

lednové rozhodnutí naší ekonomické rady. Farnost si nechala vyrobit elegantní policový regál

z masivního dřeva, přestože za tím účelem nebylo možné čerpat původně očekávanou

dotaci.Truhlářské dílo bylo dokončeno v květnu. V létě přišlo na řadu sbírání knih mezi lidmi a na

podzim jejich trpělivé třídění a katalogizace. Výrazně nám ze svých přebytků pomohla i

Arcibiskupská knihovna v Olomouci. Štědrostí všech našich příznivců, kterým touto cestou

děkujeme, byl vytvořen asi tisícisvazkový knižní fond, který bychom chtělidále rozšiřovat,

zkvalitňovat a doplňovat o další publikace podle zájmů čtenářů.

Slavnostní otevření farní knihovnyse konalo v neděli 13. listopadu na svátek sv. Anežky. Po

žehnacím obřadu si přítomní farníci prohlédli nabízené knížky a ke koláčkům si uvařili čaj nebo

kávu, abyještě chvíli setrvali v družném hovoru. I k tomu by naše knihovna mohla do budoucna

sloužit, vždyť má být otevřena od září do června právě po nedělní a páteční mši svaté, tj. v neděli

asi 20 minut před devátou ranní a v pátek 20 minut před osmou večerní.Knihovnu U svaté

Anežky je možné navštívit i na dálku prostřednictvím webu Farní mušle, kde je mimo jiné

k dispozici průběžně aktualizovaný on-line katalog.Zběžný pohled do katalogu prozradí, že se

zaměřujeme na křesťanskou duchovní literaturu pro různé věkové a vzdělaností skupiny. V nabídce

máme tak širokou škálu témat, že ji ocení téměř kdokoli.Pokud byste nám naopak chtěli nějakou

vlastní knihu věnovat, přemýšlejte, zda se dá zařadit do některé z těchto základních kategorií:
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(A) DUCHOVNÍ ŽIVOT (B)MODLITBA A ROZJÍMÁNÍ (C) BIBLISTIKA

(D)ENCYKLOPEDIE (E) PANNA MARIA (F)KATECHISMUS A TEOLOGIE (G) PAPEŽOVÉ A

BISKUPOVÉ (H) SVATÍ – ŽIVOT A DÍLO (CH) ROZHOVORY A ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

(I)RODINA A VÝCHOVA(J) VOLNÝ ČAS A HRY (K) PRO MLÁDEŽ (L)PRO DĚTI

(M)DUCHOVNÍ ROMÁNY(N) HISTORIE SVĚTSKÁ I CÍRKEVNÍ (O)CESTOPISY

Zájemce o zapůjčení knížky dostane svůj čtenářský průkaz, ve kterém bude mít u každé jednotlivé

publikace uvedeno její katalogové číslo a datum zápůjčky. Základní výpůjční doba je jeden

měsíc.Některé knihy (např. encyklopedie a fotoalba) jsou určeny pouze k prohlížení na

místě.Provoz knihovny je bezplatný, ale s možností dobrovolných příspěvků na nákup nových

knih.Věříme, že i přespolní čtenáři na faru do Rokytnice zavítají osobně, aby se knihovna

stala skutečným místem setkávání. Zkušební otvírací dobu můžeme časem v případě zájmu

rozšířit. Nebojte se nás o to požádat! Těšíme se na setkání s vámi.

Anička Smětalová, Rokytnice

Poděkování P. Pavlovi Ryšavému z Měrovic nad Hanou

Nevím jestli se to hodí, ale ráda bych zveřejnila příspěvek, že i v malých farnostech se farníci

setkávají i mimo chrám boží a jsou vděční, že již tolik let slouží p. farář Mgr. Pavel Ryšavý

právě v Měrovicich nad Hanou. A touto cestou mu moc za vše poděkovat.

Matulová Jarmila
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XXVI. Farní ples v Přerově

Přátelé jsou to již skoro tři dlouhé roky,kdy

jsme se v době koronavirové setkali na

posledním farním plese. Doba čekání je za

námi, a proto vám s radostí oznamuji termín

konání dalšího, v pořadí již XXVI. farního

plesu.Tento náš společný večer tance a

vzájemného sdílení se vypukne 21. 1. 2023 od

20.00 hod. v prostorách Městského domu

Přerov. K tanci a poslechu hraje osvědčená

skupina ROKY z Dluhonic. I letos vás chci

požádat o dary do naší farní tomboly. Můžete

je předávat na faře nebo ve farní prodejně

v rámci otvírací doby. Co nejsrdečněji vás zvu

a těším se na vás.

Jaromír Punčochář - pořadatel

12. farní ples v Kokorách

Zveme všechny, kteří si chtějí zatančit, dobře

se pobavit u sklenky vína či jiného dobrého

moku, na tradičním farním plese, který se

bude konat 21. ledna 2023 od 20:00

v sokolovně v Kokorách. K tanci a poslechu

bude hrát Moravská veselka a hudební

skupina RIO. Můžete se těšit na bohatou

tombolu, občerstvení a samozřejmě nebude

chybět ani překvapení. Vstupenky můžete

rezervovat u pana Dominika Jurečky na

telefonním čísle: 777 146 018.

Všichni jste srdečně zváni.
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Mládež děkanátu Přerov

...Proběhne...

Pátek 9. prosince 19.30 Prosincové modlitby mládeže v Troubkách

Zveme zvláště místní mládežníky, do Troubek míříme po delší době 😉

Sobota 17. prosince Vánoční taneční večírek na Sonusu

Zveme všechny mladé, kteří se rádi potkají za odlehčené atmosféry,

zábavného programu a pochutin. Naskytne se také příležitost zopakovat

si základní taneční dovednosti před plesovou sezónou (konečně snad

naplno bez covidu) a naučit se nové skupinové tance.

Taneční dovednosti nejsou podmínkou účasti na večírku!!

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

Proběhlo...

Listopadové modlitby mládeže

Dne 11.11.2022 se mimořádně konaly modlitby mládeže v kapli na faře, protože byl v kostele sv.

Vavřince koncert. Modlitby byly spojené se svátkem sv. Martina. Dozvěděli jsme se něco o jeho

životě. A také jsme dostali lístečky, kde jsme měli napsat, jaký dobrý skutek jsme v nedávné době

vykonali. Pak jsme se přesunuli do čajovny. Tam jsme si dali něco dobrého na zub, popovídali jsme si

a jeli jsme domů.

...a tak to shrnul Jirka Cekota

Arcidiecézní setkání mládeže 

v Olomouci

Předposlední víkend v listopadu

proběhlo v Olomouci Arcidiecézní

setkání mládeže. Pomine-li online

setkání z roku 2021, poslední taková

fyzická akce se uskutečnila v roce 2019

v našem Přerově ještě v jarním termínu,

než papež František přesunul Světové

dny mládeže na konec církevního roku,

tedy listopad. Jaké to je, setkávat se z

kraje zimy si, naše mládež vyzkoušela

už loni na dřevohostickém děkanátku.

Letos se v Olomouci rozhodlo počasí

zajít ještě dál, a tak se mladí z celé arcidiecéze pohybovali Olomoucí v teplotách kolem nuly. Věřím

ale, že počasí nepřebylo hlavní téma setkání, tedy motto z písma: "Maria se vydala na cestu a

spěchala" a mladí odjížděli domů obohaceni. Nechyběla společná mše s biskupy, přednášky a

workshopy, ani pozvánka na celosvětové setkání v Lisabonu v létě 2023.Z přerovského děkanátu na

setkání bylo 16 mladých + 2 kněží + 1 jáhen. Někteří i jako pomocníci.

Adam Kopec
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DIÁŘ

Sobota 3.12.2022 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

7:30 Přerov, fara Zapisování úmyslů na mše svaté 1-3/2023

17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci

Neděle 4.12.2022 8:45 Předmostí, kostel Mikuláš

10:30 Přerov, sv. Vavřinec Mikuláš

16:00 Přerov, centrum Sonus Přednáška o A. C. Stojanovi

Pondělí 5.12.2022 6:00 Předmostí, kostel Rorátní mše svatá

Úterý 6.12.2022 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen 

17:30 Přerov, centrum Sonus Duchovní obnova – Františka Böhmová

17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Středa 7.12.2022 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

Čtvrtek 8.12.2022 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

17:00 Prosenice, kostel Mše svatá – slavnost P. Marie

17:30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích

18:00 Předmostí, kostel Mše svatá – slavnost P. Marie

18:30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá – slavnost P. Marie

18:30 Přerov, fara Setkání biřmovanců

19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek

VÁNOČNÍ  SETKÁNÍ 

U BETLÉMA

V den Narození Pána Ježíše Krista 25.

prosince 2022 v 15.30 hodin v kostele sv.

Vavřince nabízíme společné zpívání koled a

čtení vánočních příběhů. Těšíme se na

setkání.

L. Calábková

Setkání společenství 

seniorů v roce 2023

Vždy v 16 hodin na faře v Přerově 

20. 2. 2023

20. 3. 2023

17. 4. 2023

15. 5. 2023

19. 6. 2023

18. 9. 2023

16. 10. 2023

20. 11. 2023
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Pátek 9.12.2022 19:30 Troubky, kostel Modlitby mládeže

Sobota 10.12.2022 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

Neděle 11.12.2022 15:00 Přerov, farní zahrada Benefiční odpoledne pro zvony smíření

Pondělí 12.12.2022 6:00 Předmostí, kostel Rorátní mše svatá

Úterý 13.12.2022 17:00 Přerov, sv. Vavřinec Koncert varhany

17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Středa 14.12.2022 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

17:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka

Čtvrtek 15.12.2022 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“

17:00 Přerov, centrum Sonus Spolčo II. stupeň

17:30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Pátek 16.12.2022 16:00 Přerov, sv. Vavřinec Vánoční zpovídání

19:30 Přerov, sv. Vavřinec Večer chval

Sobota 17.12.2022 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

7:30 Přerov, sv. Vavřinec Vánoční zpovídání

17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí

18:00 Přerov, centrum Sonus Vánoční taneční večírek pro mládež

Neděle 18.12.2022 16:00 Přerov, nám. TGM Živý Betlém

Pondělí 19.12.2022 6:00 Předmostí, kostel Rorátní mše svatá 

17:00 Předmostí, kostel Vánoční zpovídání

20:00 Přerov, fara kaple u sester Modlitby u sester

Úterý 20.12.2022 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen

17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Středa 21.12.2022 6:45 Přerov, sv. Vavřinec Rorátní mše svatá

9:00 Přerov, centrum Sonus Klub maminek

Čtvrtek 22.12.2022 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

17:30 Radvanice Mše svatá v Radvanicích

20:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek

Sobota 24.12.2022

Neděle 25.12.2022

Pondělí 26.12.2022

Vánoční bohoslužby děkanátu Přerov viz str. 4
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Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna 2023. 
Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu.

Prosinec 2022 a leden 2023

Úterý 3.1.2023 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen

17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Středa 4.1.2023 15:00 Předmostí, kostel Adorační den

Předmostí, kostel Mše svatá

Čtvrtek 5.1.2023 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

18:30 Přerov, fara Setkání biřmovanců

19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek

Pátek 6.1.2023 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Žehnání koledníků

Sobota 7.1.2023 8:00 Prosenice Mše svatá v Prosenicích

Neděle 8.1.2023 9:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá a žehnání koledníků

17:00 Přerov, sv. Vavřinec Benefiční koncert Charita

Úterý 10.1.2023 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Středa 11.1.2023 17:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka

Čtvrtek 12.1.2023 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“

Pátek 13.1.2023 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby mládeže

20:00 Přerov, fara kaple u sester Modlitby u sester

Úterý 17.1.2023 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen

17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Čtvrtek 19.1.2023 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“

17:00 Přerov, centrum Sonus Spolčo II. stupeň

Čtvrtek 19.1.2023 18:30 Přerov, fara Setkání biřmovanců

19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek

Sobota 21.1.2023 20:00 Kokory, sokolovna Farní ples v Kokorách

20:00 Přerov, Městský dům Farní ples v Přerově

Úterý 24.1.2023 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence

Středa 25.1.2023 17:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka

Čtvrtek 26.1.2023 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“


