
Rošťák – únor 2023 Stránka 1 
 

Postní doba je dobou pokání, nikoli smutku 

Hned po pokušeních na poušti začíná Ježíš hlásat evangelium, tedy dobrou zvěst, 

která vyžaduje od člověka obrácení a víru. Říká: »Naplnil se čas a přiblížilo se 

Boží království« a potom nabádá: »Obraťte se a věřte evangeliu« (v.15), to 

znamená věřte této dobré zprávě, že se přiblížilo Boží království. Ve svém životě 

potřebujeme obrácení neustále, každý den, a církev nás vybízí, abychom se za to 

modlili. Nikdy totiž nejsme dostatečně orientováni směrem k Bohu a svoji mysl a 

srdce musíme neustále směřovat k Němu. K tomu je třeba odvahy odmítnout 

všechno to, co nás odvádí z cesty, totiž podvržené hodnoty, které nás matou a 

lstivě vtahují do našeho sobectví. Máme naopak důvěřovat Pánu, Jeho dobrotě a 

plánu, který má Jeho láska s každým z nás. Postní doba je časem pokání. Ano, 

ale nikoli dobou smutku! Je časem pokání, není časem smutku, zármutku. Je to 

radostné a seriózní úsilí, abychom se svlékli ze svého sobectví, ze starého 

člověka, a obnovili se podle milosti svého křtu. 

(Z promluvy papeže Františka k 1. postní neděli - 18.2.2018) 

 

Únor v liturgii 

Letos prožíváme v únoru první část doby liturgického mezidobí. Dříve se také 

tato doba nazývala po Zjevení Páně.  Mimo liturgické doby, které mají svůj 

vlastní ráz, zbývá v ročním okruhu ještě 33 nebo 34 týdnů, kdy se tajemství 

Kristova života a poslání neoslavuje z určitého hlediska, nýbrž spíše v celé jeho 

plnosti. Zvláště to platí o nedělích. Toto období se nazývá liturgické mezidobí. 

Liturgické mezidobí začíná v pondělí po neděli následující po 6. lednu a trvá až 

do úterý před začátkem doby postní. Znovu začíná v pondělí po neděli Seslání 

Ducha svatého a končí před 1. nešporami 1. neděle adventní. Podle tohoto 

uspořádání se užívá liturgických textů uvedených pro neděle i všední dny tohoto 

období v misálu a v breviáři. 

3.2. Sv. Blažej, biskup a mučedník 
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5.2. Sv. Agáta, panna a mučednice 

10.2. Sv. Scholastika, panna 

11.2. Panna Maria Lurdská - Světový den nemocných 

22.2. Popeleční středa - den přísného postu  

„Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož 

smyslem je duchovní obnova člověka. Začátek postního období byl v 6. či 7. 

století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože 

neděle není chápána jako postní den. Již od konce 11. století se na Popeleční 

středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je 

znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do 

dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává 

před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu 

Bůh odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny 

přísného postu. 

17.2. Sv. Alexius a druhové, řeholníci 

22.2. Stolec svatého Petra 

23.2. Sv. Polykarp, biskup a mučedník 

Připravil Jaroslav Branžovský 

Ekumenická setkávání 

V rámci společné ekumenické modlitby za jednotu křesťanů se v Přerově již 

tradičně uskutečnila tři ekumenická setkání. V pondělí 9. 1. 2023 v kostele 

Českobratrské církve evangelické, v úterý 10. 1. 2023 v prostorách Armády 

spásy a ve středu 11. 1. 2023 v modlitebně Církve československé husitské. 

Většinou se jedné z těchto lednových událostí účastním. Tentokrát jsem navštívil 

setkání u evangelíků, kde měl promluvu náš děkan, P. Josef Rosenberg. Po 

společných modlitbách a promluvě následovalo posezení, během kterého jsme 

mohli ochutnat připravené občerstvení. Akce se bohužel nezúčastnilo tolik 

zájemců jako v době před pandemií covidu. Myslím si, že je to škoda, protože 

tato setkávání napomáhají vzájemnému poznání ostatních křesťanských církví, 

případně navázání nových vztahů a spoluprací. Já osobně z nich mám radost. 
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Potkávám na nich některé své známé, kteří patří k jiným církvím. Pokud budete 

mít čas a chuť, zkuste třeba příští rok také navštívit v rámci této akce některé 

z různých křesťanských církví v Přerově. 

Pavel Bernard 

Hospodaření farností v roce 2022 

Všem farníkům děkujeme za dary věnované na činnost našich farností. 

Hospodaření za rok 2022 Farnost Přerov 

Příjmy  

Sbírky 1.290.593,-Kč 

Sbírky k odeslání(seminář,charita, misie atd.) 227.752,- Kč 

Dary 738.211,- Kč 

Nájmy 223.149,- Kč 

Dotace na opravy střechy 1.310.000,- Kč  

Dotace na mzdy 452.819,- Kč 

  

Výdaje  

Oprava střechy na kostele 1.363.415,- Kč 

Oprava spadlé římsy sv. Vavřinec                               175.008,-Kč 

Revize a drobné opravy 105.048,- Kč 

Odeslané sbírky (seminář,charita, misie atd.) 227.752,- Kč 

Desátek a odvody pro AO 83.400,- Kč 

Mzdové náklady (zaměstnanci, varhaníci)                                                                 590.441,-Kč 

Služby                                                                                                                               275.672,-Kč 

Energie (teplo,plyn, elektřina, voda) 589.841,- Kč 

Bohoslužebné (ornáty, oltářní plachy, víno, svíce ….) 91.396,- Kč 

Finanční prostředky k 31.12.2022  446.892,32 Kč  
 

Hospodaření za rok 2022 Farnost Předmostí 

Příjmy  

Sbírky 156.687,- Kč 

Sbírky k odeslání (seminář,charita, misie atd.) 63.898,- Kč 

Dary 246.876,- Kč 

Dotace  265.000,- Kč 

Nájmy 188.910,- Kč 

  

Výdaje  
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Opravy na kostele 437.680,- Kč 

Opravy, revize, drobné nákupy a oslavy 266.533,- Kč 

Odeslané sbírky (seminář,charita, misie atd.) 63.898,- Kč 

Desátek a odvody pro AO 17.500,- Kč 

Energie 77.778,- Kč 

Bohoslužebné (dalmatika, víno, svíce, květiny, mzdy..) 43.035,- Kč 

Finanční prostředky k 31.12.2022 382.390,60 Kč  

 

Hospodaření za rok 2022 Farnost Prosenice 

Příjmy  

Sbírky 101.959,- Kč 

Sbírky k odeslání (seminář,charita, misie atd.) 30.174,- Kč 

Dary 593.000,- Kč 

Nájmy 400.044,- Kč 

  

Výdaje  

Opravy, revize a drobné nákupy, daň znemov. 55.647,- Kč 

Nákup materiálu na opravu střechy 847.150,- Kč 

Odeslané sbírky (seminář,charita, misie atd.) 30.174,- Kč 

Desátek a odvody pro AO 8.000,- Kč 

Energie 96.533,- Kč 

Bohoslužebné (rocheta, víno, svíce, květiny) 9.800,- Kč 

Finanční prostředky k 31.12.2022  197.273,51 Kč  

 

Misijní klubko 

Dne 5. července 2017 jeden malý človíček z naší farnosti na pouti na Velehradě 

dostal nápad, jak pomoci chudým dětem a jak díky společnému úsilí získat na 

takovou pomoc finance. A tak v tomto roce vzniklo Misijní klubko Přerov, jehož 

první setkání se uskutečnilo 16. září 2017. Členskou základnu tvořilo zprvu 12 

dětí podporovaných rodiči, které byly ochotné přiložit ruku k dílu a pomoci 

dětem v misiích. Motto této aktivity je: "Děti pomáhají dětem." Misijní klubko je 

parta správných kamarádů, kteří patří do organizace Papežského misijního díla 

dětí a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou 

a Tvořivostí. Rádi mezi sebou uvítají nové členy, stačí přijít na jejich setkání. 
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Kdy se koná můžete zjistit z ohlášek nebo jejich webových stránek 

klubkoprerov.webnode.cz. 

Během jejich nedlouhého působení vytvořili dílo, na které mohou být náležitě 

pyšní! Zorganizovali řadu vánočních a misijních jarmarků, misijních koláčů 

a jiných podobných událostí. Celkem již proběhlo 14 akcí a vybralo se na nich 

díky těmto úžasným malým misionářům téměř 150 000 tisíc korun! 

Jejich nabídka produktů na jarmarcích je neuvěřitelně pestrá. Na každé akci jsou 

nabízeny tematické výrobky. Vše vytvoří a připraví děti na svých společných 

setkáních, nebo vyrobí doma s pomocí rodičů. Samotné členství v klubku 

pomáhá nejen potřebným v misiích, ale přináší také množství dalších pozitiv. Jde 

také o mezigenerační zapojení, kdy se na této činnosti podílí i rodiče a prarodiče, 

děti si vytváří a navazují mezi sebou vztahy, opírají se o vzájemnou pomoc, učí 

se být ohleduplní, empatičtí a dělají na svůj věk až neuvěřitelné věci. Dokáží jít 

se svými výrobky doslova "na trh" a čekají na naši zpětnou vazbu. Na jarmarcích 

vždy pozoruji očekávání toho, 

jaký výrobek si kdo zakoupí, co 

se komu líbí, u kterého stolu se 

lidé zdrží déle, kde se kupuje 

více nebo kde prodej trochu 

vázne. Na tyto jarmarky se vždy 

těším a nikdy se nemohu zcela 

rozhodnout, který koláč, svícen, 

květináč, svíčku, pohlednici, 

zvonečky a řadu jiných krásných 

věcí koupit (všechny jsou totiž 

moc povedené a originální). Vždy jsem mile překvapena a snažím se vyjádřit 

svůj velký obdiv a dík všem dětem! 

Jste moc šikovní, stateční a skvělí! Za vaši odvahu a příklad vám všem z celého 

srdce děkuji. 

Eva Bernardová 

KALENDÁŘ 

Úterý 7.2.2023 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Středa 8.2.2023 17:30 Přerov, centrum Sonus Příprava na život v manželství 

Čtvrtek 9.2.2023 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „C“ 
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 17:30 Čekyně Mše svatá v kapli v Čekyni 

Pátek 10.2.2023 19:30 Kojetín, farní kostel Modlitby mládeže 

Neděle 12.2.2023 8:45 Předmostí, kostel Mše svatá – pomazání nemocných 

Pondělí 13.2.2023 19:00 Předmostí, fara Setkání pastorační rady 

Úterý 14.2.2023 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen  

 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Středa 15.2.2023 9:00 Přerov, centrum Sonus Klub maminek 

 17:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka 

Čtvrtek 16.2.2023 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

 17:00 Přerov, centrum Sonus Společenství II. stupeň 

 17:30 Přerov, centrum Sonus Přednáška: Krása manželského spojení 

 18:00 Předmostí, kostel Adorace 

 19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek 

Pondělí 20.2.2023 16:00 Přerov, fara Setkání seniorů 

 19:30 Přerov, kaple na faře u sester Modlitby u sester 

Úterý 21.2.2023 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Středa 22.2.2023 8:00, 

18:30 

Přerov, sv. Vavřinec Popeleční středa 

 18:00 Předmostí Popeleční středa 

Čtvrtek 23.2.2023 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „B“ 

 17:30 Dluhonice Mše svatá v kapli v Dluhonicích 

Pátek 24.2.2023 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Večer chval 
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Úterý 28.2.2023 16:00 Přerov, fara Setkání křesťanských žen  

 17:30 Přerov, centrum Sonus Modlitby růžence 

Středa 1.3.2023 17:00 Přerov, fara Ministrantská schůzka 

Čtvrtek 2.3.2023 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina „A“ 

 19:30 Přerov, Předmostí Modlitby matek 

Sobota 4.3.2023 17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 
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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. února 2023. 

Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na 

výrobu časopisu. 

 


