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ÚVODNÍK 
Drazí a milí farníci, 
po 40 denním postním úsilí zříci se ve svém životě věcí, které nás 
vzdalují od Boha a bližních, vstupujeme do doby vzkříšení – 
doby velikonoční.  

Ukřižováním Ježíše Krista byli učedníci zcela zdrceni. 
Začali se za Ježíše stydět (zemřel jako vyvrhel a zločinec). Mnozí 
křesťané se mohli také dostat do tohoto bodu. Přestali chodit do 
kostela za Ježíšem Kristem, přestali se s Ježíšem bavit (modlit 
se), přestali chodit za Ježíšem pro odpuštění hříchů (svátost 
smíření) a přijímat Ježíšovo tělo (svaté přijímání)… Protože by 
se jim třeba druzí smáli nebo by začali mít komplikace v práci 
(zvláště v době komunistické totality).  

Prožíváme Rok biřmování, jehož vrchol je právě na konci 
velikonoční doby – při Slavnosti Seslání Ducha svatého. Právě tato událost 
proměnila zbabělost a ustrašenost apoštolů. Jako křesťané jsme často zbabělí a 

ustrašení, jako apoštolové. Doba velikonoční je pro nás výzvou, 
abychom se podobně jako apoštolové začali více setkávat se 
zmrtvýchvstalým Kristem, aby nás uváděl do celé pravdy. 
Modleme se každý den k Duchu svatému, aby přišel do našeho 
života i života našich blízkých. Duch svatý dal odvahu, 
statečnost i výřečnost apoštolům, takže se už nebáli možných 

komplikací kvůli své víře. Duch svatý znovu vzkřísil víru apoštolů. Vyprošujme ve 
druhém roce přípravy na 1150. výročí příchodu našich věrozvěstů sv. Cyrila a 
Metoděje do naší země vzkříšení víry v naší zemi. Malým příspěvkem k tomu úsilí 
se může stát společné udílení svátosti biřmování v našem kostele Povýšení sv. Kříže 
v pondělí 28. 5. 2012. Tak se na tento vrchol Roku biřmování dobře připravme. 

 V tomto úsilí všem žehnám P. Petr Matula SDB, kaplan 

SLOVO REDAKCE 

Bratři a sestry, 
Jsme rádi, že vám můžeme představit časopis INRI v nové grafické podobě.  Její 
autorkou je Kristina Veselá, které tímto děkujeme za ochotu a čas, který návrhu 
věnovala. Věříme, že i díky nové grafice bude INRI pro vás, farníky, vítaným 
nahlédnutím do dění farnosti.  S radostí přivítáme i vaše příspěvky do dalších čísel. 
Požehnané Velikonoce přeje 

Vaše redakční rada 

SVĚDECTVÍ VÍRY - LAVINA 

Jednoho březnového nedělního rána v roce 1985 sjela ze strmé střechy 
farního kostela Povýšení sv. Kříže několikatunová lavina mokrého sněhu. 
S mohutným zaduněním dopadla před hlavní vchod do kostela na Filipcově 
náměstí. Bylo velké štěstí, že v té době v místech, kde se pravidelně pohybuje větší 
množství lidí, právě nikdo nebyl. Lavina srazila pískovcový kříž, který nechala 
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postavit u hlavního vchodu do kostela svým nákladem Františka Demlová v roce 
1870. Na zemi ležela obě přeražená břevna kříže i poškozený korpus Kristova těla. 

Byl jsem tehdy požádán o zajištění opravy poškozeného korpusu, který měl 
uraženou pravou ruku. Manželka tehdy pracovala v cizelérské dílně. Byli jsme 
překvapeni velikostí těla, protože při pohledu na kříž zdola se nám nezdálo tak 
veliké. Měřilo víc než jeden metr, stejně tak rozpětí jeho paží. Celý korpus jsme 
cizelérsky opracovali a zbavili letitých nánosů nečistot. Na vnitřní straně jsme 
přitom zjistili stopy po zlacení. Pak bylo nutné zajistit přivaření uražené paže. 
Obrátili jsme se na dílny v Moravských železárnách v Olomouci. Ke svařování litiny 
je nutný svářecí přístroj se speciálními elektrodami. Vše ochotně zařídil mistr 
údržby Josef Koutný, který se svými spolupracovníky rychle a zdarma přivaření 
uražené paže provedl.  

Pak se již kompletní korpus vrátil do cizelérské dílny, kde bylo třeba obrousit 
vzniklé sváry tak, aby nebyly viditelné. Nakonec bylo rozhodnuto, že Kristovo tělo 
pozlatíme, jak tomu bylo dříve. V té době nebylo snadné sehnat větší množství 
24karátového lístkového zlata. Nakonec se to podařilo opatřit tehdejšímu 
duchovnímu správci, P. Vojtěchu Cikrytovi, který zajistil zlato až z Vídně. Vlastní 
zlacení provedl tehdejší vedoucí kamenické provozovny ve Šternberku Luděk 
Nečesaný. Nová pískovcová břevna zhotovil pan Otruba v kamenické dílně v 
Plumlově. Obnovený kříž posvětil ve stejném roce na svátek Povýšení sv. Kříže 
P.Cikryt.  

Tato událost se stala jakýmsi počátkem pro postupné vytváření společenství 
lidí, ochotných postarat se během času i o další opravy v té době silně zanedbaných 
církevních památek na území našeho města. Jejich stav se tehdy mohl srovnávat 
s chátrajícími kostely v poválečném pohraničí. 

Již v následujícím roce jsme brigádnicky osadili nové rámy do všech oken 
kostela sv. Petra a Pavla. Zničenými vitrážemi, vytlučenými mládeží, pronikal po 
léta do interiéru kostela déšť a sníh. Nové prosklené rámy ochránily silně poškozené 
vitráže před dalším ničením. Kostel se současně i významně zateplil. Skupinka 
čítající kolem 10 až 15 ochotných brigádníků se zvětšovala. V roce 1988 začala 
oprava zcela zdevastovaného kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. Zde se 
již zúčastňovalo oprav několik desítek lidí z řad mládeže, dospělých, mužů i žen. 
Všichni pracovali s nadšením v době svého volna o sobotách, později i ve všední 
dny. Přinášeli oběť práce a námahy a večer odcházeli domů sice špinaví a unavení, 
ale šťastní, s pocitem obdarování Božím požehnáním. Tak se podařilo po letech 
chátrání obnovit a otevřít tento již odepsaný kostel i proti vůli tehdejších mocipánů. 
Bylo to před svátkem Nanebevzetí Panny Marie, v neděli dne 13. 8. 1988. Na 
podzim pak byla opravena střecha i fasáda kostela. Tento zničený a uzavřený kostel 
se tak stal v Prostějově prvním, který se zaskvěl ve své nové kráse a znovu začal po 
letech uzavření a ničení sloužit svému účelu. A dodnes je kolem něj společenství 
lidí, kteří o něj s láskou pečují.  
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V té době se připravovala v Prostějově po 
mnoha letech mimořádná událost - primice 
novokněze P. Jana Vláčila. Plánována byla na 
počátek července roku 1989. Bylo nutné pro tuto 
slavnostní příležitost připravit již značně sešlý 
interiér farního kostela Povýšení sv. Kříže. Od 
jeho posledního vymalování v roce 1935 uplynulo 
v té době již více jak 50 let. Jeho zdi byly pokryté 
špínou a letitým prachem. Dá se říci, že brigádníci 
téměř plynule přešli hned po skončení opravy 
kostela sv. Cyrila a Metoděje k opravě farního 
kostela. Zase přibylo ochotných rukou a skupina 
dobrovolníků se rozrostla na sedmdesát až 
osmdesát lidí. Při práci se často kostelem rozléhal 
zpěv. Po půl roce zářil kostel čistotou, skvěl se 
v nových barvách a byl připraven pro slavnostní 
primici. Během následujících letních měsíců jsme ještě stihli opravit barokní sloup 
Panny Marie na prostějovském náměstí a znovu pozlatit celou její sochu. 
V pamětním listu k tomu tehdejší duchovní správce napsal: „Dosvědčuji, že udělali, 
co mohli. Ba víc než mohli!“ 

Zakrátko nato, začala nová éra našich národních dějin. Padl komunistický 
režim a otevřel se prostor k opravám všech zanedbaných církevních památek na 
území našeho města. Ty navázaly na práci desítek obětavých dobrovolníků z let 
1985 až 1989. A na počátku toho všeho byla lavina, která strhla kamenný kříž 
u farního kostela.  Karel Kavička 

REPORTÁŽE 

S kardinálem v Římě 

Jak jistě všichni víte, má Česká republika nového kardinála pražského, arcibiskupa 
Mons. Dominika Duku. Slavnost uvedení Mons. Dominika Duky a dalších dvaceti 
nově jmenovaných do sboru kardinálů se uskutečnila ve Vatikánu ve dnech 18. až 
20. 2. 2012. 

Na tomto slavnostním aktu měla účast i Neokatechumenátní cesta. Za 
neokatechumenát byly sdílet tuto radost celé české římskokatolické církve dva 
manželské páry, Zuzana a Pavel Vackovi z Brna a Magdalena a Ladislav Skulníkovi 
z Prostějova.  

Odletěli jsme v pátek večer z Brna (více než polovinu letadla obsadili poutníci) 
a v Římě na letišti nás čekal P. Zdeněk Gibiec (stal se knězem na 
neokatechumenátní cestě a nyní působí jako kaplan v jedné z římských farností), 
který nás odvezl na místo ubytování. Po dva dny jsme bydleli u paní Toscy 
z jednoho z mnoha římských neokatechumenátních společenství. Její byt byl 
nedaleko Vatikánu, takže při prvním, ještě večerním výhledu z balkonu jsme viděli 
Baziliku sv. Petra na vzdálenost asi 500 m. 

V sobotu dopoledne se v bazilice konala Kardinálská konzistoř s bohoslužbou 
slova a uvedení nově jmenovaných do sboru kardinálů, kde noví kardinálové 
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z rukou papeže Benedikta XVI. obdrželi odznaky své funkce, kardinálský klobouk a 
prsten. Odpoledne v 15 hod. se pak v chrámu sv. Řehoře VII. uskutečnila děkovná 
mše svatá, kterou vedl kardinál Duka za koncelebrace přítomných českých biskupů 
a kněží. Po skončení mše jsme přešli do auly Pavla VI, kde nově jmenovaní 
kardinálové přijímali osobní blahopřání. Také my jsme měli možnost osobně Jeho 
Eminenci kardinálu Dukovi popřát a předat malý dárek, stolní kříž se symboly 
cesty. Sobotní nabitý den jsme skončili na recepci, kterou na počest nového 
kardinála uspořádal ministr zahraničních věcí ČR, pan Karel Schwarzenberg, 
v prostorách poutního domu Velehrad. Zde jsme měli možnost mluvit s kardinálem 
Dukou, kardinálem Vlkem, a sdělit jim v krátkosti naše zkušenosti s tím, co nám 
dává neokatechumenátní cesta. Velmi srdečný byl i krátký rozhovor s panem 
ministrem Schwarzenbergem. 

V neděli dopoledne jsme se zúčastnili nádherné mše svaté v Bazilice sv. Petra 
s papežem Benediktem XVI., všemi kardinály, v plné bazilice nadšených věřících. 
Tuto mši jste jistě viděli v naší televizi. Po skončení mše jsme se na náměstí sv. 
Petra pomodlili s papežem modlitbu Anděl Páně a tím tak krásně ukončili naši  
pouť. Odpoledne nás P. Gibiec odvezl na letiště a v neděli večer jsme již byli doma 
plni nádherných zážitků. Všichni čtyři jsme cítili, že celá naše cesta byla pod Boží 
ochranou a že Bůh se o všechno staral. Jen na dokreslení, před odletem jsme 
nevěděli, kde budeme bydlet, pouze to, že nás na letišti vyzvedne P. Zdeněk a 
hodinu po příletu jsme bydleli 500m od Baziliky sv. Petra. 

Závěrem chci říci, že jsme si na této cestě znovu ověřili, že Bůh je živý a 
neustále koná v našich životech. A my jsme měli možnost to pocítit. 

Krásné prožití Velikonoc a mnoho zkušeností s živým Bohem přejí 
Zuzana a Pavel, Magdalena a Ladislav 

Karneval 12. 2. 2012 

Stane-li se nějaká událost tradicí, je to pro její organizátory vždy velmi milé a 
příjemné, proto jsme i my, organizátoři karnevalu, velmi rádi, že se letos, jako již 
každým rokem, karneval velmi vydařil. I přes velké mrazy se v Domě služeb ve 
Vrahovicích sešlo mnoho okouzlujících masek. Porota měla veliké problémy vybrat 
tu nejlepší. 

Avšak nejen soutěž o nejkrásnější masku byla náplní karnevalu - všechny děti 
měly možnost zúčastnit se různých soutěží a obdržet za ně různé sladkosti. Nerad 
bych, aby to znělo jako klišé, ale děti jsou rok od roku šikovnější. Dokonce i tvrdá 
posádka námořníků, která pro děti soutěže, sladkosti, hry, prostě celý karneval 
připravovala, děti velmi vychvalovala. Dokonce i já, kapitán celé posádky, jsem byl 
s tou drobotinou nadmíru spokojen. 

Neodmyslitelnou součástí je také tombola, díky které si děti mohou domů 
odnést nejrůznější hračky, případně neodolatelný sladký dort! Ještě teď se mi 
sbíhají sliny… Jistě si na to děti dobře vzpomínají. A vy, co jste se našeho karnevalu 
nezúčastnili? Nezoufejte, příští rok bude zase karneval! A ptáte-li se, kdo mu bude 
šéfovat příště? Budou to berušky a broučci, nebo Sněhurka a její trpaslíci, případně 
kapitán s námořníky? Nechte se překvapit a přijďte se přesvědčit příští rok! 
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My kapitáni, nemáme rádi dlouhé povídání, ale neodpustím si poděkování 

všem dětem a jejich rodičům za to, že si opatřili masku a udělali nám velikou 

radost.  Kapitán lodi P. T. 

  

 
 

Moje poznávací a celoživotní pouť po stopách Ježíše ve Svaté zemi 

31. 12. 2011 na večerní děkovné mši byla vyhlášena z úst pana faráře nabídka na 
uskutečnění poutě do Izraele a to koncem února a začátkem března 2012. 

Sestra ihned na Nový rok přišla za mnou, že by chtěla 
jet, ale ať jedu s ní, že sama nepojede. Nakonec se k nám 
přidala i její dcera, a tak v neděli 26. února jsme odjeli 
společně s ostatními poutníky z Prostějova a panem Mgr. 
Jindřichem Miklasem z cestovní kanceláře Miklastour 
z Olomouce do Prahy. Na Ruzyni se k nám přidali ostatní 
poutníci z celé republiky včetně dvou kněží a celá skupina 51 
osob nasedla o půl jedenácté večer do letadla izraelské 
společnosti El-Al a odletěla s velkým očekáváním do 
izraelského města Tel Avivu, kam jsme na letiště Ben Gurion 
přiletěli v pondělí 27. února ve 3.20 hod… První tři dny jsme 
bydleli v Tiberias, pak dalších 6 dní přímo v Betlémě. Chtěla bych za všechny 
poutníky (byť jich z Prostějova bylo nepatrně) poděkovat Mgr. Jindřichu Miklasovi 
(ale i Terezce) za jejich informovanost o památkách nejen během jízdy, ale i na 
místech samých, za vlídnou vstřícnost, ochotu, a za to, že takové poutě pro nás 
dělají.  

Poutnice Majka 
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KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV 

O jarních prázdninách - Lenka Blahoušková 
Jarní prázdniny na Staré Vodě  

Měli jsme 16 dětí, hlavní náplní bylo lyžování a 4 děti také snowboardovaly. Pět z 

dětí ještě nestálo na lyžích, nejprve trénovaly na dětském vleku, ale nakonec se 

všichni dokázali dostat i na velký vlek a třetí den už jsme dětský vlek nepotřebovali. 

Některé jsme učili lyžovat pluhem, jiné, které už to uměly, jsme to odnaučovali. 

Počasí bylo krásné, první den sice -

22°C, ale svítilo sluníčko a na svahu 

bylo teplo. Další dny se již oteplovalo, i 

když místy studený vítr nám dal 

zabrat. Lyžovali jsme vždy dopoledne, 

odpoledne jsme navštívili naši druhou 

chatu Annaberg, která stojí nad 

sjezdovkou, a kterou obývali starší 

účastníci prázdnin, abychom se zahřáli 

a dali si dobrý oběd. Po zahřátí jsme 

lyžovali ještě odpoledne. Večer jsme 

hráli hry v sále.  

Lenka Blahoušková  

 

Úvaha nejen o jarních prázdninách… (2. - 10. 2. 2012) 

Možná už mnozí netrpělivě vyhlíží jaro, přesto si dovolím ještě zavzpomínat 

na jarní prázdniny, které jsme zdařile prožili opět na turistických základnách ve 

Staré Vodě a Annabergu v Jeseníkách. Celkem čtyřmi turnusy, které organizoval 

Klub Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově, prošlo přes 100 mladých lidí a dětí 

z Prostějova a okolí. Horské pláně a sjezdovky byly vymrzlé a třpytivé, sluníčko se 

na nás smálo, vzduch voněl.  Po sportování jsme chutně doplnili energii díky 

kuchařkám i kuchaři.  Vládla kamarádská nálada a porozumění. Drobné problémy 

se operativně řešily.  

Měli jsme postaráno i o duchovní slovo, s možností účasti na mších svatých 

v kaplích na obou základnách. Děti ani mladí lidé nejsou nuceni, aby se společné 

ranní či večerní modlitby účastnili. Je milé vidět, jak někteří ze zvědavosti, jiní 

s kamarádem, přichází, aby viděli, co se v kapli děje. Večerní modlitbu někdy 

provází kolující rozžatá svíce, každý z přítomných může vyslovit nebo alespoň si 

myslet přání a prosbu k Bohu. Prosíme o zdraví a pomoc za své blízké, za dar Ducha 

Svatého v období životních zkoušek, zazní i prosba za nemocné, za mír na světě, za 

to, aby letní tábory s pomocí Boží byly dobře prožité.  

Přání, která člověk vysloví a prosí o Boží pomoc, je hodně. Všichni, kteří se 

jakkoli podílíme na akcích pořádaných Klubem SHM, doufáme, že snad děti i mladé 
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lidi toto krátké setkání s Kristovým učením vysoko v horách osloví. Možná přidají 

svou ruku k dílu, aby dobro nad zlem nevítězilo jen v pohádkách, ale i v našem 

reálném světě a desatero nebylo jen doménou pár vyvolených, aby zdravý selský 

rozum, opřený o víru, naději a lásku, zvítězil.  Zuzana Bartošová 

Kam na prázdniny s Klubem SHM 

1. Pohádkový tábor Stará Voda (30. 6. – 7. 7., děti 10–13 let, Václav Procházka) 
2. Pohádkový tábor Stará Voda (7. – 14. 7., děti 7–10 let, Lenka Ottová) 
3. Pohádkový tábor Stará Voda (14. – 21. 7., děti 7–10 let, Jiří Galda) 
4. Pohádkový tábor Annaberg (21. – 28. 7., děti 10–13 let, Pavla Štěpánková) 
5. Ministrantský tábor Annaberg (8. – 14. 7., chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 
6. Cyklistický tábor do Roháčů – Slovensko (1. – 13. 7., mládež 14–18 let, P. Jaroslav 
Němec SDB) 
7. Tábor „Kolem kolem Jeseníků“ aneb Po stopách skřítka Gilla (15. – 27. 7., 
mládež 13–15 let, P. Jaroslav Němec SDB) 
8. Brigádnický tábor na Annabergu (19. – 24. 8., P. Jaroslav Němec SDB) 
9. Ranger’s výcvik pro budoucí animátory (26. – 30. 8., Syslíci, Ondřej Češka) 
10. Ranger’s výcvik pro budoucí animátory (26. – 30. 8., Šmoulové, P. Petr 
Matula SDB) 
11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě (27. – 31. 8., pro účastníky z táborových 
akcí, Jana Kratochvílová) 
 Vodácký tábor 2012 – Sázava (16. - 21. 7. 2012, Martin Bradáč) 
 Celostátní setkání mládeže – Žďár nad Sázavou 2012 (14. - 19. 8. 2012)  

Přihlášky a více informací získáte na webových stránkách 
http://www.animatori.prostejov.cz/ nebo u O. Jaroslava Němce (tel.:603953727). 
 

CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM PROSTĚJOV 
 

 Na neděli 1. dubna v 15.00 hodin připravilo 
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola  
modlitbu Křížové cesty v kostele Povýšení 
sv.Kříže. Každá třída si připravila jedno zastavení a o 
další zastavení se podělili pedagogové s rodiči a ostatními 
zaměstnanci školy. Modlitby a mluvené slovo doprovodí 
postními zpěvy schola CMG. V průběhu modlitby bude i 
možnost přijmout svátost smíření. 

 V úterý 10. 4. budeme v kostele sv. Cyrila a 
Metoděje slavit velikonoční mši svatou. Začátek 
ve 12.30 hodin. Na závěr budou oceněni studenti, kteří 
ve třetím čtvrtletí dosáhli výborných výsledků ve studiu 
nebo v uměleckých či sportovních soutěžích. 

 

http://www.animatori.prostejov.cz/
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MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

14. března 2012  
P. Petr Matula SDB, vyučující na CMG, administrátor v Prostějově – Vrahovicích, 
nás seznámil s průběhem Světového setkání mládeže se Svatým otcem v Madridu 
v r. 2011. Doplněno krátkým filmem. 

18. dubna 2012  
P. Mgr. Bartoloměj Uriga OFM, představený františkánského kláštera v Moravské 
Třebové, bude hovořit nejen o klášteře, ale i o františkánském řádu. 

16. května 2012 
Účastník poutní cesty do Santiaga de Compostela, Václav Adam, bude hovořit o 
cestě Španělskem ke hrobu apoštola sv. Jakuba. Doplněno barevnými obrazy. 

16. června 2012 
Sejdeme se v 16.00 hod. u kostela v Mostkovicích, abychom se zúčastnili prohlídky 
s odborným výkladem vzácných nově restaurovaných gotických fresek.  

Přednášky se konají vždy v 17.45 hod. v budově CMG, Komenského 17, Prostějov. 
Vstup volný.  Dr.Karel Kotyza 
 

KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM  
MATKY MARKÉTY KRASICE 

I v tomto roce mateřské centrum stále funguje a připravuje akce pro rodiče, děti i 
pro celé rodiny. 
Těšíme se, že letos mezi nás zavítají nové maminky, tatínci nebo prarodiče s dětmi. 
Srdečně vás zveme mezi nás. 
Plán akcí na rok 2012 včetně podrobných informací naleznete na našich webových 
stránkách: www.kmcmm.estranky.cz  

Co se událo v centru v tomto roce (2012) 

 v lednu jsme se sešli s maminkami z prostějovských i okolních farností v 
kostele sv. Josefa v Krasicích a spojili se při modlitebním triduu za naše 
děti a nejbližší.  

 v únoru jsme s rodinkami strávili příjemný týden v Jeseníkách lyžováním, 
bobováním a stavěním sněhuláků. 

 v březnu jsme pořádali burzu dětského oblečení, křížovou cestu pro 
rodiny na Stražisku a modlitební triduum.  

 v rámci dopoledních setkání jsme si vyslechli zajímavou přednášku 
Mgr. Nesvadbíkové na téma: Prožívání postní doby a velikonočních svátků v 
naší rodině. 

Na co se můžeme těšit 

Na pravidelné mše svaté s dětskou katechezí, které probíhají jednou za 14 dní 
ve čtvrtek vždy v 17:30. Jsou určeny pro děti bez omezení věku (další termíny: 12. 
4., 26. 4., 10. 5., 24.5.,…).  



INRI 1/ 2012 10 

Cílem je přiblížit liturgii i našim nejmenším a vtáhnout je přijatelnou formou do 
dění v kostele. Při mši sv. zpíváme s kytarou a děti se na začátku bohoslužby vždy 
učí ukazovací písničku určenou právě jim. 

Na dopolední setkání zveme maminky, ale i tatínky a jejich děti, kteří tráví čas 
na mateřské dovolené. Centrum ožívá každé pondělí, středu a pátek mezi 9–12 hod.   

 pondělní a středeční setkání začínají společnou modlitbou v 10 hod., 
následuje hraní, zpívání s kytarou, učení nových říkadel a ukazovaček a 
nechybí ani připravená tvořeníčka pro děti.  

 páteční dopoledne nabízí volnou hernu, bez programu.  
Pokud cítíte potřebu modlit se za své děti a rodiny, přijďte do společenství:  
Modliteb matek a Modliteb otců. V případě zájmu kontaktujte na tel.: 
777179472. 
Také jste vítáni ve Společenství manželů, které vede jáhen Petr Hubáček – tel.: 
731899008.      
Dále zveme na: 

 26. 5. Pouť rodin   
 1. 6. Noc kostelů      

 9. 6. Dětský den    

 29. 6-1. 7.   Modlitební triduum  
 

ÚVAHA - JAK JINÁ JE BOŽÍ LOGIKA 
 
 

Co by podnikatelé v duchu tohoto světa poradili Ježíši vzhledem 
k výběru apoštolů (Jeden z komentářů k textu:  Jak jiná je Boží logika!) 
 

Vážený kliente!  
Děkujeme za zaslání údajů o 12 mužích, které jste si vybral 
jakožto manažery své nové organizace. Jejich profily jsme 
prozkoušeli řadou našich obvyklých testů a posíláme vám své 
výsledky. Dovolte nám nejprve několik všeobecných postřehů 
o povahových typech osob, které jste si vybral.  
Většina těchto kandidátů jsou lidé velice průměrní. Rozhodně 
nemají kvality pro vysoké řídící pozice. Jejich povahové rysy a 
původ nevypadají zvlášť příhodně s ohledem na efektivnost, 
loajalitu a velkolepou vizi, jež bude vyžadovat rozvoj vaší 
organizace.  
Máme výhrady, zvláště pokud jde o Šimona Petra, muže, s kterým počítáte na místo 
vedoucího řídícího týmu. Naše testy rysů osobnosti indikují dispozici nestálosti. Je 
velice emocionální se sklonem k impulzivnímu chování a k přílišnému nadšení 
v situaci, kdy je rozrušen. Zároveň má silný obranný reflex a tendenci ventilovat své 
pocity ve stresové situaci, ať už klením či pláčem. Má přehnané sebevědomí. Typ 
člověka, který si myslí, že může chodit i po vodě, ale ve skutečnosti tam zahučí jako 
kámen. Máme důvod se domnívat, že bude-li jeho loajalita vůči vám a vaší 
organizaci vystavena zkoušce, Šimon Petr selže. Tento typ člověka bude stěží 
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vhodným základem, na kterém byste mohl budovat svou Církev, anebo s ním 
počítat ve chvílích bouře.  
S radostí vám však můžeme sdělit, že jsme v jednom z vašich kandidátů odhalili 
značný potenciál. Je to talentovaný člověk, velice schopný a charakterní, je 
vynikající ve styku s lidmi, navazuje dobré kontakty, kromě toho má zdravou 
ctižádost a vykazuje silnou tendenci ve věci finanční zodpovědnosti. Proto plně 
souhlasíme s vaším výběrem v případě Jidáše Iškariotského.  
S přáním všeho nejlepšího vám i vašemu novému podnikání Společnost poradců 
managementu v Galilei.  

Pro farníky vybrala MUDr. Marie Schneweissová 
   

K ZAMYŠLENÍ A PŘEMÝŠLENÍ 
 

Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád 
jak ten, jenž za hříšné šel život dát… 
 /Kancionál - píseň č.901/  

Cesta ke kostelu vedla přes celou ves. Šourala se tudy stařenka, tiše se modlila a po 
očku se čas od času podívala na lidi kolem sebe. 
„Nevychovaná mládež… opilci jedni… že jí není hanba, nestydě… taková špína… 
lenoch jeden…“ 
Raději přidala do kroku, aby ji pohled na lidi nerušil v modlitbách. 
Dorazila ke kostelu, ale dveře byly zavřené. Zatloukla na ně. Nic. Nedalo se nic 
dělat. 
Pak si všimla vzkazu připíchnutého na dveře: „_ _ _ _    _ _ _ _ _.“ ... dokončení 
v tajence 
(Příběh z knížky Osvěžení pro duši od Bruna Ferrera  

připravila Maruška Schneweissová) 

Hledej ve větách ukrytá zvířata:   tajenka je v šedých políčkách ▼ 
(ch=1 písmeno  
 
 Problém je, že Karel neumí plavat. 

Víš ty vůbec, kolik mě to stálo sil? 

V zimě sype semínka do krmítka za oknem. 

Nemoci jako mor, černý kašel a tyfus byly kdysi běžné. 

V smutku i v radosti, v lkaní i v jásání chci být s tebou. 

Přines mi brambory, máslo, mouku, kopr a sedm vajec. 

Je Lenka doma? 

Dědeček letos slaví kulaté narozeniny. 

Na mou chatrnou paměť se nemůžete spoléhat. 
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Ivo Jirotka  

 Dítě Modlitba  

Nejhezčí na světě Můj Bože, v Tebe věřím 
Je důvěra dítěte.  Já, hříšník, co není bez viny 
Když dítě tobě věří vždyť každý něčím vinen je  
A Ty ho nezklameš, tak buď milostiv k nám, 
Budeš šťastný ještě dne vždyť nevíme dne ani hodiny 
 
 Až přijde naše doba 
 Doba našich chvil 
 Pak zazní Tvoje spravedlivé: 
 „Mene, Tekel, Ufarsin“  
 

ROZHOVOR - JAK SE CHYSTÁ NOC KOSTELŮ 
 

Rozhovory se zajímavými lidmi naší farnosti se pomalu stávají pravidelnou součástí 
INRI. Pro toto velikonoční číslo jsme oslovili paní Janu Tobolovou, koordinátorku 
Noci kostelů v Prostějově, a jsme moc rádi, že 
můžeme blíže představit nejen ji, ale i zákulisí 
příprav letošního ročníku. 

1. Mohla bys, Jano, sdělit čtenářům o sobě 
něco bližšího? 
Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery a mnozí mě 
znají minimálně jako lektora z nedělních mší 
svatých. Jsem členkou pastorační rady naší 
farnosti, členkou KDU-ČSL a pracuji v komisích 
pro mládež a sport a informačních technologií města Prostějova. Třetím rokem 
jsem koordinátor Noci kostelů v Prostějově, o které bude řeč ještě dále. 

2. Jak se vlastně stalo, že ses ocitla v organizačním týmu Noci kostelů? 
Jak všichni víte, klášter Milosrdných bratří v Prostějově spravují Milosrdní 
bratři se sídlem v Brně. A byli to právě oni, kdo se v roce 2009 poprvé v České 
republice připojili k rakouské Lange Nacht der Kirchen. Nadšení bratra Martina 
se přeneslo na moje kolegy z pastorační rady a přišli s nápadem přihlásit se také. 
Otec Dan souhlasil, my ostatní také. Oslovili jsme i ostatní prostějovské církve – 
Husův sbor a Českobratrskou církev  evangelickou- a měli jsme radost, že se 
k nám rády připojily také. To se stalo začátkem roku 2010. Byli jsme tehdy první 
z olomoucké arcidiecéze, kdo se do projektu přihlásili, a to v době, kdy Olomouc 
o připojení teprve uvažovala a Praha měla přihlášené možná 3 kostely. Postupně 
se ukázalo, že nejvhodnější je komunikace prostřednictvím jedné osoby, kterou 
jsem se nenápadně stala já. Všichni, kteří se již třetím rokem podílíme na 
organizaci, technickém zabezpečení, přípravě a realizaci programů, to děláme 
s láskou, zadarmo a ve svém volném čase.  
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3. Co Tě na tom nejvíce baví, čím Tě ta práce obohacuje, co je naopak 
nejtěžší? Máš nějaký pěkný, třeba i úsměvný zážitek z příprav nebo 

samotného konání Noci kostelů? 
Obohacením je vědomí, že projekt oslovuje mnoho 
nevěřících, kteří se do kostela jinak nepodívají. A 
protože Boží cesty a plány s námi lidmi jsou 
nevyzpytatelné, nikdy nevíme, kdy a koho Boží 
přítomnost zasáhne. A v kostele, kde je Bůh stále a 
viditelně přítomen, je k tomu přece nejlepší příležitost. 
Ukázat, že víra není jen pro starší generaci, ale dotýká 
se všech věkových kategorií, a že jsme laskaví a moudří 
lidé se smyslem pro humor. Tím jsem se ale v žádném 
případě nechtěla dotknout našich babiček, protože 
modlitba je nejlepší způsob, jak prokázat druhým 

lásku bez toho, abych jim to okatě dávala najevo.  
Nejtěžší je pro mě včas připravit a předat především propagační materiály, 
zvlášť když je z Olomouce dostaneme jen v obecné podobě a jiné, než na jaké 
jsem byla připravena. První rok u nás doma program na plakáty dolepovala celá 
rodina. 
Veselou historku z natáčení nemám, spíš před sebou vidím dojaté lidi, kteří do 
kostela otevřeného pro veřejnost přišli po mnoha letech a se slzami v očích 
vzpomínali na své ministrantské začátky, návštěvy s babičkami a první svatá 
přijímání. Kdo z nás ví, jestli právě v tuto Noc je Boží duch neovanul znovu. Milá 
mi připadala první rok reakce městské policie, která se o nás v noci moc dobře 
stará: „My se běžně do kostela nedostaneme a teď jsme tu dokonce služebně!“ 
První rok také vyprovodili z kostela Povýšení jednoho kapsáře. 

4. Taková velká událost, jakou Noc kostelů je, určitě nemůže spočívat 
jen na jednom člověku. Máš dost spolupracovníků a nechtěla bys 
touto cestou oslovit farníky s konkrétní formou účasti na 
přípravách? 
Co se týká té prostějovské koordinace, není to zase tak obtížné zvládnout. Každý 
kostel má své zástupce, se kterými jsme stále v kontaktu. Problém nastane 
v samotný den D, kdy je potřeba zajistit pořadatelskou službu v kostelech. Tato 
služba je nutná s ohledem na velké množství návštěvníků (často je v kostele více 
než 200 lidí), kteří občas potřebují poradit, kde, co, nebo koho najdou, kde 
probíhá jaký program. A v neposlední řadě dát pozor, aby lidé nezabloudili, kam 
nemají, nebo že se v kostele nepohybuje někdo, kdo nepřišel jen na prohlídku. 
Informace mají lidé u informačního stolečku při vstupu do kostelů, ale není 
špatné, když služba uvnitř kostela dokáže poradit nebo alespoň na vstupní místo 
odkázat. Protože Noc kostelů probíhá od 18-24 hod, je potřeba vystřídat 
poměrně velké množství pořadatelů. Proto bych ty z vás, kdo se můžete uvolnit i 
v nočních hodinách, chtěla poprosit už nyní, abyste si udělali čas a nabídli se na 
tuto službu. Noc kostelů letos proběhne v pátek 1. června.  
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5. Postní doba je velmi zvláštní a obsahově hlubokou částí duchovního 
života křesťana v liturgickém roce. Co pro Tebe osobně znamená a co 
bys přála nám všem k nadcházejícím velikonočním svátkům? 
Každý rok se snažím tuto dobu využít k tomu, abych byla víc a víc dospělá 
z Božího pohledu, aby opravdu s Kristem zemřel ten starý člověk ve mně a vstal 
nový. A stále vidím, jak málo se mi v tom daří pokročit. Mám ale velkou naději, 
bez které by to ani nebylo možné, že Bůh bude hodnotit moji snahu a už méně 
moje výsledky.  
Přála bych nám všem, aby Kristovo vzkříšení nebylo jen každoroční slavností, 
ale opravdovou snahou být lepší jak pro Boha, tak pro lidi kolem nás.  

                                                                           Rozhovor připravila Jitka Hubáčková 

POZVÁNKY 

 Na Zelený čtvrtek 5. 4. se bude v katedrále sv. Václava v Olomouci 
v 9.30 hod. konat eucharistická bohoslužba spojená s obřadem svěcení 
olejů a obnovou kněžských slibů -  Missa Chrismatis. Tato událost je pro 
každou farnost výjimečná. Je to velký zážitek setkání s Kristem společně s kněžími, 
jáhny a ministranty Olomoucké diecéze. Všichni jste zváni. 

 Slavnostní velikonoční koncert - KDU – ČSL ve spolupráci s farností 
Povýšení sv. Kříže v Prostějově vás srdečně zve v neděli 8. 4. 2012 v 17 hodin do 
chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově na velikonoční koncert. Na programu jsou 
skladby  J.S.Bacha, W. A. Mozarta, S. Karg-Elerta, C. Francka, aj. Účinkují:   
Bc. Ondřej Mucha – varhany a Vieroslava Otrubová - soprán. Vstupné 
dobrovolné.  Na setkání se těší pořadatelé.   

  Farní pouť 19. 5. do Křtin se zastávkou v Adamově můžete absolvovat na 
kolech (přespání cyklistů v Bludově) nebo  autobusem. Zvažuje se i návštěva 
poutního kostelíku v Hrabenové.  

 Kostel sv. Jana Nepomuckého v klášteře Milosrdných bratří 
v Prostějově bude od května po poutní slavnosti cca od 16. 5. do cca 
října 2012 uzavřen z bezpečnostního a organizačního důvodu po dobu opravy. 
Bude se dokončovat levá strana fresek  kostela. Dá-li Pán Bůh, blížíme se s opravou 
kostela už ke konci (co se fresek týče). I letos bude fresky restaurovat akademická 
malířka a restaurátorka Yvona Ďuranová. 
Pak budeme navazovat opravou dalšího mobiliáře (varhany, oltáře,  
sochy, lavice, atd.). Zatím nemám ujasněno v jakém pořadí. Záleží na  
dotacích. Letos jsme i vypustili Noc kostelů. Jsem si jist, že budou návštěvníci  
příjemně překvapeni, až bude vše opraveno.  
Mějte se pěkně a těším se někdy na setkání. Provinciál Martin Macek 

 Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje 5. 7.2012 v 9 hodin v kostele na 
Brněnské ulici -  dovolujeme si pozvat všechny lidi dobré vůle na hodovou mši 
svatou spojenou s malým občerstvením při agapé. S pomocí Boží i Vás všech snad 
bude již dokončen Pax.                                                                   Zuzana Bartošová 
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 Generální oprava varhan v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově 
Již několik let provádí servis a drobné opravy varhan v chrámu Povýšení sv. Kříže 
brněnská varhanářská firma. Podle vyjádření této firmy je nutné během několika 
nejbližších let provést generální opravu varhan a nabízí se též možnost menšího 
rozšíření nástroje. 
 Generální 
oprava varhan 
spočívá zejména ve 
vyčištění celého 
nástroje a všech 
píšťal, kterých je 
přes dva tisíce, a 
kompletní výměna 
membrán na 
tónových lištách. 
Tato oprava je pro 
další bezporuchový 
chod varhan 
naprosto nutná a 
není možné se jí 
nijak vyhnout. 
Z tohoto důvodu 
byl založen 
bankovní účet – 
číslo účtu: 1500345309/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 720 nebo 
napsat do zprávy na složenku DAR VARHANY. Naspořená částka bude využita na 
tuto opravu. Proto se na tento účel budou konat sbírky. Za jakýkoliv příspěvek již 
nyní děkujeme.                                                          Otec Dan Žůrek SDB a varhaníci 
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              BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2012 
 
 
5. 4. ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka poslední večeře Páně  

Povýšení sv. Kříže 18.00 hod 

 adorace 20.30 - 21.30 hod 

sv. Petr a Pavel   18.30 hod 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod 

6. 4. VELKÝ PÁTEK - velkopáteční obřady - den přísného postu 

Povýšení sv. Kříže křížová cesta 14.30 hod 

 18.00 hod, pak adorace 

sv. Petr a Pavel   18.30hod 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod 

7. 4. BÍLÁ SOBOTA - bdění u Kristova hrobu 

Povýšení sv. Kříže adorace během celého dne: 8.00 - 17.00 hod 

7. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení 

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod 

sv. Petr a Pavel   20.00 hod 

8 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ  

Povýšení sv. Kříže 7.30,10.30 hod 

sv. Petr a Pavel  9.00,18.30hod 

sv. Cyril a Metoděj  9.00 hod 

sv. Jan Nepomucký (u Milosrdných) 10.00 hod 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 
Velikonoční vigilie -  5.00 hod     

9.00 hod 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod 

9. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 

Povýšení sv. Kříže 7.30,10.30 hod 

sv. Petr a Pavel  9.00,18.30 hod 

sv. Cyril a Metoděj  9.00 hod 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod 

DD Nerudova   9.30 hod 

 
 
 


