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………………………………………. S.  

Heslo papeže Františka: 
 

Pohlédl na něj  
s milosrdenstvím  

a vyvolil si jej. 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ČASOPIS  
ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

FARNOSTI 

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 
V PROSTĚJOVĚ 
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Foto: Kamil Přidálek 

ÚVODEM 

Drazí a milí farníci, 

k postní době patří modlitba křížové 

cesty. V každém farním kostele i větší kapli ji 

můžeme nalézt. Křížová cesta je obrazem 

našeho každodenního života. Je to přítomnost.  

Je dobré se křížovou cestu modlit každý den, 

abychom si začali uvědomovat pravdivost svých 

postojů k Bohu i k bližnímu. Není snadné vždy 

snášet nepřijetí, odsouzení, přijmout svůj kříž, 

své těžkosti. Ne vždy se nás někdo zastane, ne 

vždy nám někdo pomůže. Třeba nás jen polituje 

a jde si svou cestou… Ježíš prožíval něco 

podobného. Přitom však ve svém srdci živil 

touhu udělat všechno pro to, aby se lidé vrátili k Bohu. Aby se vzkřísilo, co 

zahynulo.  

Během postní doby došlo k zásadní změně ve vedení církve. Papež Benedikt 

XVI. oznámil svou rezignaci 11. 2. 2013, dne 28. 2. 2013 nastalo období bez papeže 

a 13. 3. 2013 v 19:07 oznámil bílý kouř ze Sixtinské kaple, že byl zvolen nový papež 

– argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který si zvolil jméno František. Po 

papeži Janu Pavlu II. (přiblížil mládež k Bohu) a Benediktu XVI. (oslovil svými 

katechezemi, dialogem mezi církvemi a náboženstvími) přichází 266. papež 

František. Jménem, které si vybral, asi nejlépe naznačil směr, kterým se chce spolu 

s celou církví vydat na cestu. Chce být obyčejným a chudým Františkem, bez 

privilegií, který je nejraději mezi nejchudšími a nejopuštěnějšími lidmi. Chce být 

Františkem, který ve své době pomohl k obnově církve. Chce být takovým malým 

zábleskem Boží lásky ve světě. Modleme se za papeže Františka, aby byl dobrým 

spolupracovníkem Ježíše Krista. Kéž po křížové cestě, kdy církev zažila spoustu afér 

a pádů, zažijeme nové vzkříšení vztahu s Bohem. 

Radostné prožití Velikonoc vám přeje a žehná P. Petr Matula SDB, kaplan 
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PROFIL NOVÉHO PAPEŽE 
 Dne 13. 3. 2013 byl zvolen 266. Papež. Šestasedmdesátiletý arcibiskup Buenos 

Aires, kardinál Jorge Maria Bergoglio, se stal papežem a přijal jméno František. 

Vůbec poprvé v dějinách přijímá Kristův náměstek jméno světce z Assisi. On sám 

pochází z rodiny italských emigrantů, ale narodil 

se v Buenos Aires, 17. prosince 1936. Je členem 

řádu Tovaryšstva Ježíšova a je tedy prvním 

jezuitou, který nastupuje úřad Petrova nástupce. 

Odříkavý a prostý život – pod tímto titulem 

zveřejnil sloupek o právě jmenovaném papeži 

jeden z hlavních argentinských deníků La 

Naciòn.  

Kardinál Bergoglio bydlel sám v jednoduchém bytě, v druhém patře budovy 

arcidiecézní kurie v Buenos Aires, která stojí vedle katedrály. Z oken svého bytu 

mohl – se zřejmým znepokojením – v prosinci 2001 sledovat vypuknutí 

hospodářské krize na Plaza de Majo, které vyvrcholilo demisí prezidenta Fernanda 

De La Rua. A mohl vidět také násilné represe, které ho přiměly k tomu, aby 

rozhodně protestoval u špiček bezpečnostních složek.  

Bergoglio nerad ohromuje publikum svými vystoupeními a prchá před jakoukoliv 

publicitou v médiích. Má však ve zvyku o každých vánocích natočit televizní vánoční 

poselství a poskytovat novinářům texty svých homilií a zpráv, napsaných u 

příležitosti hlavních církevních svátků. Drží se nízko a díky tomu se může volně 

pohybovat mezi lidmi a používat k tomu veřejné dopravní prostředky. Často v 

katedrále zpovídá jako běžný kněz.  

Po tragickém neštěstí v diskotéce Cromagnon (v roce 1994 zde při požáru zemřelo 

194 lidí, 700 jich bylo zraněno), neúnavně procházel městskými nemocnicemi, aby 

byl nablízku zraněným a rodinám obětí.  

Proslavil se tím, že se jeho život vždy a důsledně vyznačoval prostotou.  

Poté, co převzal vedení arcidiecéze, bylo jeho prvním činem založení biskupského 

vikariátu pro výchovu – úřadu, který spravuje polovinu městských škol a žáků.  

Ve svých homiliích kardinál Bergoglio opakovaně vyzdvihoval smysl pro vlast, který 

požadoval zvláště po institucích. Ačkoliv je vzděláním chemický inženýr, je 

vášnivým čtenářem argentinských klasiků i současných autorů. Přikládal velký 

význam událostem ekumenické a mezináboženské povahy a vždy se jich účastnil, 

píše La Naciòn    http://prostejov.sdb.cz/co-je-noveho/mame-noveho-papeze-frantiska/ 

(zpracováno dle: www.radiovaticana.cz ) 

http://prostejov.sdb.cz/co-je-noveho/mame-noveho-papeze-frantiska/
http://www.radiovaticana.cz/
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GUY GILBERT - AT SE TI ŽIVOT POVEDE! 

Aby se nám život povedl, je třeba si uchovat radost. Je krásné, když nám Ježíš říká: 

“Buďte veselí a radostného srdce, protože vaše odměna v nebesích je velká“. Neříká 

snad Paul Claudel, že nemáme jinou povinnost než radovat se? Radost, o níž mluví 

Ježíš, je radost, kterou zakoušíme uprostřed nadávek, zlořečení a pronásledování. 

Jak tomu máme rozumět? Jak uprostřed utrpení a smutku můžeme zachovat 

radost? Nepochybně je důvodem touha po štěstí, která je vepsána v našich genech, 

protože naše žízeň po lásce je neuhasitelná… 

Krátká báseň pro štěstí  

Z knížky Guy Gilberta- Ať se Ti život povede! 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden rok, zeptej se studenta, který nezvládl 
zkoušku. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden měsíc, zeptej se matky, která přivedla na 
svět dítě příliš brzy. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden týden, zeptej se vydavatele týdeníku. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna hodina, zeptej se snoubenců, kteří se 
nemohou dočkat další schůzky. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna minuta, zeptej se toho, komu ujel vlak, 
autobus či uletělo letadlo. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna vteřina, zeptej se toho, kdo přišel 
o někoho blízkého při nehodě. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna milisekunda, zeptej se toho, kdo vyhrál 
stříbrnou medaili na olympiádě. 

Čas na nikoho nečeká. 

Popadni každou chvilku, která ti zbývá, a nepusť ji - bude pro tebe velmi cenná. 

Sdílej tyto okamžiky s tím, koho si zvolíš, a budou ještě vzácnější 

Guy Gilbert je známý francouzský 

vychovatel delikventní mládeže a 

kněz. Každý rok vychází jedna až 

dvě jeho knihy, lidé chodí na jeho 

přednášky, vyhledávají ho v těžkých 

situacích, jeho vystoupení přenášejí 

media. V nakladatelství Portál vyšly 

tyto jeho knihy: Evangelium podle 

svatého lotra, O dětech a výchově, 

Buďte světlem, Srdce v ohni, Bratr 

vyvržených, Až do krajnosti.  
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KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV 

Rozhovor s jedním z našich stěžejních 

 animátorů Klubu Salesiánského 

hnutí mladých - Martinem Horákem, 

studentem Reálného gymnázia 

Prostějov (na fotu druhý zleva) 

1. Ahoj Martine, známe se už 

řadu let, znají Tě i děti či rodiče 

dítek, o které ses  v rámci své 

animátorské činnosti staral. 

Můžeš  se prosím čtenářům 

představit  a stručně uvést, co Tě motivovalo k rozhodnutí být 

animátorem?   

Na Starou Vodu jezdím už od předškolního věku, takže jsem v hloubi duše cítil, že 

za ty skvělé zážitky jsem něco dlužný. Ale asi největší impuls pro mne byla první 

akce s "prckama", kde jsem byl poprvé jako animátor. Teprve tam mi došlo, co to 

všechno obnáší a jak moc mne baví, být s dětmi. Myslím, že jsem takový animátor, 

jaký jsem, protože mám strach z toho, že už nejsem dítě, ale rok za rokem stárnu. 

2. Můžeš vysvětlit těm, kteří pojem „animátor“ neznají, v čem 

spočívá animátorská činnost? 

Animátora lidé navenek vidí jen jako člověka, který si hraje s dětmi. Bohužel to 

zdaleka není úplná pravda. Ano, hraní patří mezi příjemné povinnosti animátora, 

ale jako animátor mám těch povinnosti mnohem více.  Například jsem pro děti vzor 

nejen v chování, ale i v duchovním životě. Proto je důležité nehrát si na animátora 

jen na táborech a dalších akcích, ale je důležité, zvolit si ho jako životní styl. Tak 

jako je pro herce v divadle odměnou potlesk, u animátorů je odměnou dětský 

úsměv.   

3. Ovlivňuje Tvé animátorství  i soukromý život?  

Samozřejmě že ovlivňuje. Můj soukromý život je díky mé službě naprosto 

provázaný s animátorstvím. Když mohu, snažím se věnovat všechen svůj volný čas 

právě přípravám na tábory a akce. Protože opravdu dobře připravená akce baví jak 

účastníky, tak vedoucí. Za ta léta jsem si u animátorů vytvořil opravdu silná 

přátelství, která nemají v mém dosavadním životě srovnání. 
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4. Časopis INRI vychází na Květnou neděli, měl bys nějaký výstižný 

vzkaz pro naše farníky vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům? 

Závěrem bych jen řekl, že nejen o Velikonocích by si lidé měli uvědomit, že právě 

děti jsou budoucnost, ale budoucnost dětí záleží právě na výchově, a proto je 

důležité se dětem věnovat, jak jen to jde. 

Díky za rozhovor, přeji hodně sil a Boží pomoci v dalším animátorském díle, a 

také pro příští rok, kdy budeš maturovat a rozhodovat se o svém povolání.  

                                                                                          Zuzka Bartošová  

Kam na prázdniny s Klubem SHM 

1. Plyšový tábor Stará Voda (26. 6. – 6. 7., děti 11–13 let) 

vedoucí Lenka Češková, 1 400 Kč 

2. Plyšový tábor Stará Voda (6. – 13. 7., děti 6–10 let)  

vedoucí Zdeňka Charvátová, 1 400 Kč 

3. Plyšový tábor Annaberg (13. – 23. 7., děti 11–14 let)  

vedoucí Václav Lízner, 1800 Kč 

4. Plyšový tábor Stará Voda (13. – 20. 7., děti 6–10let)  

vedoucí Matěj Lízner, 1400 Kč 

5. Pěší pouť na Velehrad (2. - 5. 7.), oslava 1150 let příchodu sv. Cyrila  

a Metoděje), vedoucí Jaroslav Němec SDB, 400 Kč 

6. Kolem Beskyd (cyklistický putovní tábor, 7. 7. -19. 7., mládež 14–17 let) 

vedoucí Jaroslav Němec SDB), 2 300 Kč  

7. Zážeh 2013 (tábor s malou cyklistikou, mládež 13-15 let)  

Ztracenka 21. 7. - 2. 8., vedoucí Jaroslav Němec SDB, 2 300 Kč  

8. Alpy 2013 (Cyklistický putovní tábor do Rakouska 16-19 let, 7. 7. do 19. 7.) 

vedoucí Jaroslav Němec SDB, 3 200 Kč. 

9. Brigáda na Annabergu (23. – 27. 7., akce s pracovní náplní pro SHM), 

Vedoucí Petr Češka, 250 Kč. 

10. Tábor pro ministranty, Stará Voda (6-10 let, 4. 8. - 10. 8.)  

vedoucí Petr Matula SDB, 1 400 Kč. 

11. Ranger’s výcvik (pro budoucí animátory 20. 8. - 24. 8.),  

vedoucí Jaroslav Němec, SDB), 800 Kč 

12. Zamávání prázdninám na Staré Vodě (25. – 31. 8., pro účastníky 

všech táborových akcí, 6-13 let), vedoucí Jiří Galda, 700 Kč. 

Přihlášky a více informací získáte na webových stránkách http://www.shmpv.cz/ 

nebo u O. Jaroslava Němce (tel.: 603 953 727). 

http://www.animatori.prostejov.cz/
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 CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM PROSTĚJOV 
 Na neděli 24. března 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 26. 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.  

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 
 
 MSKA zahájila cyklus jarních přednášek velmi zdařile přednáškou o moderní 

sakrální architektuře v ČR.  P. Ing. Dr. Pavel Kopeček, ThDr. vyučující na teologické 

fakultě UP Olomouc liturgiku je nejen kněz, ale i vystudovaný stavební odborník. 

Seznámil nás s teorií a na praktických příkladech ukázal nová sakrální díla, kterých 

za posledních 20 let vyrostlo v ČR více než 400. Nový kostel v pojetí architekta a 

investora je většinou dílo polyfunkční, jak nám P. Kopeček předvedl na příkladech 

z Prahy.     

Zajímavý byl výklad a fotodokumentace pluk. Václava Adama o jeho cestách do 

nejznámějšího poutního místa, francouzských Lurd, který se uskutečnil  

20. 3. v budově CMG.  

To přednáška PhDr. H. Bártkové: „O významných osobnostech církve na 

Prostějovsku“ bude 17. dubna v budově Paxu v Brněnské ulici v Prostějově (vedle 

kostela sv. Cyrila Metoděje) v 17,45 hod. Zveme vás na přednášky, které obohatí 

naše znalosti.   Dr. Karel Kotyza 

 A ještě jedna vzpomínka… 

Celá staletí navštěvují křesťané místa, která dávají možnost tiché modlitby a 

rozjímání. Vedle proslulých poutních míst jsou i méně známá, která však také stojí 

za návštěvu. Patří mezi ně Svatá Voda u Cakova. U malé kapličky zasvěcené Panně 

Marii vyvěrá pramen léčivé vody. Můžeme zde v klidu posedět v modlitbě a 
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meditaci. Kolem nás je na stromech připravena desítka obrazů místního umělce 

Františka Stratila, která vytváří originální přírodní galerii. 

Spíše než z Cakova se ke Svaté vodě dostaneme z Nových Dvorů u Náměště na Hané 

nebo po turistické značce ze Senice na Hané. Návštěvu lze spojit s účastí na pouti 

v Cholině. Ve zdejším chrámu Nanebevzetí P. Marie je umístěna uctívaná soška 

P. Marie. Před několika lety byla odcizena, nalezena v Rakousku. Na Hané máme 

místa, která překvapí i znalce krajiny. Dr. Kotyza  

K ZAMYŠLENÍ 

Jeden svatý muž potkal na procházce městem žebrající děvčátko oblečené 

v hadrech. 

V myšlenkách se obrátil k Pánu: „Bože, jak můžeš takovou věc dopustit? Prosím tě, 

udělej s tím něco.“  Večer uviděl v televizních zprávách zabité lidi, oči umírajících 

dětí a těla trpících lidí. Znovu se modlil: „Pane, tolik bídy. Udělej něco!“ 

V noci mu Pán jasně odpověděl: „Já jsem už něco udělal - (dokončení v tajence) 

z knihy Bruna Ferrera Další příběhy pro potěchu duše 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
                     

O  O  O  O  O  O  O  O 

  
                     

  
                     

  
                            

 
                     

 
O  O  O  O  O  O  O  

 
                     

 
                    

 

1 psaní 9 experiment 

2 klimatické pásmo u rovníku 10 období (ch = 1 písmeno)  

3 nádoba na zalévání 11 okolo 

4 kov (Pb) 12 málo 

5 vyrábí podkovy 13 strž 

6 náboženský obraz pravoslavných  14 zápisníky 

7 zvěstovatel 15  mládě husy 

8 Jihočeské obalovny (zkratka)    
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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 2013 včetně podrobných informací naleznete na našich webových 

stránkách: www.kmcmm.estranky.cz  

CO SE UDÁLO V CENTRU V TOMTO ROCE  

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 a křížovou cestu pro rodiny 

na Stražisku.  

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT 

Na pravidelné mše svaté s dětskou katechezí, které probíhají jednou za 14 dní 

ve čtvrtek vždy v 17:30 HOD v kostele sv. Josefa v Krasicích.  Jsou určeny pro děti 

bez omezení věku.   

Další termíny dětských mší jsou: 4. 4., 18. 4., 2. 5.,… Při mši svaté 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, které 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.  
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Pokud cítíte potřebu modlit se za své děti a rodiny zveme maminky i tatínky do 

společenství:  

 modliteb matek a modliteb otců, které se schází každý týden. 

 také jste srdečně zváni do společenství manželů, které se koná v MC 

v Krasicích. 

V případě zájmu kontaktujte: 777 179 472 

POZNAČTE SI:  

 24. 5.  noc kostelů  

 8. 6. dětský den 

 28. - 30. 6. modlitební triduum 

NOC KOSTELŮ 2013 

Opět se chystá Noc kostelů 

Již počtvrté se otevřou všechny prostějovské kostely, aby nabídly svoje prostory, 

lidské síly a Božího ducha těm, kteří budou chtít přijímat. 

Letos bude Noc kostelů v pátek 24. května 2013 od 18 hodin. 

Všichni, kteří se podílíme na organizaci, technickém zabezpečení, přípravě 

a realizaci programů, to děláme s láskou, zadarmo a ve svém volném čase.  

Problém, který vidím jako 

naléhavý, je v lidech 

ochotných pomoci. A to 

především 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. Zajímá je kde, co nebo koho najdou, kde probíhá jaký program.  
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A v neposlední řadě musí pořadatelé dát pozor, aby lidé nezabloudili, kam nemají, 

nebo že se v kostele 

nepohybuje někdo, kdo 

nepřišel jen na prohlídku. 

Potřebné informace poskytují 

lidé u informačního stolečku 

při vstupu do kostelů, ale není 

špatné, když označení 

pořadatelé uvnitř kostela 

dokážou poradit nebo alespoň 

na vstupní místo odkázat.  

Protože Noc kostelů probíhá 

od 18-24 hod, je potřeba jen v kostele Povýšení minimálně 40 dobrovolníků, aby se 

lidé vystřídali.  

Zajímavé je, že návštěvníků rok od roku přibývá, ale lidí nabízejících pomoc je stále 

méně a méně. A netýká se to jen Noci kostelů. Navíc ti, kteří na Noci kostelů 

pomáhali již 3 předchozí roky, by se také chtěli podívat do jiných kostelů nebo 

navštívit jiná města. Nenechávejte všechno na stejných lidech, do společenství 

farnosti a Kristovy církve patříme všichni!  

Proto bych chtěla už nyní poprosit všechny, kdo se můžete uvolnit 

i v nočních hodinách, 

abyste si tento večer 

udělali čas a nabídli svou 

pomoc (kontakt buď na 

faře, nebo přímo Jana 

Tobolová 733 134 396). 

Zvlášť vybízím vás, kteří 

se v předchozích letech 

nezapojili.  
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Ty z farníků, kteří se nemůžou fyzicky zúčastnit do příprav ani pořadatelské služby, 

prosím o pomoc v modlitbě: 

 

MODLITBA ZA NOC KOSTELŮ 

Náš Bože, plný dobroty a lásky, 

Tvůj sluch je vždy nakloněn k našim prosbám. 

Prosíme Tě, ať Noc kostelů v naší arcidiecézi, 

kdy i náš kostel bude otevřen mnohým návštěvníkům, 

znamená pro všechny, kdo přijmou toto pozvání, 

silný a oživující dotek milosti. 

Prosíme Tě, aby byli osloveni nejen historickou krásou 

a uměleckými památkami tohoto svatého místa, 

ale především touhou uvěřit v Tebe, 

objevit Tvou lásku, pokoj a dobrotu, 

aby se připojili k našemu společenství věřících, 

kteří Tě zde po staletí uctívají. 

Pomoz nám připravit Tvůj dům pro toto setkání 

i za cenu obětí a času, který pro tento úmysl nabídneme. 

Dej, ať Noc kostelů rozmnoží Tvou slávu, 

povzbudí a oživí lidská srdce 

a dotkne se jich Tvou láskou a milostí. Amen. 

 

Letos jsou přihlášeny za naši farnost kostel Povýšení sv. Kříže, sv. Cyrila a 

Metoděje, sv. Josefa v Krasicích a obě kaple - sv. Anny a sv. Andělů strážných, 

z ostatních kostel sv. Petra a Pavla, Husův sbor, modlitebna Sboru českých bratří. 

Nově se zapojil Sbor Církve bratrské na Šárce a Cyrilometodějské gymnázium, které 

představí školní kapli. Stejně jako loni chceme návštěvníkům-poutníkům nabídnout 

zajímavý program, letos i s odkazem na 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

a poutní kočár s možností svezení.  

Věřím, že i letos bude tato akce, podporovaná našimi biskupy a mnoha knězi, 

prospěšná po duchovní stránce mnoha lidem, kteří naše kostely přijdou navštívit.   

Jana Tobolová 
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POZVÁNKY 

 Na Zelený čtvrtek 28. 3. 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 31. 3. 2013 v 18 hodin do chrámu Povýšení sv. 

Kříže v Prostějově na velikonoční koncert. Na programu zazní skladby:  

J. S. Bacha, 

G. F. Handela, W. A. 

Mozarta. Účinkují:   

Bc. Ondřej Mucha – 

varhany a Lenka 

Hadová soprán. 

Vstupné dobrovolné. 

Výtěžek bude věnován na 

opravu varhan v chrámu 

povýšení sv. Kříže. Na setkání se těší pořadatelé.   

 6. 4. 16.30 se ukuteční přednáška PhDr. Miloslava Pojsla   

z Cyrilometodějské teologické fakulty ÚP Ol k výročí  1150 let příchodu 

sv. Cyrila a sv. Metoděje . Místo konání bude upřesněno v ohláškách.  

 1. svaté přijímaní bude v neděli 12.5.  

 farní pouť v květnu 18. 5. – informace budou v ohláškách  
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 kostel sv. Jana Nepomuckého v klášteře Milosrdných bratří 

v Prostějově bude po poutní slavnosti, která se koná od 16. 5. v 18 hod., do cca 

října 2013 uzavřen z důvodů restaurátorských oprav. 

  

 24. 5. v 19 hod. se v Paxu koná koncert skupiny Chilly Weather. 

 slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje 5. 7. 2013 v 9 hodin v kostele na 

Brněnské ulici -  dovolujeme si pozvat na hodovou mši svatou spojenou 

s připomenutím 1 150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje, po které bude 

následovat agapé s malým občerstvením. 

 Zuzana Bartošová 

Velikonoční svátost smíření 25. - 27. 3. 

- kostel Povýšení sv. Kříže 25. a 26. 3. celý den 

- kostel sv. Cyrila a Metoděje 27. 3. od 17 hod.  
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Škola duchovní hudby Convivium 

Ve dnech 10. - 18. srpna 2013 se v klášteře ve Vyšším Brodě bude konat 10. ročník 

školy duchovní hudby Convivium. Je určeno zájemcům o aktivní provozování 

duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním 

zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Více na www.convivium.cz . 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vysvětlení k papežskému erbu (viz úvodní stránka) 
 
„Na modrém erbu je jezuitský znak, tedy Ježíšův monogram IHS v červeném 
provedení na paprsčité svatozáři. Pojí se k osobní situaci Svatého otce jako člena 
Tovaryšstva Ježíšova. Ježíšovo jméno je však platné pro všechny. Pod tímto 
symbolem je nalevo hvězda jako připomínka Panny Marie, která odkazuje na 
silnou papežovu mariánskou úctu. Napravo je další symbol, vypadající jako 
hrozen vína. Je to však květ nardu, připomínka sv. Josefa podle hispánské 
ikonografické tradice.“                         (více na: www.radiovaticana.cz ) 
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                BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2013 
 
 

28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka poslední večeře Páně  

Povýšení sv. Kříže 18.00 hod. 

 adorace 20.30 - 21.30 hod. 

sv. Petr a Pavel   18.00 hod. 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod (po mši adorace do 22.00 hod.)  

29. 3. VELKÝ PÁTEK - velkopáteční obřady - den přísného postu 

Povýšení sv. Kříže křížová cesta 14.30 hod. 

 18.00 hod, pak adorace 

sv. Petr a Pavel   18.00hod. 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 18.00 hod. (8.00Rch+Mč; 15.00 křížová cesta) 

30. 3. BÍLÁ SOBOTA - bdění u Kristova hrobu 

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

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 8.00 hod. (Rch+Mč; Boží hrob do 17.00 hod.) 

30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení 

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod. 

sv. Petr a Pavel   20.00 hod. 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 21.00 hod.  

31. 3. 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) 9.00 hod. 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod. 

1. 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. 

 


