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Na 27.generální 
kapitule 

salesiánů 
byl zvolen  

10. nástupce  
Dona Boska 
Don Ángel 
Fernández 

Artime SDB 
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ÚVODEM 

Drazí a milí farníci,  

postní doba pro každého z nás může být dobou vnitřního zápasu se 

sebou samým. Podobně, jak to prožíval Ježíš na poušti před 

začátkem svého veřejného působení, kdy na něj začalo silně dotírat 

ďáblovo pokušení. Když najednou nemáme něco, na co jsme byli 

vždycky zvyklí, tak se můžeme vůči svému okolí chovat velice 

nezvykle.   

Pokud se nám trochu podařilo v postní době objevit svá slabá místa, svou 

křehkost, svou zranitelnost, svou hranici rozčílitelnosti a naštvatelnosti, tak jsme 

neprožili postní dobu nadarmo. Je to hodně důležité znát sám sebe, svou 

přirozenou reakci. Být v pravdě. Jen pravda o sobě nás osvobodí. Apoštol Petr si při 

Ježíšově ukřižování uvědomil, jak snadno může propadnou strachu z obviňování 

davem. Proto zapřel svou víru v Ježíše Krista. Když si to uvědomil, tak se hořce 

rozplakal.  

Doba postní nás má právě dovést k tomuto Petrovu bodu: uznat před Bohem 

pravdivě, jak na tom náš vztah k Bohu a bližním ve skutečnosti je. Rozměr vzkříšení 

pak můžeme prožívat při každé svátosti smíření. Bůh jako Petrovi odpouští naše 

zrady, a znovu křísí naši víru, náš vztah k němu a bližním.  

Kéž se nikdy nepřestaneme vracet k Bohu, který jediný dokáže vzkřísit skrze 

svého syna Ježíše všechno dobré v nás. Jedině Bůh dokáže vzkřísit naše vztahy        

k bližním, vztahy v rodině i  

vztahy víry k jedinému Bohu.  

       

Radostné prožití Velikonoc        

            vám přeje a žehná  

P. Petr Matula SDB, kaplan  

Velikonoční svátost smíření  

- kostel Povýšení sv. Kříže 

15. 4. a 16. 4. - celý den 

- kostel sv. Cyrila a Metoděje 

16. 4. od 17.00 hod. 

Oslava sv.Jana 
Boska 31.1.2014 

Foto: Petr Matula 
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ZPRÁVY Z FARNOSTI 

Farní rada Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže se schází 1x měsíčně 

(mimo červenec a srpen), obvykle první středu v měsíci na faře v 19 hodin. 

Jednotlivé kostely a společenství mají své zástupce. Zápisy z farní rady je možné 

shlédnout na webových stránkách naší farnosti nebo na vývěskách 

v kostelech. Za úspěšné lze poslední dobou považovat zajištění zábradlí u kostela 

Povýšení sv. Kříže a zprovoznění osvětlení u vchodu téhož kostela. S dalšími záměry 

jsme seznamováni v ohláškách nebo formou vývěsek či Radničních listů (pořádání 

koncertů, přednášek, bohoslužeb v době svátků apod.).  

Poděkování  

 Do předsíně kostela Povýšení sv. Kříže se vrátil opět obraz Panny Marie ze 

sv. Hostýna.  Není sice původní, ale jistě nám pomůže k větší úctě k Panně Marii. 

Nalepení fotokopie a opravu rámu provedli učni – malíři pod vedením mistrů ze 

Střední polytechnické školy v Prostějově.  Patři jim velké poděkování za dobrou 

práci, kterou odvádějí při opravách kostelů, far, turistické základny na Staré vodě a 

na Annabergu. Měli bychom na učně a mistry v této škole pamatovat v modlitbě, 

aby mohli pokračovat v budoucnosti. Je totiž malý zájem o učební obory.   Z okresu 

Prostějov se v  letošním roce zatím nikdo nepřihlásil na obor malíř-natěrač. I další 

obory (zedník, elektrikář, instalatér, stolař, tesař) jsou zastoupeny v malém počtu. 

Pamatujme na ně v modlitbě, aby nastoupili další učni v těchto oborech a škola 

mohla dále pokračovat.  P. Pavel Caha 

Pořady pravidelných bohoslužeb v kostelech farnosti Povýšení  

sv. Kříže: 

kostel Povýšení sv. Kříže: pondělí-pátek 8.oo , 18.oo hod.; 

                        sobota 8.oo hod.; neděle 7.3o, 1o.3o hod. 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje: středa 17.00; neděle 9.oo hod. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého: pátek 7.15, sobota 17.00 hod. 

Kostel sv. Josefa v Krasicích: čtvrtek 17.30; neděle 17.00 hod. 

kaple sv. Anny a Andělů strážných: mše dle ohlášek 

 

Více na webových stránkách: http://prostejovfarnost.mzf.cz 
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ZPRÁVY Z FARNOSTI 

Šmoulové v akci! 

          Jako každý rok i letos 

uspořádala farnost Povýšení 

sv.Kříže karneval (1.3.2014) pro 

všechny malé i velké děti. Na 

každém ročníku se v roli 

organizátorů představili 

nejrůznější pohádkové bytosti: 

po beruškách se čmeláky, 

Sněhurce s trpaslíky, námořníků 

a klaunů jsme se karnevalu ujali 

my, Šmoulové.  

Děti byly jako vždy na karneval skvěle připravené – jejich masky byly letos 

krásnější než obvykle. K vidění byly princezny a princové, čarodějnice, karkulky, 

berušky, kouzelníci nebo Spiderman s Batmanem. Děti se účastnily soutěží a her o 

všelijaké dobroty a sladkosti! V tombole se hrálo o skvělé ceny – dorty, stavebnice, 

autíčka, panenky či korále a spoustu pohádkových knížek…  

Ale co Vám budu vyprávět, jistě jste tam také byli, a pokud ne, tak příští rok 

bude zase karneval! A už se na Vás, děti, moc těšíme! 

Taťka Šmoula 

V letošním Roce rodiny si vás všechny, manžele, ale i snoubence a 

především rodiny s dětmi, dovoluji pozvat na již tradiční "pouť manželů a 

rodin", tentokrát na sobotu 24. května do Fryštáku. Zahájíme v 11.00 mší sv.   

v tamějším kostele. Pro děti bude zajištěno obvyklé opékání čehokoliv z vlastních 

zásob na nádvoří přilehlého DISu a pro všechny program, který se upřesňuje podle 

místních možností a našich schopností. Další informace sledujte na nástěnkách       

v kostelích, popř. v ohláškách. 

Přibližně do konce dubna také shromažďuji odezvu na to, zda by byl 

dostatečný počet zájemců o společnou cestu autobusem, příp. nabídky vašich 

příspěvků do odpoledního programu, ať již by šlo o nějakou krátkou pobožnost, 

vhodnou i pro děti, hru, svědectví, výměnu výchovných zkušeností apod. 

                                                           Již teď se těším     Petr Hubáček, jáhen 

 

Dětský karneval v réžii Šmoulů 1.3.2014  
Foto: Tomčiakovi 
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SHM - KLUB SALESIÁNSKÉHO HNUTÍ MLÁDEŽE PROSTĚJOV 

Nabízíme vám nabídku letních táborů vedených salesiánskými animátory na rok 

2014, abyste je dle vašeho zájmu mohli zakomponovat do vašich rodinných 

dovolených.  

Turnus Tábor Datum Hlavní 
vedoucí 

Místo Věk 

001 1. Plyšový tábor 28.6.-
5.7. 

Ondra Češka Stará Voda 7-10 

002 2. Plyšový tábor  5.7.-
12.7. 

Zita Novotná Stará Voda 7-10 

003 Pěší pouť 2.7.-5.7. o. Petr Matula  Velehrad Bez 
omezení 

004 Roháče 2014 6.7.-
18.7. 

Ondra Češka Roháče, 
Huty (Sk) 

Syslové  
14-16 

005 Příměstský 
tábor 

21.7.-
5.7. 

Jirka Galda Prostějov 6-12 

006 Rozpravky  
zo salaša 

18.7.-
27.7. 

Petr Češka Huty (Sk) 13-15 

007 Po stopách 
skřítka Gilla 

20.7.-
1.8. 

Terka Slezáková Jeseníky 13-15 

008 Ministrantský 
tábor 

3.8.-9.8. o. Petr Matula Annaberg 6-10 

009 3. Plyšový tábor 10.8.-
17.8. 

Pavla Janíková-
Štěpánková 

Annaberg 11-13 

010 Slovinsko 2014 3.8.-
15.8. 

Vašek Lízner Slovinsko 15  a starší 

011 Start roku Dona 
Boska 

16.8. o. Jaroslav 
Němec 

Prostějov Všichni  

012 Triple Rangers 18.8.-
24.8. 

o.Jaroslav N. 
/Petr Č. /Terka 
S. 

Beskydy Animátoři 

013 Zamávání 
prázdninám 

26.8.-
29.8. 

Jirka Galda Stará Voda 7-13 

014 Klobáskovaná 30.8. Petr Češka Prostějov všichni 

015 Brigáda 25.-
28.8. 

o. Jaroslav 
Němec 

Annaberg 13 a více 

 

Další informace o táboře Vám podá hlavní vedoucí nebo budou na našich 

internetových stránkách www.shmpv.cz. Zde se také můžete přihlašovat.  

Děti jsou také zváni na páteční oratoř: 14.00 – 16:30 hod. v katechetické místnosti.  

                   Na všechny se moc těší salesiáni a animátoři Klubu SHM Prostějov 

 

http://www.shmpv.cz/
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 CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM PROSTĚJOV 

 

- V neděli 13. dubna v 15.00 hodin pořádá 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. Všichni jste srdečně zváni. 

- Dne 22. a 23. 4. se konají přijímací zkoušky do primy 

Cyrilometodějského gymnázia. Bude přijato 31 žáků, kteří projdou úspěšně 

přijímacím řízením.  

- Ve čtvrtek 24. 4. budeme v kostele sv. Cyrila a Metoděje slavit 

velikonoční mši svatou. Začátek v 12.30 hodin. Na závěr budou oceněni 

studenti, kteří ve třetím čtvrtletí dosáhli výborných výsledků ve studiu nebo 

v uměleckých či sportovních soutěžích.   

- 28. 2. se konal zápis do církevní mateřské školy při CMG. Zapsat se 

přišlo 26 dětí, kapacita jednotřídní MŠ ale dovolila přijmout jen sedm z nich. 

- Od 2. 4. do 9. 5. si můžete 

přijít vždy v odpoledních 

hodinách prohlédnout výstavu 

vítězných prací celostátní 

výtvarné soutěže, kterou CMG 

pořádá již několikátým rokem. 

Letos na téma „Stvoření světa“. 

- V pátek 30. 5. v 17.00 

hodin bude slavnostní děkovná 

mše Cyrilometodějského 

gymnázia v kostele Povýšení sv. 

Kříže spojená s předáním 

maturitních vysvědčení. 

Celebruje světící biskup, Mons. 

Josef Hrdlička.   

    Jitka Hubáčková 

 
Foto bohoslužby slova při loňské 

vernisáži na CMG. Foto: CMG  
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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. Plán 

akcí na rok 2014 včetně podrobných informací naleznete 

na našich webových stránkách: www.kmcmm.estranky.cz  

Co se již událo v tomto roce  

Sešli jsme se opět 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 období jarních prázdnin jsme zavítali s rodinami do Jeseníků. V březnu jsme 

pořádali burzu dětského oblečení a v dubnu křížovou cestu. 

Na co se můžete 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. Při mši svaté zpíváme s kytarou a děti se na začátku 

bohoslužby vždy učí ukazovací písničku určenou právě jim. 

Na dopolední setkání zveme maminky, které tráví čas na mateřské 

dovolené, ale i tatínky a jejich děti. 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, 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:  7. 6. - dětský den 

 27. - 29. 6. - modlitební triduum 

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

Jarní semestr jsme zahájili přednáškou účastníka národní poutě do Svaté 

země v loňském roce, pana Václava Adama. Přednáška byla bohatě doplněna 

obrazovým zpravodajstvím. V březnu k nám promluvil univerzitní profesor ThDr. 
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Pavel Ambroz SJ. Pohovořil na téma: Současné proměny 

muže a ženy - Biskupská synoda o rodině v r. 2014. Dne 9. 4. 

2014 vystoupil oblíbený lektor Doc. ThDr. Petr Chalupa, 

ThD. o biblické archeologii. Přednášky se konaly v budově 

CMG, Komenského 17, od 17.30 hod. 

V budově Pax, vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje          

v Brněnské ulici bude závěrečná přednáška jarního semestru. 

PhDr. Hana Bartková bude hovořit 14. 5.  na téma: Židovští občané 

Prostějova. 

Na začátku letošní poutní sezony si připomeneme slova papeže Františka, 

který vyzývá věřící k návštěvám poutních míst. Tyto cesty považuje za velmi 

významné. 

V Brněnské ulici u zdi bývalé nemocnice je soška Panny Marie Celské. U této 

sošky se scházeli před poutěmi prostějovští občané. Některé poutě byly velmi 

náročné. Do rakouského Mariazell se šlo i 14 dní. Milí Hanáci měli největší obavy z 

překonání mohutného Dunaje, což se dělo na malých loďkách místních rybářů. 

Také cesta horskou krajinou Alp byla pro obyvatele nížin stresující. Tradiční byla 

cesta do Křtin. Dodnes ve zdejší svatyni najdeme obraz hořícího Prostějova i 

připomínky na poutníky z okolních hanáckých obcí. Pater Chromeček ze Svatého 

Hostýna často říká, že putovat na poutě se má především pěšky. To ale platí hlavně 

pro nás mladé. 

Cesty na poutě doporučujeme zařadit do svého programu.  Karel Kotyza  

PŘÍBĚH K POVZBUZENÍ VE VÍŘE – VZKŘÍŠENÍ V RODINĚ 

Pocházím z nevěřící rodiny, studuji medicínu, loni jsem byla pokřtěná, nyní se 

připravuji na biřmování. S prostředím kostela a modlitbami mě seznamovala 

babička. Vždycky jsem mívala otázky týkající se tohoto světa, jeho vzniku, vesmíru, 

existence nějaké vyšší bytosti, život po smrti atd., ale ve škole, v médiích a 

v literatuře mi byla většinou předkládána taková vysvětlení, která se s Bohem a 

vírou moc neslučovala. Katolická církev byla považována vždy za něco, co brzdí 

vývoj, cenzuruje umění, omezuje člověka. Na mé otázky mi ale nikdo nedával 

dostačenou odpověď. Mé myšlení se začalo měnit před pár lety, kdy jsem potkala 

jednoho člověka, do kterého jsem se zamilovala. Je věřící, pochází z katolické 

rodiny. Hodně jsme spolu mluvili o Bohu a já začala zjišťovat, že se můj obraz Boha 

liší od jeho obrazu. Pochopila jsem, že víra není v tom, co musím a co nesmím, ale 

http://doc.thdr.petr/#_blank
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v tom, že něco sama chci a něco nechci. Nejdříve jsem musela pochopit Boha 

rozumem, abych mohla věřit. Nemůžu věřit tomu, čemu nerozumím. Byla ale 

spousta otázek, na které jsem měla vlastní, jiný názor. Aniž bych si to nějak 

uvědomovala, postupně jsem na tyto otázky nacházela odpovědi, které byly ve 

shodě s učením Církve. Poznávám Boha sice pomalu, postupně, ale víra mi dává 

stále více naděje a klidu v srdci, což jsem potřebovala hlavně po smrti mého 

dědečka, ale i v každém zkouškovém období. Už jsem poznala, jakou oporu má 

v Bohu věřící člověk.  

Jsem ale chybující člověk. Mezi mé přátele patří i hodně nevěřících, navíc i 

moje rodina, prostě mé staré já je ve mně ještě stále silně zakořeněné. Také někdy 

uklouznu na cestu hříchu a ztratím přátelství Boha. O to víc pak cítím lásku Boha, 

který mi moje provinění odpustí. 

Svátost biřmování chci přijmout, aby mi Duch svatý pomohl mou víru upevnit 

a aby mé jednání a myšlení vedl správným směrem, k Bohu. Také chci dále 

poznávat Boha a Pána Ježíše. Chystáme se udělit si se snoubencem svátost 

manželství. Pro všechny tyto události prosím Pána Boha o pomoc a požehnání.                          

                                                                                                              Petra 

Převzato z: Dobrý Pastýř, Svědectví ztracených, které nalezl Pastýř, Olomouc 2013  

Pokud jste také zažili Boží dotek ve svém životě, tak se o něj můžete podělit na stránkách farního 

časopisu INRI. Svůj příspěvek můžete zaslat na: Zuzana.Bartosova@email.cz  

DO  KAVÁRNY A NA KONCERT DO PAXU… 

S velkou radostí pozorujeme, že po mši svaté se vracíme k dobrým zvykům 

našich předků - chvíli se v neděli zastavit a povyprávět, co nového se za týden událo, 

či co nás čeká, jak si pomoci, co udělat nového. A kde že se tato akce koná? 

„Naši mladí rozjeli“ setkávání lidí po mši svaté u sv. Cyrila a Metoděje na 

Brněnské ulici v Paxu vedle kostela. Zpočátku k této aktivitě mnozí věřící byli 

trochu skeptičtí, ale mladé rodiny a hlavně děti tato akce hodně nadchla. Děti se po 

mši rozběhnou za míčem nebo kruhem na menším travnatém prostranství před 

Paxem, vždy při dohledu některého z rodičů (hlavně kvůli menším dětem) a jejich 

rodiče a ti, kdo mají čas, uvítají šálek kávy nebo čaje, ke kterému nás čeká například 

lákavý kousek koláče.  Občerstvení připravuje vždy některá z rodin. Rodiny se 

střídají, přispět svým dílem může každý.  

mailto:Zuzana.Bartosova@email.cz
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V Paxu připravujeme také koncerty. První by měl být v neděli 18. 5. 

v 18 hod., zazní „Dolce foco", program s názvem "Flow my tears…“ zazní písně 

za doprovodu loutny renesanční a barokní Evropy, 15. 6. to bude skupina Tupá 

Šídla z Lipníku nad Bečvou a 20. 9. vstoupení zpěvačky a kytaristky 

Veroniky Vičarové. O všem budete informováni z medií i tisku. Koncerty jsou 

určeny pro širokou veřejnost. Loňské koncerty veřejnost přijala velmi pozitivně, což 

pořadatele a účinkující samozřejmě velmi těší. Pax je využíván také každou neděli 

při bohoslužbě pro setkání společenství Sedmikráska.  

V tomto roce nebude v kostele sv. Cyrila a Metoděje probíhat Noc kostelů, je 

to především z technických důvodů, ne že bychom rádi neuvítali návštěvníky této 

akce. Pořadatelé by chtěli načerpat novou inspiraci pro danou tématiku a také nás 

čeká oprava zdiva v sakristii, které bylo silně promáčené nechtěným zatečením 

prasklého rozvodu našich sousedů, organizacemi Jistota a Lipka. Doufám, že to 

veřejnost pochopí, a proto bych ráda pozvala na již výše uvedené koncerty, 

nebo na nedělní mše svaté spojené s kavárnou či na hodové setkání 5. 7. 

2014 v 9 hod. při pouti k sv. Cyrila a Metoději, které je rovněž po mši 

svaté spojené s agapé. 

V závěru článku si dovolím malou prosbu. I když  není mým zvykem, pouštět 

se do předvolebních „agitek“ a věřím, že mnozí z nás jsou již řadou posledních 

volebních akcí znaveni, přesto prosím o zvážení svého hlasu v letošních volbách. 

Bylo by dobré sledovat, co lidé, kteří kandidují do naší lokální či euro politické 

sféry, dělají celá ta léta, ne jen před volebním maratonem. Zaslechla jsem snad 

vtip? „Kdyby volby měly něco změnit, tak už je dávno někdo zakázal.“ Tak nebuďme 

skeptičtí a pokusme se dokázat, že námi volení zástupci si povedou dobře. Pokud 

ten pocit mít nebudeme, je zde možnost politiky navštívit a své názory nebo 

připomínky jim sdělit, jsou to normální lidé. Přeji všem hodně pěkných a 

příjemných dnů.  

 MVDr. Zuzana Bartošová 

NABÍDKA PRODEJE – DŮM SESTER SV.CYRILA A METODĚJE 

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje nabízí k prodeji svůj dům v ul. Pod Kosířem 

v Prostějově. Pokud by někdo z farníků měl zájem o zakoupení této nemovitosti, 

stačí se na podrobnější údaje podívat na webové stránky: 

www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/prostejov-/2614661212 nebo 

www.realgarant.cz/5373/ .                  Sr. Františka Ludmila Kadlčíková 

http://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/prostejov-/2614661212
http://www.realgarant.cz/5373/
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POZVÁNKY 

 Na Zelený čtvrtek 17. 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. Bylo by dobré prožít tuto slavnost společně 

s našimi kněžími, jáhny i ministranty v kruhu naší farní rodiny.  

 KDU–ČSL ve spolupráci s Milosrdnými bratry a farností Povýšení sv. Kříže 

v Prostějově srdečně zvou v sobotu 26. 4. v 18 hodin na VELIKONOČNÍ 

KONCERT do chrámu sv. Jana 

Nepomuckého, ul. Svatoplukova 

v Prostějově. 

Zazní skladby hudebních mistrů. 

Účinkuje: Daniel Gabčo (Slovensko) 

– varhany. 

Koncert v nádherném chrámu je 

příležitostí k zamyšlení a prezentaci 

vizí nového využití celého areálu 

kláštera milosrdných bratří. Program obdržíte na koncertě, vstupné dobrovolné.                                          

                                                                               Na setkání se těší pořadatelé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Další akce: 

- 1. svaté přijímaní v neděli 8. 6. 2014 v 
kostele Povýšení sv. Kříže.  

- Pouť ke sv. Janu Nepomuckému předpoklad 
16. a 17. 5. 2014 

- Noc kostelů se bude konat v pátek 23. 5. 
2014 

- Pouť v kostele sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 
 

INRI 1/2014– ČASOPIS FARNOSTI POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 

Vydává Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže, Prostějov  

Redakční rada: P. Mgr. Petr Matula SDB, Mgr. Ivana Matyášková, Mgr. Jitka Hubáčková, 

 MVDr. Zuzana Bartošová /Grafický návrh: Mgr. Kristina Veselá 

Vychází 3x ročně. Vyšlo 13. 4. 2014. Příští číslo 2/2014 vyjde 14. 9. 2014  

a příspěvky můžete posílat do 24. 8. 2014 na e-mail: Zuzana.Bartosova@email.cz 

Webové stránky: http://prostejovfarnost.mzf.cz/ ; www.prostejov.sdb.cz  

Časopis je neprodejný. Vytištěno 300 ks. Náklady na jedno číslo jsou 9 Kč. 

Pohled na kostel s klášterem v roce 1738-1750. 
 

mailto:Zuzana.Bartosova@email.cz
http://prostejovfarnost.mzf.cz/
http://www.prostejov.sdb.cz/
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2014 

 

17. 4. 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.)  
 

18. 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   18.00hod. 
 

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

19. 4. 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.) 
 

19. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE - oslava Kristova vzkříšení  

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod. 
 

sv. Petr a Pavel   20.00 hod. 
 

20. 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) 4.00 velikonoční vigilie, 9.00 hod.  
 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod. 
 

21. 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. 
 

 


