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Klub SHM - Klobáskovaná - rozloučení s prázdninami 30.8.2014 na Rajské zahradě 

Foto: Petr Matula 
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ÚVODNÍK 

Drazí a milí farníci, 

úcta ke svatému Kříži je v Prostějově starší 

než Prostějov sám. Již před rokem 1331 existoval 

v Prostějově kostel sv. Kříže, který byl zničený 

nebo silně poškozený za válek moravských 

markrabat. Tento kostel stál pravděpodobně 

v místě nynější kaple Nejsvětější Trojice. V roce 

1391 byl založen klášter řeholních kanovníků 

Lateránských sv. Augustina a budoucí kostel byl 

zasvěcen svátku Navštívení blahoslavené Panny 

Marie u Alžběty v horách. Dne 27. 4. 1697 

zachvátil kostel ničivý požár, který bez úhony 

ustál dřevěný kříž u vchodu do kostela. Proto po 

opravě kostela dne 14. 9. 1703 byl se svolením 

olomouckého biskupa tento kříž rukama kněží 

umístěn na hlavní oltář a kostel posvěcen dne 

16. 9. 1703 na kostel Povýšení sv. Kříže. 

Můžeme tedy každý den putovat 

k zázračnému kříži, který přestál nejeden požár. 

Ničivé požáry vzniklé z malých nedorozumění se někdy 

rozmáhají i v našich vztazích, v našich rodinách. V takových 

chvílích se často utíkejme ke Svatému kříži. Ukřižovaný Ježíš 

Kristus vzal na sebe všechny naše těžkosti a nepravosti. On je 

náš Spasitel a Vykupitel. Často vzhlížejme k vyvýšenému kříži 

a svěřujme ukřižovanému Kristu, co nás tíží a budeme 

vyslyšeni.  

Při pěší pouti z Prostějova na Velehrad na začátku 

července jsme se skoro u každého kříže u cesty zastavovali a 

pomodlili se. Jeden z křížů byl trochu jiný. Ukřižovaný Ježíš 

Kristus na něm měl uraženou pravou ruku a levou dlaň. My se 

také někdy můžeme cítit jako bez ruky, odkázáni na pomoc 

druhých. Staňme se Ježíšovou pravou rukou. Staňme se 

Ježíšovou dlaní, která druhé dokáže pohladit nebo ukázat na 

správný směr.  

V modlitbě na vás myslí P. Petr Matula SDB, kaplan 
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MODERNÍ PAPEŽ FRANTIŠEK 

Desatero otce Františka 

Vypněte televizi, respektujte přírodu, neusilujte o to přivést druhé ke své vlastní 

víře. To jsou tipy papeže Františka na šťastnější a spokojenější život. Papež je 

veřejnosti odhalil v rozhovoru publikovaném 27. července ve venezuelském 

týdeníku Viva.  

1. Žij a nechej žít 

Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo je velmi podobné 

jednomu italskému, které hlásá: Pohybuj se vpřed a to samé dovol i druhým. 

2. Rozdávej druhým kousek sebe 

„Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje František, 

„protože pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že se staneme 

egocentriky.“ 

3. Životem postupuj klidně 

Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své znalosti z této 

oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricardo Guiraldese. V něm se hlavní 

hrdina, gaučo Don Segundo Sombra, ohlíží za svým životem. Don Segundo 

popisuje, že v mládí byl říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. 

V dospělosti rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb, i když 

minimální, znatelný. Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. 

Ta má podle něj schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.   

4. Zdravý způsob trávení volného času 

„U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi,“ lituje papež. 

„Konzumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý způsob trávení volného 

času,“ říká a vyzývá: „Třebaže mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, musí si najít 

čas na své děti. Rodiny by rovněž během společného stolování měly vypnout 

televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem ale znemožňuje 

vzájemnou komunikaci.“ 

5. Neděle je svátek 

Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle je dnem rodiny. 

6. Důstojná pracovní místa 

„Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná pracovní místa. 

Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí drogám a budou náchylnější 
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k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo, podle mínění papeže, nestačí. 

„Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za námi vydělané 

peníze,“ uzavírá svatý otec. 

7. Respekt k přírodě 

Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické církve. 

„Environmentální degradace je jednou z největších výzev, před kterou stojíme. 

Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: 'Nepáchá lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a 

tyransky s přírodou zachází?'“ 

8. Nebuďme negativní 

Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. „Když mluvíme špatně o 

druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. Umět se rychle přenést přes negativní 

věci je zdravé,“ uvádí. 

9. Respektujme víru druhých 

„Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné 

komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující 

aspekt všech náboženství.“ Svou myšlenku František následně rozvíjí: „Přístup 

'Mluvím s tebou, abych tě přesvědčil', je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se 

rozrůstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je přemlouvá.“ 

10. Pracujme pro mír  

„Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ komentuje papež a 

upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a klidu. „Mír není nikdy klidný. 

Mír musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá své myšlenky. 
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PRÁZDNINY S KLUBEM SHM PROSTĚJOV 

Rozprávky „zo salaša“  

Dne 18. července 2014 jsme vyrazili se 17 dětmi na Slovensko do Roháčů. 

Táborem nás provázel bača, kterému se zatoulalo dvanáct ovcí, a proto jsme mu 

pomáhali za pomoci poučných příběhů dostat ovce nazpět. Přitom jsme navštívili 

Kvačanskou a Prosiecku dolinu, která má v sobě ukryt vodopád. Vylezli jsme na 

Rákoň, Roháčské plesa a Volovec (což už bylo 2063 m n. m.). Byli jsme se podívat 

do Muzea Oravskej dediny.  

Ubytováni jsme byli v malebné vesnici Huty u paní Valekové, která nám 

poskytla svoji chaloupku. Děti se naučily plést korbáčiky, střílet z luku, stavět salaš 

a spoustu dalších her. Slavili jsme dvě mše svaté (jednu v Hutech a druhou v 

Zuberci). 

Během tábora jsme si povídali o podobenstvích. Sice nám pár dní propršelo, 

ale… bola aj legracia.  Petr Češka 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Veškeré informace o dalších akcích Klubu SHM naleznete na webových stránkách 
www.shmpv.cz,  

http://www.shmpv.cz/
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Výprava do 

Alp 

Na začátku 
srpna vyrazilo 
šest sportovců 
do Rakouských 
Alp obdivovat 
krásu přírody. 

Za týden 

jsme navštívili 

nádherná místa 

a také se nám 

podařilo zdolat 

pár Alpských 

vrcholů, a to na 

kole nebo po svých. Na fotce můžete vidět vrcholovou fotku z Edelweisspitze      

(2571 m).                                                                         Václav Lizner 

Rok Dona Boska odstartován 16.8.2014!!!  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Fotogalerie z prázdnin naleznete 
na: 

http://shmpv.cz/fotogalerie/2014 nebo také na www.shmpv.cz. 

http://shmpv.cz/fotogalerie/2014
http://www.shmpv.cz/
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VARHANY KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
 

Velké varhany v děkanském chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově patří mezi 

největší varhany prostějovského děkanátu. Postavila je rakouská varhanářská firma 

Max Zachystal a František Čapek z Kremže nad Dunajem v roce 1894. Tento nástroj 

měl dva manuály s pedálem, 28 znějících rejstříků a mechanickou trakturu. 

V roce 1934 došlo k částečné úpravě, kterou provedla varhanářská firma Rieger 

z Krnova. K původnímu nástroji bylo dostavěno 6 znějících rejstříků, mechanická 

traktura byla nahrazena pneumatickou a původní hrací stůl byl nahrazen novým. 

Varhany v této úpravě měly dva manuály s pedálem, 34 znějících rejstříků, 8 spojek, 

5 pevných kombinací a 2 volné kombinace. Od té doby až dosud už neprošly 

žádnou větší opravou. 

Varhany děkanského chrámu Povýšení sv. Kříže jsou reprezentativním 

nástrojem nejen farnosti, ale také Města Prostějova. Svou celkovou koncepcí dávají 

velkou možnost využití nejen v oblasti doprovodu liturgie, ale také v oblasti 

koncertní, neboť bohatá rejstříková dispozice umožňuje stylovou interpretaci všech 

skladeb období 19. a 20. století. 

O vysoké kvalitě zdejších varhan svědčí také pravidelné koncerty prof. 

Bedřicha Antonína Wiedermanna, největšího českého varhanního virtuosa, 

hudebního skladatele a pedagoga konzervatoře a Akademie múzických umění v 

Praze. Ten při návštěvách svého synovce v Prostějově vždy s velkou radostí navštívil 

zdejší kůr a podílel se na doprovodu liturgie. 

V současné době 

jsou varhany ve velmi 

špatném stavu a 

každým rokem se 

technický stav 

nástroje zhoršuje, 

takže bez nutné 

renovace by se náš 

farní kostel mohl 

ocitnout bez varhan. 

Náklady na opravu jsou 

poměrně vysoké a 

případné příspěvky a 

dotace státu, památkářů 

a města zdaleka 
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nepokryjí celou potřebnou částku. Proto se na vás, milí farníci, obracíme s prosbou 

o pomoc se záchranou těchto varhan, abychom mohli i nadále naslouchat při mši 

svaté jejich majestátnímu zvuku. Jakýkoli váš dobrovolný příspěvek bude 

kamínkem do mozaiky našeho společného farního úsilí o jejich záchranu. 

Příspěvky můžete odeslat na účet č. 1500345309/0800 – do textu 

prosím označte, že se jedná o částku na opravu varhan. Finanční dary v 

hotovosti lze odevzdat v každém kostele farnosti Povýšení sv. Kříže po 

mši svaté knězi nebo i v kanceláři na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.  

Za každý dar i modlitbu Pán Bůh zaplať! 

Bc. Ondřej Mucha varhaník, hudební pedagog, příspěvek vyjadřuje názor i 
s ostatních varhaníků. 

 

V současné době byl vypracován organologem Olomouckého arcibiskupství 

návrh, jak opravu varhan řešit, bylo požádáno o vyjádření Stavebního úřadu v 

Prostějově a památkové péče odboru v Prostějově, až po obdržení stanoviska bude 

následovat možné výběrové řízení na provádění opravy varhan. 
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MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGION PV 

V tomto roce obdržel cenu významných osobností Města Prostějova také předseda 

MSKA PhDr. Karel Kotyza. Požádala jsem jej o rozhovor a krátký životopis. 

Jako absolvent Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci jsem 

uspěl v rigorózním řízení a obdržel titul PaedDr. Jsem také absolventem 

Přírodovědecké 

fakulty stejné 

univerzity. 

Do školské 

služby jsem 

nastoupil v 

Brodku u Konice, 

kde jsem na místě 

učitele působil 4 

roky. Pak jsem učil 

25 let v Prostějově 

na základní škole 

na Skálově 

náměstí. Odtud 

mne znají stovky 

mých bývalých žáků. Mnozí se i po letech ke mně hlásí. Mám aprobaci na vyučování 

přírodopisu a zeměpisu, ale během těch dlouhých let jsem učil i řadu jiných 

předmětů.  

Zvláště mne znají učitelé zeměpisu. Patnáct let jsem byl okresním metodikem 

tohoto předmětu. Metodik je odborným poradcem. Není to funkce řídící, natož 

politická. Do řídící funkce jsem se dostal až v roce 1990, kdy jsem se na základě 

konkurzního řízení stal ředitelem ZŠ v Přemyslovicích. Tuto funkci jsem zastával 9 

let až do odchodu do starobního důchodu.  

Hned v Brodku u Konice jsem vedl turistický oddíl mládeže. Pokračoval jsem v 

tom i v Prostějově. Každý týden jsem měl s dětmi zábavnou schůzku, víkendy pak 

patřily výletům do okolí našeho města. Naše činnost se dosti podobala skautskému 

programu, zvláště pak Foglarovského typu. Abychom nebyli odhaleni, uchýlili jsme 

se pod pověstný svícen, pod kterým bývá tma.  

V Domě pionýrů a mládeže, na oddělení turistiky byla bývalá skautka, která 

naši činnost výborně kryla. Pod hlavičkou ODPM jsem rozvíjel orientační běh, 

dálkové pochody a jako vyvrcholení celoroční činnosti vodácký zájezd na některou z 

https://www.email.cz/download/i/3ipPgvpt6BK4XDH2SZ1XpIdHA6AxoD8BHnaJgANLgLN_fsl4RF3ajKO2JfgvwrEEis49EHQ/1x_aIMG_9950_02_08.JPG
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našich řek. Těchto neobyčejně náročných vodáckých putování jsem uskutečnil 

dvacet. Od roku 1957 jsem členem turistického oddílu, dříve Železárny Prostějov, 

nyní Klub českých turistů. Vzhledem k tomu, že jsem nejen do přírody chodil, ale 

také pracoval v různých funkcích, obdržel jsem nejvyšší možné celostátní ocenění -  

Náprstkův odznak. V republice má toto ocenění asi 120 turistů, na Prostějovsku 

jsem prozatím sám. 

Milý Karle, dovolím si krátce Tě vyzpovídat pro naše čtenáře. 

 1. Každoročně uděluje Město Prostějov cenu významné osobnosti a 

tímto vyznamenaným jsi byl v tomto roce i Ty. Měl jsi z ocenění 

radost? 

 Cena Města Prostějova je vysoké ocenění a já jsem byl velmi překvapený, jaká 

pozornost byla oceněným věnována. Na předání byla přítomna nejen rada a 

zastupitelstvo města, ale i místní tisk. Oslovili mne a o rozhovor požádali ze čtyř 

redakcí novin, které se k našemu městu hlásí. Na cenu mně navrhli turisté. Spolu s 

universitním profesorem Lasovským jsme byli jediné osoby, další 4 oceněné byly 

neziskové organizace. Z tohoto uznání jsem měl velkou radost, i když si myslím, že 

mezi námi je řada významných občanů, kteří by si to více zasloužili. Radost mně 

také kalilo, že se novináři ptali jen na turistiku. Zůstala tak v pozadí moje činnost 

pedagogická, zvláště na poli zájmové činnosti s mládeží.  

 2. Tvoje zásluhy jsou především v práci s dětmi a mládeží. Můžeš 

prosím přiblížit čtenářům, kde jsi působil a co bylo takovým Tvým 

hlavním mottem při práci s mladými lidmi? 

 Práce učitele patří mezi ta povolání, kde výsledky snažení nejsou často vidět. Jsem 

rád, když se moji žáci dobře uplatnili, nejen ve svém povolání, ale hlavně když se z 

nich stali slušní lidé prospěšní svému okolí. Dával jsem vždy také důraz na 

mimoškolní činnost a to nejen v turistice, ale i přírodovědě. Rodičům jsem radil, 

aby děti posílali do zájmového útvaru jakéhokoliv zaměření. Vždy je lepší, aby se o 

jejich volný čas staral důvěryhodný vedoucí, než aby si našli své místo v pochybné 

partě kriminálníků.     

 3. Určitě máš spousty vzpomínek a díky Tvému písemnému projevu se 

můžeme s mnohými tvými příběhy seznámit, přesto měl bys pro nás 

nějakou svěží historku "od vody", kdy ses plavil s nadšenými mladými 

vodáky nebo z jakéhokoliv prostředí, kde jsi působil? 

 V posledních letech jsem napsal řadu vzpomínek, protože paměť mně vzhledem k 

mému stáří (76 let) ještě slouží. Mám tam popsáno, jak jsme na pramici sjížděli 

Lužnici, nebo s oddílem vodáků na kánoích řeku Ohři. V mládí jsem také jezdil s 
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horolezci, byl s nimi v Tatrách, běhal jsem i noční orientační závody, chodil i 

organizoval dálkové pochody. Je to povídání na dlouhou míli.  

 4. Jsi předsedou MSKA, léta jsi byl předsedou Klubu českých turistů, 

působíš v KDU ČSL. Nezahálíš, může nám prozradit, kde bereš elán do 

další práce a jaké jsou Tvé plány do budoucna? 

Dopsal jsem Průvodce pěších turistů po Prostějovsku. Od publikací, které dosud 

vyšly, se liší základním pojetím. Zatímco se autoři předchozích prací zaměřili 

hlavně na vlastivědné údaje, já své čtenáře chci dostat do přírody. Radím jim, kudy 

mají jít, jaké zajímavosti cestou uvidí. Pro pěšího turistu je i ta cesta cílem. Tento 

průvodce by měl vyjít tiskem za podpory Města Prostějova. Chtěl bych také, aby byl 

v Prostějově vybudován důstojný památník občanů, kteří byli za války zavražděni 

jen proto, že byli židovského původu. 

Největší mou radostí je Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. V roce 1990 

jsem byl osloven RNDr. A. Švécarovou, abych se zapojil do neformálního výboru 

pro zřízení církevní školy v našem městě. Byla to smělá myšlenka, které veřejnost 

nebyla nakloněná. Mnozí, kteří mohli pomoci, raději čekali a radili, aby se to 

neuspěchalo, počkalo, až bude budova a příznivější doba. Dobře, že jsme jich 

neposlechli. Dnes je tato škola prestižní (dle maturitních výsledků). Patřím mezi 

první vyučující na této škole, o našem poutním kroužku se vykládají legendy. 

 Díky za rozhovor, přeji hodně dalších pěkných pochodů a poutí… 

Zuzana Bartošová 

Pozvání na přednášky MSKA v podzimním semestru: 

1. 10. 2014 v 17.30 se uskuteční přenáška PhDr. Luďka Šubrta na téma: 100 

let od zahájení 1. světové války 

12. 11. 2014 v 17.30 bude přenáška Ing. Julia Kahovce CSI, na téma: 

Lokální pronásledování nebo globální válka proti křesťanům ve 

světě. 

Přednášky se konají na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, Komenského 

ulice 17. Vstupné dobrovolné, akce jsou podporovány Statutárním městem 

Prostějov. 

Srdečně zveme širokou veřejnost. PhDr. Karel Kotyza 
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CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM V PROSTĚJOVĚ 

Nový školní rok na CMG začal 1. září společnou mší svatou, kterou celebroval 

děkan prostějovského děkanátu P. M. Hřib. Vzhledem k tomu, že dosavadní ředitel školy, Mgr. 

Jaroslav Fidrmuc, byl jmenován náměstkem ministra školství, pověřil otec 

arcibiskup řízením školy Mgr. Pavla Polcra, zkušeného pedagoga, který na 

gymnáziu působí od 

roku 1998. Při mši 

svaté jsme přivítali 

nové studenty primy 

i jejich rodiče a otec 

děkan dal jim i všem 

ostatním studentům 

požehnání. 

Ale nejen 

studentům se 

otevřely dveře 

budovy gymnázia. 

Centrum 

celoživotního učení 

nabízí i vám své 

aktivity. 

Chcete se zdokonalit ve výtvarných technikách a otevřít svou fantazii? Chcete si 

netradičně odpočinout a setkávat se s podobně laděnými lidmi? Od září otevíráme 

další ročník výtvarného kruhu pro dospělé pod vedením výtvarnice, 

PaedDr. Květoslavy Snášelové, která účastníky vede k osobitému uměleckému 

vyjádření v příjemné atmosféře za poslechu inspirující hudby. 

Výtvarný kruh pro dospělé probíhá každou středu od 16:00 do 17:00 

v budově Cyrilometodějského gymnázia na Komenského 17 v Prostějově. První 

setkání se sice konalo 3. září, ale ke kurzu je možné se připojit i během roku.  

Jinou aktivitou je také již oblíbený Kurz paličkování, který začal 2. září a 

pokračuje každé úterý od 15:00. Paní lektorka Milena Malinová vás naučí 

paličkovat od samých základů a ukáže cestu k vytvoření krásných uměleckých děl. 

Přihlásit se můžete u Ing. Markéty Novotné na emailu novotna@cmgpv.cz, na 

telefonním čísle 582302555 nebo osobně v kanceláři Cyrilometodějského gymnázia. 

Těšíme se na vás! 

Vážení rodiče a přátelé školy, vybíráme finanční dary na vypracování 

projektové dokumentace pro rekonstrukci sousedící budovy, Komenského 19, 

kterou pro CMG zakoupilo Arcibiskupství a měly by zde postupně vzniknout učebny 

a zázemí pro případný 2. stupeň základní školy. Bližší informace získáte na 

webových stránkách školy www.cmgpv.cz 

http://www.cmgpv.cz/
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KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM  
MATKY MARKÉTY V PROSTĚJOVĚ - KRASICÍCH 

Zveme Vás na: 

26. - 28. 9.   Modlitební triduum.   

 3. - 6. 10. Burza  dětského zimního oblečení.  

 7. 11.  Dušičková pobožnost pro rodiny 

 28. 11. Tvoření adventních věnců 

Pondělí  - od 9.00-11.30hod. - příběhy Nového zákona, pohybové aktivity pro děti 

i jejich maminky 

Úterý  - od 9.00-11.30hod. - Na Noemově arše - příběhy Starého zákona; pro 

děti povídání o zvířátkách 

Středa  - od 9.00-11.30hod. - Mateřstvím získávám; modlitby, zpívání s dětmi a 

tvořivá dílnička  

Pátek - od 9.00-11.30hod. - volná herna 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s. 
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, 

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel. 731 626 126 

 

Centrum pro rodinu v Prostějově je pastorační středisko 

Olomoucké arcidiecéze pro děkanát Prostějov a jeho hlavním 

posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, 

zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity 

Přijímáme přihlášky na tyto programy, které připravujeme od září: 

Příprava dětí na školu (středa 17-18 hodin) – pohybová koordinace, výslovnost, 

gramatická správnost řeči, komunikace, grafomotorika aj. 

Aby malé bylo velké (čtvrtek 16.30-17.30)- kroužek zaměřený na základní etické 

hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let.  

Kurz efektivního rodičovství – ( úterý od 17,00 - 19,30 hod.) 

Termíny: 23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11., 11. 11. 2014. 

V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče scházejí, aby se seznámili s problematikou 

výchovy svých dětí, diskutovali o výchovných problémech a pod vedením zkušeného 

lektora si osvojili užitečné a praktické metody a techniky, získali tipy a podněty pro 

výchovu svých dětí. 

http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprpv@seznam.cz
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Kurz „Manželské večery 

 - skládá se z osmi setkání a je určen pro všechny manželské páry v kterékoliv etapě 

společného života. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a 

prohloubit jejich partnerský vztah, ale i manželům, kteří chtějí své manželství 

zlepšit, nebo procházejí náročným obdobím. Každé setkání probíhá v restauraci a 

začíná večeří. Následuje promluva, po které má každý pár příležitost o samotě 

společně prodiskutovat téma večera. Páry spolu mluví v soukromí, vše co si řeknou, 

zůstane jen mezi nimi.  

Témata jednotlivých večerů: 
Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, 

Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci a Slavnostní závěrečný večer. 

Kurz, ačkoliv je založen na křesťanských principech, je vhodný pro všechny 

manželské páry. 

Kurz bude zahájen v druhé polovině září, dle zájmu přihlášených.  

Příprava snoubenců  - cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho 

význam a dát snoubencům příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad 

různými aspekty manželství. 

Tvořivá dílna – ( pondělí od 15.30 do 17.00 hodin) - je určena pro všechny děti s 

rodiči. Pracujeme s různými materiály a výtvarnými technikami. 

Kreativní podvečery pro ženy– (pondělí od 19.00 hod) 

15. 9. Pletení z pedigu 

29. 9. Tvoření z Fima 

Mateřstvím získávám – (pátek od 10 do 11 hodin) 

Jedná se o diskusní program pro rodiče na MD, který je zaměřen na posílení 

sebevědomí ženy, sebepoznání, komunikační dovednosti, psychohygienu a zvládání 

stresu, time management, ale i na vymezení osobních možností a perspektiv 

do budoucna a postavení rodiny ve společnosti. 

Doprovodnou službou bude hlídání a péče o děti.  

První školička – (čtvrtek 8.30-11.30hod) 

 je dopolední kroužek typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. 

Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a 

navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.  
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Rodiče s jejich ratolestmi zveme do 

KŘESŤANSKÉHO MATEŘSKÉHO CENTRA MATKY MARKÉTY 

Pro děti je připravena vybavená herna a další zázemí – knihy, hudební nástroje, 

kreativní materiál. 

Maminkám nabízíme společenství v přátelském prostředí.  

Za příznivého počasí možnost her a posezení na uzavřené zahradě s vybavením. 

Otevřeno každé dopoledne v pondělí, středu a pátek od 9 - 12 hod.  

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé“ Johann Wolfgang Goethe 

AKCE CIHLA V PROSTĚJOVĚ 

Charita Prostějov se letos opět připojila k 15. ročníku Akce cihla – sbírky pro 

lidi s mentálním handicapem. Již druhým rokem se věnujeme těmto lidem 

v Domově  Daliborka. 

Chráněné bydlení Domov Daliborka je sociální služba určená pro 

osoby s mentálním handicapem a jejich rodiče fungující od konce roku 

2012. Tento projekt s celostátní působností, který vznikl díky vám, 

štědrým dárcům, a za podpory Akce cihla v letech 2008 – 2010, vede 

naše klienty k osvojení si praktických dovedností, které potřebují pro běžný život.  

V brzké době Charita Prostějov započne rekonstrukci objektu Charitní centrum 

Marta, který bude sloužit následnému rozvoji našich klientů, např. vybudování 

samostatných tréninkových bytů, chráněných pracovních míst atp. K tomuto centru 

přísluší také doposud plně nevyužitá zahrada, která spojuje obě části v jeden celek.  

Proto se obracíme na Vás, dárce, s prosbou o přispění na rozvoj výše zmíněných 

objektů. 

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpoří tento projekt. Charita 

Prostějov. 

Martinákova 9, 796 01 Prostějov 
tel.: +420 582 344 524,  
Sbírkové konto 
č. ú. Akce cihla: 3020277/0100 Komerční banka 
e-mail: info@prostejov.charita.cz 
www.prostejov.charita.cz 

 

BOHOSLUŽBY O HODECH 2014 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

Pátek 12. 9.  – mše svatá v 8:00 a 18:00 

Sobota 13. 9. – mše svatá v 8:00 a 17:00 

Neděle 14. 9. – mše svatá v 7:30, 9:00, 10:30  

 požehnání v 15:00 

 



INRI 2/ 2014 16 

POZVÁNÍ 
 

 

Srdečně za všechny lidi dobré vůle zve a na setkání se těší Zuzana Bartošová 
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