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ÚVODNÍK 

 
Žijeme v očekávání 

Očekávání je součástí našeho 
běžného života. Čekáme na 
zastávce na autobus. Jdeme 
nakoupit do obchodu 
s očekáváním, že koupíme, co 
potřebujeme. Děti ve škole 
očekávají, že písemku napsali 
dobře. Jsme napjatí, jak vše 
dopadne po volbách… Jdeme na 
faru a očekáváme, že na faře 
nebude zima. Spěcháme na mši 
svatou do svého oblíbeného 
kostela a očekáváme, že nás 
kázání kněze povzbudí… 
V tomto našem každodenním 
očekávání, kdy většinou 
očekáváme něco od druhých, 
bychom neměli zapomínat na 
očekávání ze strany Boha. Bůh 
nám dal spoustu darů a 
schopností a očekává, že se 
budeme řídit jeho slovem i 
příkladem.  
Adventní dobu očekávání si 
můžeme připodobnit závodišti. Od běžců na závodišti se očekává, že svou trasu, 
svůj závod zvládnou v nejrychlejším čase. V Božích očích nejde o rychlost (každý má 
jiné schopnosti), ale aby každý dosáhl svého cíle, Božího království - nebe. 
Stanovme si na adventní dobu svou závodní trasu, o co se budeme snažit. Stanovme 
si ji tak, abychom ji opravdu zvládli. Věnujme obtíže této cesty na nějaký úmysl, 

třeba jako dárek Ježíšovi 
k narozeninám. Kéž pak o 
vánocích zakusíme radost z toho, 
že jsme se přiblížili Božímu 
očekávání, jako se Bůh v příchodu 
Ježíše Krista, svého Syna, přiblížil  
k nám.  

 
V modlitbě vás provázím  

a žehnám  
P. Petr Matula SDB, kaplan 
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ROZHOVOR S LUKÁŠEM NOVOTNÝM - ANIMÁTOREM KLUBU SHM 
 

Ahoj Luky, opatříš mezi pilíře našich 
animátorů klubu Salesiánského hnutí 
mladých. Především si všichni vážíme Tvé 
práce, když zajišťuješ vaření pro početný 
tým mladých o víkendech, svátcích nebo 
v době prázdnin na táborech nebo na 
turistických základnách v Jesenících. 
Prosím Tě, prozraď našim čtenářům kdo 
nebo co, Tě k této dobrovolné službě 
přivedlo. 

Se členy SHM jsem se poprvé 
setkal o vánočních prázdninách v 
roce 2005. Krátce před svátky mě 
oslovila Tereza Slezáková z naší 
farnosti, jestli bych nejel na 
Starou Vodu jako kuchař. Byl 
jsem tehdy ve 3. ročníku 
odborného učiliště, takže jsem 
cítil velkou odpovědnost vařit 
sám pro větší množství lidí. Při 
odborném výcviku na nás dohlížela paní mistrová, ale tohle bylo 
zcela něco jiného. Všechno si naplánovat, zorganizovat, zajistit - to 
pro mě byla opravdová praxe a výzva. 
Ale nezůstalo jen u vaření. Hned první vánoční prázdniny jsem si 
prodloužil s animátory o oslavu Silvestra a Nového roku spojenou 
s lyžováním na Annabergu. V té době jsem neuměl ještě lyžovat, 
proto rád vzpomínám na Aničku Fidrmucovou, která mě učila 
základům lyžování. 

Co pro Tebe znamená adventní čas a jak prožíváš vánoce? 

Advent je doba očekávání. Jako malý chlapec jsem se těšil na 
Vánoce - stromeček a dárky. To mi už nyní nestačí. K dobře 
prožitým Vánocům, potřebuji objevit duchovní rozměr a hloubku 
Vánoc, to je důležité! Proto se snažím najít každý den chvíli času 
na zastavení se, ztišení a modlitbu spojenou s četbou z Písma, 
nejlépe z proroka Izajáše. Letošní rok je jiný než předchozí v tom,  

 že jsem mohl navštívit Svatou zemi  a všechna biblická místa 
spojená s narozením Páně vidět na vlastní oči.  

Díky výbornému průvodci si dnes mnoho věcí i událostí dovedu 
představit v lepších souvislostech.  
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 Máš nějaký pěkný a veselý zážitek z dění v SHM nebo adventního času i třeba 
z míst Tvé domácí farnosti z Myslejovic, kde vím, že také hodně pomáháš?  

Hezký zážitek mám hned z prvních vánočních prázdnin, kdy jsme 
se poznali. Představa, že budu vařit s „hygienou" za zády, byla 
hrozná. Ta „hygiena" jsi totiž byla Ty. Když jsi mi ale začala 
pomáhat v kuchyni, strach opadl. Já jsem ti ukázal některé 
kuchařské fígle a Ty mne na  
oplátku vytáhla na běžky. Pořádně jsem se tehdy ve sněhu plácal, 
ale užili jsme si spoustu legrace.  

Jaké máš plány do budoucna a co bys popřál našim čtenářům do nového roku 
2015? 

Ve farnosti připravujeme náročnou opravu stropu kostela. Chybí 
nám na ní finanční prostředky, které se snažíme získat za pomoci 
pana Horáka z dotací. Bude ovšem nutné dofinancovat zbylé 
náklady z vlastních zdrojů, tak se chystám postupně oslovovat 
zastupitele naší obce,  seznámit je s projektem  a požádat je o 
podporu.  
 Čtenářům a nám všem bych přál, abychom v sobě objevili 
duchovní rozměr Vánoc, ať se Kristus může narodit v našich 
srdcích a přebývat v nich po celý rok.  

  Děkuji za rozhovor a ať Tě služba Bohu i bližním naplňuje i v příštím roce.  
 Zuzana Bartošová 

 Díky Tobě  Píši verše 

 Panno Marie                                               Píši verše, co neměl bych psát, 

 díky Tobě vzdávám,                                   vždyť duši nepotěší, není o co stát. 

 večer s modlitbou usínám,                       Tak chodím po světě, jak bludný Ahasver, 

 ráno s modlitbou když vstávám.              poutník to osamělý, co cesty ztratil směr.

  Tobě patří rozum můj                               Bloudím po hvězdách, lesích, oceánech   

 láska ústa cit,                                               duše má klidu nemá  a zahání mi spánek. 

 Ty dáváš mi mnoho štěstí, Však přes všechny útrapy 

 co mohu tedy více chtít. a trnité hloží, 

 Tak tobě Marie věřím v nesmrtelnost, 

 vzdávám dík  v milost Boží. 

 já, hříšník starý i prosebník.  

   

ROZHOVOR S LUKÁŠEM NOVOTNÝM - ANIMÁTOREM KLUBU SHM 

BÁSEŇ – IVO JIROTKA 
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POVÍDKA 

Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet.                      

Byl Štědrý večer.                                           Eduard Martin 

Válečné Vánoce. Jako by tato dvě slova „válečné“ a „Vánoce“ stála proti sobě. Můj 

dědeček mi vyprávěl neobyčejný příběh,  který zažil, když jako mladíček musel 

rukovat, aby bojoval za rakouské mocnářství, kterého, jak říkal, „měl plné zuby“… 

A já bych rád tenhle příběh 

uchoval…  

„Zasněžené pláně vypadaly idylicky, 

krev z minulých bojů se vsákla. Měl 

jsem tehdy na starosti kousek 

svahu, tam, kde končil můj úsek, 

seděl zase jiný voják, a kde končil 

jeho úsek, seděl další se svým 

kulometem, takhle jsme tam byli 

rozesazeni na úbočí. Podivní koledníci. 

Můj úsek byl zvlášť důležitý, stezka ve skalní soutěsce. Nečekal se žádný útok. 

Tehdejší válčení za první války bylo nesmírně kruté, přesto se jisté starodávné 

obyčeje často zachovávaly. A k nim patřilo „nebudit Ježíška“. Tak se tomu aspoň na 

naší straně fronty říkávalo. Když říkám „na naší straně fronty“, nemyslím tím 

jenom jednu stranu bojiště. „Naše strana bojiště“ je zde míněna jako ta strana, na 

které proti sobě stály dvě nepřátelské armády. Protože já jsem cítil, že obě strany 

bojiště jsou „naše“, obě jsou plné nešťastných mladíčků. 

Přestalo sněžit. Z vysokých sněžných oblaků klesaly jenom vločky ticha. A v tom - 

útok. Vyletěly světlice. Vzlétly dělostřelecké granáty. Z druhé strany, „nepřátelské“ 

strany, vyběhli vojáci. Copak o to, vymyšlené to měli dobře. Nepředpokládali jsme, 

že by se o vánoční noci přestalo zachovávat nepsané příměří, a právě tento úsek 

fronty mohl být průlomový, kdyby se nepřátelům podařilo na tomhle svahu vyřadit 

naši obranu, mohli touto štěrbinou, jako prasklinou ve vodní hrázi, protékat jejich 

jednotky do našeho týlu a obejít nás zezadu. Dostat nás tím do neproniknutelného 

sevření a napadnout nás pak zepředu i zezadu. ZNIČIT.  

Strategicky to bylo vymyšlené skvěle. Při společenských hrách prohrává ten, kdo 

poruší pravidla. Za války se naopak falešní hráči mohou dostat k medailím, 

k vítězství. A zaútočit na Štědrý den – není to falešná hra? Díval jsem se na vojáky, 

běží s puškami, na nich mají nasazené bajonety. Pádí proti mému úseku fronty – a 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Martin.html
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já sedím za kulometem. Stačí. Stačí, abych začal střílet. Měl jsem dobré postavení. A 

z mého místa jsem v poměrně jasné štědrovečerní noci mohl střílet na jisto, jako 

bych byl u nás doma na pouťové střelnici. Chvilka. A všichni ti, kdo se v tuhle chvíli 

drápou proti mně na svah, budou mrtví. Představil jsem si, že budou MRTVÍ. Ne 

jenom „mrtví“, mrtví v uvozovkách.  

Seděl jsem za kulometem a uvědomoval si: TOHLE JSOU MOŽNÁ POSLEDNÍ 

MINUTY MÉHO ŽIVOTA. V novinách se objeví zpráva – Při útoku na přesunuté 

posice našeho zákopového opevnění padl ten a ten…“Ten a ten? JÁ. Každý, kdo za 

nějaké války padne, je přece nějaký JÁ. Možná ani nenapíší jméno… mé jméno. 

Někdy se píše jenom počet podlých, mrtví se jako by proměňovali do číslic. 

Představil jsem si, že každý z těch, co na mě běží, aby mě zabili, zastřelili, probodli 

bajonetem… má jistě někoho, kdo ho má rád – někoho, kdo dostane zprávu o jeho 

smrti, otevře dopis, rozpláče se. Uvědomí si, že ten, kdo padl, jej miloval a ti dva se 

už nikdy na tomto světě neshledají. Tak jasně, jako jsem cítil, že jestli nějaká z těch 

kulek, co bzučí kolem mě, se do mě trefí, bude jednou stát listonoš s mým úmrtním 

oznámením před naším domkem. Listonoš, pan Bodlák rozpačitý jako vždy, když 

přináší smrt. Zkrátka. Díval jsem se upřeně na roj střelců běžících proti mně… a 

nestřílel jsem. ANI JEDNOU JSEM NEVYSTŘELIL. Ne, nebyl jsem pacifista, 

kdepak. Tohle byl sice můj první „válečný křest“, do té doby jsem ještě nikdy na 

nikoho nevystřelil, nikoho neranil, nikoho nezabil. A možná, kdyby nebyla právě 

štědrovečerní noc, stiskl bych spoušť kulometu, jako ji stisklo v jiných zemích v těch 

dnech tolik lidí a za chvilku by z těch vojáků, co se na mě řinuli po zasněženém 

nočním svahu, z těch, co přicházeli, aby mě zabili, by pro mě nebyl nebezpečný už 

ani jeden. Všichni by leželi nehybně nebo by se svíjeli na zmrzlé italské hlíně. A já 

bych byl živý. Ale střílet na někoho o Vánocích? Seděl jsem u kulometu a nestřílel. 

Zabijí mě. Co se dá dělat. Nikoho nezabiju. NEMOHU. Zabít mě mohou. Ale 

přinutit mě, abych já někoho zabil? NEMOHOU. 

Mžikl jsem na hodinky. Byla přesně doba, kdy u nás doma, kdesi v dálce, pod těmi 

samými hvězdami, pod kterými se na mě řítí s bajonety cizí vojáci, byla přesně ta 

doba, kdy pod těmi samými hvězdami v dálce sedí mí blízcí v našem venkovském 

kostele a zpívají. Jsou právě na půlnoční. ZPÍVAJÍ. Kolik jich asi myslí na mě. Kněz 

pozvedne monstranci. SEDĚL JSEM U KULOMETU A NESTŘÍLEL. Cítil jsem 

takovou, ani ne „blízkost Boží“, to by bylo v tu chvíli slabé, hodně slabé slovo. Cítil 

jsem takovou jednotu. Jednotu s Pánem života, jakou jsem nepocítil nikdy předtím 

ani potom. NEVYSTŘELIL JSEM.  

Nechtěl jsem vidět toho, kdo do mě vrazí bajonet. A pak – pak jsem zaslechl hlasy. 

Mateřštinu. Nechápal jsem, že na mě útočí naši. „Kucííííííí, neblázněte, tady jsme 
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my,“ zařval jsem a volal to znovu a znovu. Běžící vojáci mě zaslechli, v tiché vánoční 

noci zcela jasně zaváhali a asi je napadlo, jestli to není lest. Ale zastavili se. Zavolal 

jsem číslo svého regimentu a svoje jméno a svou hodnost. Vojáci stáli na 

zasněženém svahu, mlčeli. Nechám dědečkovy vzpomínky znít dál. Když jsme se 

dozvěděli, že bychom byli pobili sami sebe – byl vydán zmatečný rozkaz. Někteří se 

rozběsnili. Jiní se dali do smíchu. Uvařili jsme čaj ve velkém kotli a proseděli jsme 

tu štědrovečerní noc v neznámé italské krajině, zpívali jsme, modlili se. Tuto noc 

jsme přežili. Ale co zítra ráno. „Rudo…“, běží ke mně mladík. Nejdřív ho v tom šeru 

a v plnovousu, jaký si na vojně dopřál, nepoznávám, pak jsem ho poznal- syn 

starosty z jedné jihomoravské vesnice, kam jsem párkrát přijel k příbuzným na 

prázdniny. 

Můj vzdálený bratranec. Mrazilo mě. Kdybych vystřelil, byl bych zabíjel nejenom 

krajany. Byl bych zabil i kamaráda, byl bych zastřelil jediného syna našeho dobrého 

známého, Rudu starostovic.  Svítalo. Po opraveném telegrafním vedení přišla 

zpráva, že se jednotka, která „nedobila naši posici“ má přemístit zpět na „své 

výchozí stanoviště“. Žádná omluva, žádné vysvětlení. Vojáka potrestají, když nemá 

dobře vyčištěný knoflík uniformy, generála nepotrestají, když nechá nesmyslně 

padnout celou svou jednotku. Pak jsem bojoval dál a další léta, dostal jsem se i do 

zajetí. Ještě dlouho vyprávěl dědeček o svých vojenských anabázích.   

Po pár letech byla opět štědrovečerní noc. Naše rodina seděla kolem stolu a děti se 

smály a v dálce žilo tolik rodin, které žily díky tomu, že dědeček jednou nevystřelil. 

Kolik strun života by se přetrhlo, kdyby byl střílel. Kolik míst u štědrovečerních 

stolů by bylo prázdných. Kolik dětí by se nesmálo u vánočních stromků. Nenarodily 

by se. Na zdi pokoje, ve kterém máme vánoční strom, je zavěšená podobizna našeho 

dědečka, kolorovaná válečná fotografie. Dívám se na ni. Dědeček se díval kdesi 

v Itálii přímo do objektivu fotografa, a tak nyní jeho pohled vypadá, jako by se 

dědeček díval do očí tomu, kdo pozoruje fotografii. Dívá se mi do očí. Dívám se mu 

do očí. Dědeček se trochu usmívá.  Jako by jeho pohled říkal: „Ať vystřelíš na 

kohokoliv, vždycky jsi vystřelil na nějaké JÁ…Ať ublížíš komukoliv, vždycky jsi 

ublížil nějakému JÁ…Ať kvůli tobě cítí v tuto chvíli úzkost, smutek, samotu, 

kdokoliv, …vždy kvůli tobě je zraněný nějaký…JÁ.“ 

 

Se svolením zpracováno podle knihy 
Eduarda Martina: Je tu přece Ježíšek  

(z povídky Válečné Vánoce), 
vydalo karmelitánské nakladatelství. 

Článek zaslala Maruška Schneweisova - redakčně upraveno  
 
 

http://ikarmel.cz/kniha/Je-tu-prece-Jezisek_101751.html


INRI 3/ 2014 8 

CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM A MŠ V PROSTĚJOVĚ 

 V  neděli 30. listopadu 2014 od 15 hodin se v chrámu Povýšení svatého 

Kříže v Prostějově uskuteční Adventní zastavení Cyrilometodějského 

gymnázia a mateřské školy v Prostějově, které připravují již tradičně 

studenti spolu se spirituálem školy P. Ing. Jaroslavem Němcem SDB a 

vedoucím SVČ při gymnáziu, Mgr. Martinem Bradáčem.  Po skončení vlastního 

programu se těšíme také na společenství při drobném občerstvení 

v katechetickém sále. Vstup na Adventní zastavení je volný. Výtěžek bude 

zaslán na konto „Adopce na dálku“. 

 V úterý 9. prosince proběhne Den otevřených dveří, kde oslovujeme 

především zájemce o studium na naší škole. Prostory gymnázia jsou však 

otevřeny i dalším návštěvníkům a pozvaným hostům. Kromě prohlídky školy je 

připravena též hlavní prezentace, soutěž pro děti a beseda s vedením gymnázia. 

Přijímací zkoušky budou v příštím roce pojaty poněkud jinak, jsme připraveni 

podat vám veškeré informace.  

 12. prosince od 14,30 si mohou žáci 5. tříd vyzkoušet “Přijímačky 

nanečisto“. 

 14. prosince 2014 od 17 hodin jsme připravili Vánoční koncert 

pěveckého sboru CMG, který pod vedením sbormistryně Mgr. Bohumily 

Měchurové provede Českou mši vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby. 

Vstupenky v ceně 100,-Kč obdržíte v předprodeji divadla nebo v kanceláři CMG 

– zde je možné koupit i zlevněnou studentskou vstupenku. 

Podzimní prázdniny s Klubem SHM 

Podzimní prázdniny se nám tentokrát nesly v duchu pohádek. 

Dvaadvacet dětí se pod vedením sedmi animátorů snažilo 

rozmotat zamotaná klubka pohádkových nitek, 

a že jich bylo! Co třeba dělat s princem, který 

místo záchrany Růženky usne také? Jak 

zachránit Nastěnku, kterou unesl zlý Mrazík 

nebo jak pomoci Karkulce najít poztrácené 

dobroty a přitom utéct vlkovi? To vše jsme 

hravě dokázali a na konci jsme dokonce 

pomohli Jeníčkovi a Mařence najít ukrytou 

Perníkovou chaloupku, kde nás čekala sladká 

KLUB SHM PROSTĚJOV 
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odměna. Obdivovali jsme také krásu podzimu při cestě na Annaberg, kde jsme 

slavili společnou mši svatou, v pondělí za námi přijel otec Pavel Caha a pověděl nám 

něco ze života svatého Jana Boska.  K dalším pohádkovým a podzimním 

radovánkám rozhodně nechyběly ani závěrečné scénky skupinek, při kterých jsme 

se všichni dobře pobavili.                                                                  Petr Češka 

 
O vánočních 

prázdninách 

v termínu 27. – 30. 12. 

připravujeme pro děti 

od 6 do 11 let program 

na Staré Vodě a pro 

mládež od 11 do 15let 

na Annabergu 

s lyžováním (pokud 

bude sníh). Informace 

získáte u Otce 

Jaroslava (mob. 

603953727) nebo na 

www.shmpv.cz .   Celostátní setkání salesiánských animátorů v Havířově 
(14.-17.11.2014) – oslava narozenin Dona Boska 

http://www.shmpv.cz/
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Časopis Hlasy národa, vycházející pro naše krajany v Chicagu (USA), přinesl 

v červenci letošního roku velký článek o našem kostele sv. Cyrila a Metoděje z pera 

PhDr. Karla Kavičky. Zprávu o tom, že o našem stále oblíbenějším kostelíku se ví 

i daleko za oceánem nás informoval pan Zdeněk Nerada, který v USA žije přes 40 

let. Prostějovský rodák proslul mezi krajiny jako malíř obrazů našich světců, které 

zdobí tamější chrámy. V současné době však Nerada pracuje na portrétu geniálního 

hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Obraz má být umístěný v muzeu A. 

Dvořáka v městečku Spillvilu, kde Mistr za svého amerického pobytu rád pobýval. 

Karel Kotyza 

Program MSKA pro rok 2015 bude zveřejněn na nástěnkách v kostelech, těšíme se 

na setkání na zajímavých přednáškách. 

Noc kostelů 2015 se uskuteční až 29. května 2015 

Říkáte si, že je na přípravu ještě spoustu času, ale INRI nevychází zase tak často a 

programy v jednotlivých kostelích musí být hotové nejpozději v březnu. Chtěla bych 

vás proto již nyní oslovit s prosbou o pomoc s jejich přípravou. Máte-li nějaký 

nápad, s čím přispět, co ukázat, jak oslovit a zaujmout naše "nekostelové" 

spoluobčany, ozvěte se prosím některému z hlavních organizátorů, jimiž jsou 

Jana Tobolová, 733 134 396, jtobolova@satos.cz 

Zuzana Bartošová, 732 724 341, zuzana.bartosova@email.cz 

Milada Tomčiaková, 775619425, milada.tomciak@seznam.cz 

Tomáš Strouhal, 604404439, strouhal@seznam.cz 

Noc kostelů je svým ekumenickým rozměrem největší celostátní církevní akcí roku. 

Nenechávejte prosím organizaci stále na stejných lidech a pomozte nám. Vždyť Boží 

slovo textem Písma i slovy svatého otce Františka nás 

vybízí, abychom vyšli do ulic a stali se misionáři každý z 

nás ve svém nejbližším okolí. Naše pěkné město a 

především lidé v něm žijící si to jistě zaslouží. 

S přáním dobře využitého adventu a požehnaných 

vánočních svátků                  Jana Tobolová 

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE,  

REGION PROSTĚJOV 

NOC KOSTELŮ 2015  

29.5.2015 

mailto:jtobolova@satos.cz
mailto:zuzana.bartosova@email.cz
mailto:milada.tomciak@seznam.cz
mailto:strouhal@seznam.cz
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OPRAVA VARHAN 

Podpořte restaurování varhan v chrámu Povýšení sv. Kříže.  

Začíná adventní doba a k ní neodmyslitelně a s určitou tradicí patří varhanní 

koncerty, které jsou v našem městě hojně navštěvovány. V letošním roce však 

budou chybět v našem hlavním kostele Povýšení sv. Kříže. Důvodem je neutěšený 

technický stav varhan, který se každým rokem zhoršuje, neboť od vzniku nástroje 

v r. 1934 nebyla provedena žádná rozsáhlejší oprava. Varhany jsou díky své 

mimořádné rejstříkové disposici uplatněny nejen při liturgii, ale i při interpretaci 

koncertních skladeb období 19. – 21. století. V našem děkanátu je to jeden 

z největších a zvukově nejvzácnějších nástrojů tohoto typu. Na podzim letošního 

roku bylo rozhodnuto o restaurování nástroje, bylo vypsáno výběrové řízení a na 

základě výsledku by bylo možné začít v příštím roce s generální opravou – bude-li 

dostatek finančních prostředku. Obracíme se proto na prostějovskou veřejnost 

s prosbou o finanční pomoc na záchranu nástroje. Je více možností, jak přispět. 

Jednak sponzorským darem na účet: 1500345309/0800 var. symbol 720 

varhany, dále pak příspěvkem do pokladničky v kostele a zajímavou možností je tzv. 

„Adopce píšťal“. U sponzorského daru a také při zakoupení píšťaly (a to v různých 

finančních hodnotách od nejnižších až do vyšších částek)) bude každému dárci 

vystaven certifikát. Evidence dárců bude zveřejněna. Podrobné informace 

k nástroji, jeho opravě i k „Adopci píšťal“ najdete na webové stránce  

varhany-

prostejov.webnode. 

 
 

 
Všem dárcům 

upřímně děkujeme. 

 

 

 

 

Římskokatolická 
farnost a varhaníci 

v Prostějově. 
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 7. 12. 2014 v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje na Brněnské ulici v 

Prostějově bude v 9 hod. mše svatá a po ní navštíví náš chrám svatý 

Mikuláš se svým andělským doprovodem a malou nadílkou. Za farní 

společenství u „Cyrilka“ zve Zuzana Bartošová 

 Setkání se sv. Mikulášem a jeho družinou bude i v kostele sv. Petra a Pavla 

v Prostějově v neděli 7. 12. 2014 pod ranní mši svaté, která bude v 9 

hodin.  Za farnost zve Stanislav Havlíček 

 Adventní koncert – Exaudi – 10.12. v 18 hodin v kostele Povýšení sv. 

Kříže v Prostějově. Pořádá SONS 

 Také vás zveme na koncert  pěveckého sboru Proměny, který se uskuteční ve 

čtvrtek 18. 12. v 18 hodin v Paxu na Brněnské ulici 

Koncerty u Milosrdných bratří 

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově a Řád Milosrdných bratří 

v Prostějově Vás srdečně zvou na koncerty  “u Milosrdných“ v chrámu sv. Jana 

Nepomuckého (u Milosrdných) v Prostějově 

 6. prosince 2014 Adventní koncert Františka Vaníčka – varhany 

 27. prosince 2014 Slavnostní vánoční koncert Ondřeje Muchy – varhany 

začátky vždy v 18 hod, vstupné dobrovolné 

Pro vás všechny, kteří chcete pomoci v předvánočním čase s přípravou zdobení 

vánočních stromečků betlémů a úklidu v našich kostelích, je určen tento rozpis:  

 V kostele Povýšení sv. Kříže po ranní mši svaté 22. 12. a 23. 12. od 9 hod. 

 V kostele sv. Cyrila a Metoděje 22. 12. od 9 hodin  

 V kostele Milosrdných bratří bude betlém  

stavěn 22. 12. v 15.30 hod 

Poděkování a přání pro rok 2015 
Vážení a milí, 

dovoluji si poděkovat všem lidem dobré vůle za jejich 

pomoc nejen v rámci naší farnosti, ale i za společenství 

které vytváříme uprostřed této hektické doby. Kéž jsou 

naše dny naplněny radostí z očekávání a následné 

narození Ježíše Krista. Nám, nám narodil se… 

Pro rok 2015 přeji hodně sil, Boží pomoc, vzájemnou 

toleranci a lásku                     Zuzka Bartošová 

POZVÁNKY 



INRI 3/ 2014 13 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH  2014/2015 

Středa 24. 12. - Štědrý den 

Povýšení sv. Kříže   

 Mše svatá pro děti s živým betlémem  16.00 hod. 

 Mše svatá "v noci"  21.00 hod. 

 Půlnoční bohoslužba slova  24.00 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)   

 Bohoslužba pro děti 15.00 hod. 

 Mše svatá "v noci" 21.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel   

 Mše svatá "v noci"  22.00 hod. 

U Milosrdných bratří   

 Půlnoční mše svatá  24.00 hod. 

Sv. Cyril a Metoděj   

 Mše svatá pro děti  16.00 hod 

Sv. Josef (Krasice)   

 Mše svatá "v noci"  23.00 hod.  

U sv. Anny   

 Bohoslužba slova  22.00 hod. 

Sv. Florián (Držovice)   

 Mše svatá "v noci" 22.30 hod.  

   

Čtvrtek 25. 12. - Narození Páně – Boží hod vánoční  

Povýšení sv. Kříže  

 Betlém – otevřený kostel  14.00 – 18.00 hod.  

 Mše svatá  7.30, 10.30 hod.  

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  

 Mše svatá  9.00 hod.  

 Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  
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Sv. Petr a Pavel  

 Mše svatá  9.00, 18.00 hod.  

 Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  

U Milosrdných bratří  

 Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod.  

 Mše svatá  10.00 hod.  

Sv. Josef (Krasice)  

 Mše svatá  17.00 hod.  

Sv. Cyril a Metoděj  

 Mše svatá 9.00 hod.  

 Zpíváme u jesliček od 10 hod.                                                                            

 Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod  

   

Pátek 26. 12. - sv. Štěpána 

Povýšení sv. Kříže 

 Betlém – otevřený kostel 14.00 – 18.00 hod. 

 Mše svatá 7.30, 10.30 hod.  

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

 Mše svatá 9.00 hod. 

 Kostel otevřen 14.00 – 16.00 hod. 

Sv. Petr a Pavel 

 Mše svatá 9.00, 18.00 hod. 

 Kostel otevřen 14.00 – 16.00 hod. 

U Milosrdných bratří (stejně i 29. 12. a 30. 12.) 

 Betlém – otevřený kostel 10.00 – 12.00 hod. 

DD Nerudova 

 Mše svatá 9.30 hod. 

Sv. Cyril a Metoděj 

 Mše svatá 9.00 hod. 

 Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod. 
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Středa 31.12.2014 

Povýšení sv. Kříže 

 Díkuvzdání za uplynulý rok 17.00 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

 Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod.  

Sv. Petr a Pavel 

 Mše svatá  6,30, 17.00 hod. 

U Milosrdných bratří  

 Betlém – otevřený kostel 10.00 – 12.00 hod. 

   

Čtvrtek 1.1.2015 - Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 Povýšení sv. Kříže  

 Mše svatá  7.30, 10.30 hod.  

Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  

 Mše svatá  9.00 hod.  

Sv. Petr a Pavel  

 Mše svatá 9.00 a 18.00 hod. 

 Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod. 

 U Milosrdných bratří  

 Betlém – otevřený kostel 10.00 – 12.00 hod. 

 Sv. Cyril a Metoděj  

 Mše svatá 9.00 hod. 

 Kostel otevřen 14.30 – 16.30 hod. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita 

Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i 

distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často 

ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými 

organizacemi.  

Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech 

republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová 

sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným 

koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2015 můžeme uspořádat už 

potřinácté. 

Komu sbírka pomůže? 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to 

zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je 

každoročně určena také na humanitární pomoc do 

zahraničí. 

Jak mohu sbírku podpořit? 

 finančním darem nebo dárcovskou SMS  

 jako koledník  

 další možnosti 

Kdo koleduje? 

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 

50 000 dobrovolníků). Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí 

být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.  

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle 

osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-

MP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními 

předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).  
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