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   ÚVODEM 

 
Drazí a milí farníci, 

když někdo roky zápasí s těžkou nemocí a uzdraví se… Když někdo roky hledá dobré 

kamarády a přátele a nalezne… Když někdo roky hledá svého partnera / partnerku 

pro dobrý společný života a najde… Když někdo roky ve sportu usiluje o první 

vítězství a konečně vyhraje… Když se někdo roky učí cizí jazyk a nakonec si troufne 

vyjet do ciziny a domluví se… Když kněz v pohraničí roky usiluje o obnovu kostela, 

života s Bohem a lidé začnou přicházet a scházet se… Když kvůli majetku rozhádaná 

rodina není schopná se nikdy navštívit a přesto jednoho dne se sejde a usmíří se… 

Když dítě ponižované od svých rodičů nalezne někoho, kdo si ho váží… To všechno 

můžeme nazvat vzkříšení, zmrtvýchvstání! 

 Žijeme v době, kdy potřebujeme velice nutně, aby Ježíš Kristus vstupoval 

skrze naši prosebnou modlitbu do 

našich rozličných temnot a utrpení. 

Ježíš Kristus je ochotný stále do 

nekonečna brát na sebe naše těžkosti, 

s kterými nejsme schopni hnout. Je to 

naše víra, že Ježíš Kristus je pravý 

Boží Syn. Jako pravý Bůh je 

všemohoucí, všudy přítomný, 

vševědoucí. Ježíš Kristus Boží Syn 

moc dobře o nás ví vše, ví jak nám je. 

Neotálejme se k němu se vším 

obracet, abychom mohli stále zažívat 

v každodenních chvílích moc jeho 

zmrtvýchvstání, moc jeho vzkříšení. 

 

Velkou radost z Kristova vítězství nad temnotou našeho života vám přeje a 

v modlitbě vyprošuje  P.Petr Matula SDB, kaplan u Povýšení sv.Kříže v Prostějově 

   

Velikonoční svátost smíření  

- kostel Povýšení sv. Kříže – út 31.3. a st 1.4.   celý den 

- před každou mší svatou nebo na požádání 

P.Petr Matula SDB s paní Anastázií 
Pospíšilovou z Držovic při oslavě 
jejích 103.narozenin (22.3.2015) 
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   ZPRÁVY  Z FARNOSTI 

KARNEVAL 2015 
I přes komplikace spojené se změnou místa konání na poslední chvíli nebyla o děti 

v maskách nouze. Přednáškový sál Městského divadla v Prostějově byl plně zaplněn 

a po tanečním parketu se střídali rytíři, víly, princezny, piráti, a mnoho pohád-

kových postav. Fakt, že byly letos masky obzvláště vydařené, potvrzuje i to, že byly 

vyhlášeny hned dvě kategorie. 

 Záštitu organizace karnevalu letos od Šmoulů převzaly Berušky a připravily si 

pro děti s rodiči spoustu soutěží, her a tanečků. Novinkou v programu, která potě-

šila nejen děti, byla hraná pohádka. Všichni si mohli prožít příběh Červené karkulky 

a mezi divokým tančením a soutěžením si tak dopřát chvilku klidu.  

 Co se vzhledem k předchozím ročníkům nezměnilo, byla možnost soutěžit  

o fantastické ceny (dorty, auta, panenky, puzzle, knížky atd.). A kdo neměl štěstí ve 

hře, mohl si spravit chuť pohádkovou hudbou nebo něčím sladkým z bufetu. 

 Takový byl letošní karneval, ale ten už je minulostí. Zbývá jen poděkovat všem 

zúčastněným za skvělou atmosféru, nádherné kostýmy a skvělé zážitky. Nevím jak 

vy, ale já už se příštího karnevalu nemůžu dočkat… 

          tým Berušek 

  

o 
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   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 

AKTIVNÍ JARŇÁKY 
O jarních prázdninách skupina 76 dětí a několika animátorů z Prostějova vyrazila 

vstříc dobrodružství v krásné, leč drsné krajině na Bruntálsku.                    

 Za týden se na naší chaloupce U Sluníčka v obci Stará Voda vystřídaly dvě 

party mladších dětí, které putovaly s tučňáky na Madagaskar, a přesto se zvládaly 

učit lyžařskému umu na nedalekém pahorku Annaberg. 
 

          Pro starší však byla připravena větší drsňárna na chatě, které leží přímo nad 

sjezdovkou. Odtud každý den vyráželi na svah, kde se proháněli na lyžích a snow-

boardech a krátké čekání v řadách si zpříjemňovali povídáním s velmi ochotnými 

vlekaři. Program byl zpestřen návštěvou Wellness centra, večerním lyžováním  

a dokonce byla možnost vyzkoušet si populární zimní sport biatlon. 

          Celé prázdniny byly naplněny duchovním programem, utvářením společens-

tví a dobrou náladou. 
 

   Kateřina Polcrová, Majda Talandová, Terka Thonová, Matěj Lízner, Martin Horák 

 

https://www.email.cz/download/i/KJprUotIDdY3oVlcox8ndPcXc5AJsZMgpcXDHYrhTC2GU0S3snvFHnOG9cj_koHUup4N4CQ/img_9235.jpg
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Nabízíme vám přehled letních táborů pro rok 2015 vedených salesiánskými animá- 

tory, abyste je případně mohli zakomponovat do svých rodinných dovolených.   

 

 

Další informace o táborech Vám podají hlavní vedoucí a také budou zveřejněny na 

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

Děti jsou také zvány na páteční oratoř:  

           14.00 – 16.30 hod. v katechetické místnosti.  
 

na všechny se moc těší  

                                                       salesiáni a animátoři Klubu SHM Prostějov 

 

TÁBOR TERMÍN MÍSTO HLAVNÍ VEDOUCÍ VĚK ÚČASTNÍKŮ CENA 

Brigáda na 
Annabergu 

30. 6. – 3. 7. 
2015 

Annaberg Jaroslav Němec 12 a více 50 

1. plyšový tábor 4. 7. – 11. 7. 
2015 

Stará voda Martin Horák 6 - 10 1400 

Kolem kolem 
Jeseníků 

5.7. - 17. 7.  
2015 

Nízký Jeseník Jaroslav Němec 12 - 14; zážeh, 
starší ministranti 

2200 

Příměstský tábor 6.7. - 10. 7.  
2015 

Školka CMG Zdeňka Charvátová 3 - 6 700 

Příměstský tábor 13.7. - 17. 7. 
2015 

Školka CMG Zdeňka Charvátová 3 - 6 700 

2. plyšový tábor 11.7. - 18. 7. 
2015 

Stará Voda Ondřej Češka 6 - 10 1400 

3. plyšový tábor 18.7. - 25. 7. 
2015 

Annaberg Jana Štěpánková 11 - 13 1400 

Šumava 19. 7. – 31. 7. 
2015 

Šumava Jaroslav Němec 14 a více 3000 

Tábor na Slovensku 24. 7. – 2. 8. 
2015 

Huty, Slovensko Václav Lízner 13 - 16 3000 

Tábor pro 
ministranty 

25. 7. – 1. 8. 
2015 

Annaberg Petr Matula 6 - 11 1400 

Příměstský tábor 27.7. - 31. 7. 
2015 

Mostkovice Martin Horák 6 - 11 600 

Pěší pouť na 
Velehrad 

5. 8. – 8. 8.  
2015 

Velehrad Petr Matula 12 a více 500 

Rok Dona Boska 7. 8. – 8. 8.  
2015 

Velehrad Petr Češka 12 a více 250 

Alpy 2015 7. 8. – 23. 8. 
2015 

Rakousko Jaroslav Němec 16 a více 4500 

Zamávání 
prázdninám 

25. 8. – 28. 8. 
2015 

Stará Voda Markéta Nedbalová 6 - 11 600 

Rangers Tarbíků 26. 8. – 29. 8. 
2015 

Annenská myslivna Jaroslav Němec Tarbíci 500 

Klobáskovaná 29. 8. 2015 Prostějov Petr Češka všichni zváni dobrovolně 

Brigáda 30. 8. – 31. 8. 
2015 

Annaberg,  
Stará Voda 

Jaroslav Němec 12 a více 50 

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

 

Koncem února tohoto roku jsme dostali dlouho očekávané 

rozhodnutí ministerstva školství, které povoluje vznik základní 

školy v rámci CMG. Od září 2015 tak bude oficiální název školy 

znít Cyrilometodějské gymnázium, základní a mateřská škola 

v Prostějově. Vedení školy teď vede intenzívní jednání se zřizovatelem, 

Arcibiskupstvím olomouckým, o harmonogramu oprav budovy Komenského 19, 

kde by měl, zatím 2. stupeň ZŠ, sídlit. 

 

  Na květnou neděli 29. 3. v 15.00 hod. připra- 

  vilo Cyrilometodějské gymnázium a mateřská 

  škola modlitbu Křížové cesty v kostele 

  Povýšení sv. Kříže. Modlitby a mluvené slovo 

  doprovodí postními zpěvy schola CMG.  

  Všichni jste srdečně zváni.   
 

 
 

Ve středu 8.4. se můžete zúčastnit Vernisáže výtvarných prací celostátní 

soutěže církevních škol na téma „Stvoření světa“. 

  

Ve čtvrtek 9.4. pořádá CMG a MŠ ve 

spolupráci s kulturním střediskem DUHA 

v Prostějově Večer francouzské kultury, 

kde vystoupí Francouzské divadlo CMG 

s vystoupením, se kterým sklidilo mimo-

řádný úspěch na mezinárodní přehlídce 

studentských divadel v Saint Malo ve 

Francii. Kromě divadelního představení je 

připravena i výstava kostýmů a fotografií 

spolu s ochutnávkou francouzských specia-

lit, které připraví samotní členové divadla.     (na snímku členové Francouzského divadla) 

 

                                                                                                    Jitka Hubáčková 
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   KŘESŤANSKÉ  MATEŘSKÉ  CENTRUM  MATKY  MARKÉTY   
 

I letos mateřské centrum funguje a připravuje akce pro 

rodiče, děti i pro celé rodiny. Plán akcí na rok 2015 

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  na společné dovolené. V březnu 

jsme pořádali již tradiční burzu dětského oblečení a 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 před začátkem 

bohoslužby 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 se chcete modlit se za své 

děti a rodiny, zveme vás do 

společenství  

modliteb matek a modliteb 

otců, které se schází každý týden. 

Také jste srdečně zváni do 

společenství manželů, které se 

schází v našem MC. 
  

V případě zájmu kontaktujte:  

777 179 472 
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  MORAVSKOSLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE 
 

    Program jarního semestru regionu Prostějov: 
 

18.2.2015  pluk. V. Adam, Ing. H. Samánek  Alpské řeky  
 
18.3.2015  Ing. Bohdan Heczko OFMConv  Svatý Maximilián Kolbe 
 
15.4.2015  Doc. ThDr. Petr Chalupa  Zasvěcení Bohu ve službě lidem 
 
10.6.2015  P. Miroslav Herold SI    Rok zasvěceného života, 
                                                                                   200 let od obnovení TJ u nás 

  
 

Všechny přednášky se konají v 17.30 hod. v budově CM gymnázia  
  (Komenského 17, Prostějov). 
  
 

 

 

 
                                                                               a ještě menší připomínka:    
  

                                                                       My starší si pamatujeme, že socha P. Marie 
                                                                       v kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milo- 
                                                                       srdných) bývala oblékána do šatů, které se 
                                                                       časem střídaly. Socha stávala na podstavci,  
                                                                       obklopená aureolou světel. Přes celý den zde 
                                                                     klečely zástupy věřících, kteří se  modlili. 
                                                                     O. Jan Hurník, SDB má k dispozici brožuru, 
                                                                     která popisuje zázračná vyslyšení  zde před- 

                                                                     nesených proseb. Podle tohoto svědectví jen 
                                                                     hromadné prosby a přímluva P. Marie 

                                                                     zabránily, aby Prostějov nebyl za války bom- 

                                                                     bardován. Nejen proslulá poutní místa, ale  
                                                                     i naše město má svou Matku Boží, která nad 
                                                                     ním drží svou ochrannou ruku.   
                                                                
                                                   

                                                                                                         Dr.Karel Kotyza 

 

 

 

 

 

http://pluk.v.adam/
http://doc.thdr.petr/
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   PŘÍBĚH  
 

   Hledej štěstí druhých a najdeš své vlastní 

Nevím, kdo první shrnul svoji životní zkušenost do slov: „Hledej štěstí druhých 

a najdeš své vlastní“, která visí na nástěnce na Střední zdravotnické škole ve 

Znojmě, ale i já bych se pod tuto větu rád podepsal a svým podpisem stvrdil její 

pravdivost.  

   Během svého dospívání jsem v sobě, podobně  jako asi všichni mladí, objevil svou 

touhu po štěstí. Viděl jsem okolo sebe mnoho lidí, kteří mi připadali šťastní, a začal 

jsem přemýšlet, jak se mezi šťastné vyvolené zařadit. Celkem brzo mi došlo, že 

jedno velké štěstí člověka je v tom, když je milován. Jediná moje tehdejší představa 

o lásce byla, že kluk chodí s holkou. Nejprve mě to štvalo, že žádnou nemám,  

a záviděl  jsem těm šťastnějším.  

   Časem se i na mě štěstí usmálo. Začal jsem chodit s jedním děvčetem. Bylo mi 

krásně, ale zato začali trpět moji rodiče – chodil jsem pozdě domů. Po nějakém čase 

náš vztah skončil. Bylo mi naopak hrozně, ale naštěstí jsem velice brzy po tom 

rozchodu pochopil, že jsem k tomu vztahu přistupoval od počátku špatně. Chtěl 

jsem to děvče, aby nějak zaplnilo moji frustraci. Chodil jsem s ní, nebo za ní spíš 

kvůli sobě. Spíš než láska v tom vztahu bylo moje sobectví. 

   Těsně po našem rozchodu jsem jel poprvé s klukama na chaloupku do Beskyd 

(pozn. redakce: chaloupky byl krycí název pro tajné křesťanské tábory, pořádané  

v salesiánském duchu). A tam na jedné louce, když jsem čekal, až kluci splní úkol, 

jsem nějak víc, než kdy před tím, pochopil, že je Bůh, že mě má rád a že mu na mě 

záleží. Tehdy jsem si řekl: „Už se nechci úzkostlivě starat o svoje malé štěstí. Chci  

v životě dělat šťastnými ty druhé. A o moje štěstí se postarej ty, Bože.“ A Bůh mou 

modlitbu slyšel. Ukazoval mi prostor pro službu: práce pro farnost, společenství 

mládeže, výuka náboženství, povolání učitele - učil jsem matematiku a fyziku na 

gymnáziu, civilní služba v domově důchodců... Časem jsem z Boží ruky přijal ještě 

jeden vztah k děvčeti. Žil jsem jej už ale úplně jinak: ne pro sebe. V té době, možná 

pod vlivem mých nejrůznějších „služebných“ činností, jsem poznal, že mé srdce je 

stvořeno širší, než aby je mohl naplnit jeden výlučný vztah. Už dlouho mi bylo 

jasné, že ve svém životě chci sloužit lidem – teď mi také konečně došlo, že moje 

služba se má uskutečňovat v kněžství. 
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   Nyní jsem několik málo let knězem a často znovu a znovu zažívám, že čím víc 

radosti se snažím ve službě dělat druhým, tím víc ji mám sám.  

   Když se setkávám s mladými lidmi, vidím, jak je mnoho jejich problémů spojeno 

právě s tím, že až příliš myslí na sebe. A tak jim radím, aby mysleli, žili, obětovali se 

pro druhé. Myslím, že tato cesta je tou nejlepší přípravou na  Bohem daný život. 

                                                                                                         otec Jindřich 

 

Převzato z publikace Ze života pro život, kde jsou i další inspirující příběhy 
 - http://www.milujte.se/storage/dalsi/ze-zivota-pro-zivot.pdf. 
Tento jsem vybrala, protože je letos rok zasvěceného života.                        –sch– 

                                                                                              

    

   ZAMYŠLENÍ 

Miluj bližního svého jako sebe sama 

Jasná myšlenka, jasné sdělení. Přesto ne vždy úplně v životě naplňováno .  

Na straně jedné se někteří „mají rádi“ až moc a u toho bližního už láskou vyloženě 

šetří. Na druhé straně někteří chápeme tuto myšlenku tak, že máme vše dělat pro 

dobro svých bližních, svých blízkých. Pak jsou tyto rozdávající se osoby vyčerpány, 

mnohdy i rozčarovány, že pro druhé není ono „dobro“ dobrem, ale spíže zátěží. 

Míním tím starostlivost  rodičů o dospívající děti, které rodiče stále vidí jako malé, 

neustálé vyjímání třísek z oka svého bližního, zatímco já mám v oku trám atd. 

Nedávno mi jedna dobrá duše poradila, ať více přenechám řešení problémů svých  

i druhých na vůli Boha. Doslova mi bylo řečeno „Zuzko, věř více Bohu, spolehni se 

na něj.“ Přiznám se, že se mi v tu chvíli zřetelně ulevilo a že si od té doby říkám: 

Bože, dávám Ti své denní radosti i starosti, děkuji Ti a děj se vůle Tvá… 

A k oné lásce k bližnímu, pokud budeme svou duši i tělo mít rádi a pečovat o ně, 

stejně tak rozumně nabízet - ne se vnucovat- při pomoci druhým, myslím, že se nám 

s pomocí Boží bude dařit lépe.                                                          

                                                                                                      Zuzka Bartošová 

 

http://www.milujte.se/storage/dalsi/ze-zivota-pro-zivot.pdf
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   POZVÁNKY 
 

 *  Na Zelený čtvrtek 2. 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.  
 

 

 

                                                                                                            Letos bude  

                                                                                                         Noc kostelů  

                                                                                             v pátek 29.května  

                                                                                                              od 18 hod. 
 

                                                                                                      www.nockostelu.cz 

 

  Již pošesté se otevřou všechny prostějovské kostely, aby nabídly svoje prostory, 
  lidské síly a Božího ducha těm, kteří budou chtít přijímat.   

       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 přede- 

  vším v samotný den D, kdy je potřeba zajistit pořadatelskou službu v kostelích. 
  Tato služba je nutná s ohledem na velké množství návštěvníků (často je v kostele  
  více než 200 lidí), kteří občas potřebují poradit.  
  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 jste se v předchozích letech nezapojili. 
  

*  Pouť v kostele sv. Petra a Pavla se bude konat 28. a 29. 6. 2015 
                      

*  Koncerty v Paxu na Brněnské - v ohláškách a na nástěnkách 
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   BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2015 

 

  2. 4. ZELENÝ ČTVRTEK   - připomínka poslední večeře Páně  

Povýšení sv. Kříže 18.00 hod. 

 adorace 20.30 - 21.30 hod.  

sv. Petr a Pavel   18.30 hod.  

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

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

Povýšení sv. Kříže křížová cesta 14.30 hod. 
 

 18.00 hod, pak adorace 
 

sv. Petr a Pavel   18.30hod. 
 

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

   4. 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.) 
 

     4. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE   - SOBOTA - oslava Kristova vzkříšení  

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod. 
 

sv. Petr a Pavel   20.00 hod. 
 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 21.00 hod. 
 

     5. 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)  9.00 hod.  
 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod. 
 

     6. 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. 
 

 


