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   ÚVODEM 
 

  Milí farníci, 

v posledních měsících se ve zprávách stále objevuje téma uprchlíků a jejich snaha 

utéci z bídy, války za lepším životem. Není divu. Žijeme si v Evropě celkem dobře. 

Žít si dobře ale na prvním místě znamená myslet na druhé. Přemýšlejme  

a diskutujme o příčinách extrémní chudoby na jedné straně a extémního bohatství 

na druhé straně. Pokud bohatí a dobře situovaní lidé nebudou pomáhat lidem 

v bídě, zákonitě nastane válka a násilí. Evropa bude mít menší strach z migrantů, 

když bude hledat cesty, jak těmto lidem i jejich státům pomoci. Strach z islámu 

vyprchá, pokud budeme žít jako opravdoví křesťané. Potřebujeme respektovat jiná 

náboženství a přitom být sami sebou, být horlivými misionáři  

a apoštoly. Nejlepší obranou je útok. Začněme jako křesťané útočit na nenávist  

a předsudky mezi lidmi láskou a odpuštěním. Začněme ve svých rodinách více číst 

Bibli – Boží slovo a učme jej své blízké. Příliv migrantů do Evropy je jen příležitostí, 

abychom si uvědomili, podle jakých hodnot chceme žít. 

   V letošním roce slavíme 200. narozeniny sv. Jana Boska. Velkou 

oslavou v České republice bylo setkání všech salesiánů, salesiánek 

a všech složek a přátel Salesiánské rodiny ve dnech 7.-9.8.2015 na 

Velehradě (více na www.sdb.cz). Svatý Jan Bosko žil v těžké  

a problematické době a snažil se to nějak změnit. Začal u mládeže, 

které se v té době moc lidí nevěnovalo. Každodenní zápas o spásu 

mládeže jej učinil svatým. V tomto úsilí pokračují salesiáni i v Prostějově. 

   V naší salesiánské komunitě došlo během prázdnin k několika změnám. Předali 

jsme diecézi farnosti Mostkovice a Krumsín a nově převzali farnosti Olšany  

a Dubany (P.Antonín Koman SDB). P.Josef Glogar SDB k farnosti Smržice přijal 

starost o farnost Prostějov – Vrahovice. P.Petr Matula SDB předal farnost a převzal 

od P.Jaroslava Němce SDB roli školního kaplana na CMG. P.Jaroslav Němec, 

ředitel salesiánské komunity, zůstává kaplanem u Povýšení sv.Kříže a bude nadále 

vyučovat na CMG a doprovázet mládež a animátory skrze kurzy CMG a tábory 

Klubu SHM. P.Pavel Caha SDB předal farnosti a stal se kaplanem u Povýšení  

sv. Kříže. 

   Slavíme hody. Povyšme utrpení a kříž do Ježíšova rozměru. Ježíš vzal na sebe 

všechny naše těžkosti a přitom ho to stálo hodně sil. Jako křesťané nesme břemena 

jedni druhých a tak naplníme zákon Kristův.   

           Všem žehnám a modlím se              P.Petr Matula SDB, školní kaplan na CMG                          

http://www.sdb.cz/
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   PRÁZDNINY  S  SHM 

ATLANTIDA 2015 
Na naše dobrodružství jsme vyjeli na svátek svatých Cyrila a Metoděje v počtu 

třiceti cyklistů, směrem na chatu Annaberg v Jeseníkách. Po cestě jsme hledali 

bájnou zemi Atlantidu a principy, na kterých tato vyspělá civilizace stála  

– přátelství. Během našeho putování jsme navštívili muzeum břidlice a bazén, 

objevovali krásy přírody nebo jsme také zavítali na některá mariánská poutní místa. 

Ale hlavně jsme se tužili v dovednostech starých Atlanťanů. Naučili jsme se 

připravovat chutné pokrmy, stavět válečné vozy a vytvářet umělecké předměty. 

V závěru tábora jsme pod vedením kronikáře Hera nalezli poklady ztracené 

Atlantidy a pomalu se vydali na cestu zpět do Prostějova. Teď už se můžeme jen 

těšit, co přinese příští rok! 

                                Markéta Nedbalová . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotky z letošních táborů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:      ..............   
   .............        
 

                    https://shmpv.cz/fotogalerie/2015 
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PLYŠOVÝ TÁBOR OVEČKA SHAUN    
 

Týden od 11. do 18. července strávilo 

29 dětí a 5 animátorů ve Staré Vodě 

uprostřed krásné přírody Jeseníků 

na pobytovém táboře. Ocitli se přímo 

na farmě známé pohádky Ovečka 

Shaun. Celý týden hráli různé hry, 

chodili na výlety a měli také 

duchovní program. Děti pomáhaly 

při hledání ztracené ovečky, za což pak byly náležitě odměněny. 

                                                                                                                     Ondřej Češka 

 
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR   

CESTA NA GALAXII SAN DOMENICO  

Ve dnech 25.7.-1.8.2015 se vypravila skupinka 12 mladších ministrantů a 3 vedou-

cích na chalupu Annaberg v Jeseníkách. Po počátečním kosmonautickém testu byly 

ustanoveny tři kosmické výpravy – Rakeťáci, Zelení blesci a Červení jestřábi. Každá 

výprava si vyrobila svou raketu, učila se souhvězdí k dobré orientaci ve vesmíru, 

okusila záludnosti Mléčné dráhy nebo při průletu asteroidy. Při letu se výpravy 

musely vyrovnat i s mlhovinou a došlo také na náročnou bitvu vesmírných lodí.  

Po překonání setkání s kometou a vypořádání se s nenasytností černé díry (např. 

pojídání vánočky) jsme 

navštívili cizí sluneční 

soustavu (výlet do Karlovy 

Studánky). S takto získanými 

zkušenostmi jsme se mohli 

konečně vypravit hledat 

Galaxii San Domenico. 

Díky kuchařkám za pravou 

kosmickou stravu! 

               Petr Matula SDB 
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TÁBOR OSADNÍCI Z KATANU 
Tábor se uskutečnil na Slovensku, ve vesničce Huty, v termínu 26.7 – 1.8 2015.   

   Huty se nacházejí v bezprostřední blízkosti Roháčů, které byly naším hlavním  

cílem. Na cestu jsme vyrazili v brzkých ranních hodinách a to v sestavě 9 dětí,  

4 animátoři a jedna milá paní kuchařka. Naším cílem bylo kolonizovat ostrov Katan 

a získat tak dostatek surovin na stavbu vesnice. Aby se nám to podařilo, museli jsme 

podnikat výpravy do nepříznivého terénu, řešit různé logické hry, prokázat fyzickou 

odolnost a obratnost a v neposlední řadě taky postavit samostatnou vesnici. ..... 

   Na táboře se nám podařilo zdolat dva vrcholy Roháčů (Sivý vrch a Baníkov), dále 

jsme navštívili Kvačianskou dolinu a také jsme obdivovali krásu místních tradic ve 

skanzenu v Oravské dědině. Nezapomínali jsme také na modlitby a ve středu jsme 

byli na mši svaté v místním kostelíku................................................................................ 

   Díky pěknému počasí se nám podařilo uskutečnit většinu naplánovaných aktivit  

a také prozkoumat celý ostrov Katan a díky tomu vybudovat vesnici.     ......................  
 

Těšíme se na další akci s vámi!  

                                                                                                                         Václav Lízner .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MORAVSKOSLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE  
 

V rámci roku zasvěceného života promluví MUDr. Jan Vrabec o působení Řádu 

německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku ve zdravotnictví  

- přednáška se uskuteční  7.10. v 17:30 v budově CMG.    ...............................................    
..............................................   

                                                                                                                        Dr. Karel Kotyza 
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   CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ   GYMNÁZIUM  PROSTĚJOV 

 

             Vodácký tábor 

Již počtvrté se nadšení vodáci z CMG rozjeli zdolat část některého z českých 

vodáckých toků a prožít týden, na který se nezapomíná. 

Letos padla volba na Vltavu, oblíbenou trasu z Vyššího Brodu do Českých 

Budějovic. Deset studentů a dva pedagogové na kánoích zažívali krásné i perné 

chvilky. Počasí i množství vody bylo příznivé, a tak se podařilo uskutečnit i malou 

třešničku na dortu, kterou byla vyjížďka večerním Českým Krumlovem na raftech. 

Kromě toho se vydařila  

i návštěva hradu Rožmberka  

a zajímavým zážitkem byla 

ochutnávka zmrzliny vyrobené 

na počkání z čerstvého nebo 

mraženého ovoce dle 

vlastního výběru. V právě 

nastupujících horkých dnech 

přišla opravdu k chuti. 

 

 

                                                                                  na raftech před večerní projížďkou .    

 

                                     Církevní Základní škola při CMG schválena! 

Abychom mohli napsat takový titulek, museli jsme čekat hodně dlouho. Již brzy po 

založení gymnázia se myšlenka na vybudování uceleného vzdělávacího systému 

církevního školství v Prostějově neustále vracela a bylo jen otázkou času, kdy se 

uskuteční. Ten okamžik nastal v září 2015, kdy se změnil i název školy na 

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově a kdy 

kromě 30 nových studentů primy zasedli do školních lavic i žáci 6. třídy základní 

školy. Jejich kmenová třída bude letos zatím v budově gymnázia, ale již od příštího 

školního roku by měli žáci základní školy (další ročníky budou postupně nabíhat) 

své třídy mít ve vedlejší budově, kde proběhne generální rekonstrukce. Bylo vydáno 

stavební povolení a realizační firmu vybral investor, jímž je Arcibiskupství 

olomoucké. 

                                                                                                                   Jitka Hubáčková                                                                                      
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   PŘÍBĚH  
 

                    Co netrápilo pana faráře  ....................................................      

_erlínský arcibiskup Alfred Bengsch kd_si řekl: „Starými před Bohem nás nečiní 

počet našich let, ani nemoc, ani slabost těla. Starými nás činí jedině naše vina. Ona 

nás dě_á ztrápenými a ubíjí v nás naději, činí nás skeptickými a úzkostlivými, 

za_emňuje nám oči před vším dobrým a nakonec v nás ubíjí lásku a stáváme se 

chladnými a hrubými. Duch Boží nás ale chce omladit!“ 

   Pro mě je živ_u ilustrací těchto slov vzpomínka na mého první_o pana fará_e. 

Seděli jsme u večeře, když nešikovně zatáhl za svod pokojové televizn_ antény, 

která stála na kredenci. Ta se převrátila a pádem kosila všechno, co stálo kolem: 

porcelánové figurky, tranzistorové rádio... zůstala jen nevídaná spoušť. Pan farář 

nad tím __víli nešťastně a provinile stál, a potom si nahlas položil otázku: „‗ ‗ ‗    

‗ ‗    ‗ ‗ ‗ ‗‗ ?“ A vítězoslavně odpověděl: „Nebyl! Tak co.“ A začal vzniklý 

nepořádek uklízet. 

     Jeho kněžská duše byla opravdu krásná. Poslední údobí jeho života bylo pozna-

menáno poruchou řeči a částečným ochrnutím, a byl zbaven toho nejkrásnějšího, co 

kněz může – sloužit mši svatou. Sedával při bohoslužbách v lavici se svými farníky, 

díval se na oltář a stále se usmíval. Protože to, co ho postihlo, bylo sice nepříjemné, 

těžké, bolestné, ale nebyl to hřích! 

       Mons. Jiří Mikulášek .    

(převzato z: Stříbrné vteřiny. Cesta, 2002) 
 

 

Opět z http://www.milujte.se/storage/dalsi/ze-zivota-pro-zivot.pdf.  
Písmenka doplněná na políčka _ vepiště do políček ‗ a získáte tajenku.         –sch– 

 
                                                                                                   

 

   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

  Ve větách najdi části oblečení kněze.   (např. POŠTO, LACINÁ ZROVNA NEJSI.) 
 

TOMÁŠ LHAL BABIČCE. 
 

KARLÍK JE NEZBEDA, ALE JINAK JSTE VZORNÁ TŘÍDA. 
 

PAVEL UMYJE PODLAHU, KLÁRA SCHODY. 
 

                                                                                              připravila Renata Plenařová 

 

http://www.milujte.se/storage/dalsi/ze-zivota-pro-zivot.pdf
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   BOHOSLUŽBY  O  HODECH  2015   U  POVÝŠENÍ  SV.  KŘÍŽE 
KONOCÍCH 2015 

pátek 11.9.  – mše svatá v 8:00 a 18:00 
 

sobota 12.9.  – mše svatá v 8:00 a 17:00 
 

neděle 13.9.  – mše svatá v 7:30, 9:00, 10:30  
                           – požehnání v 15:00  

 

 

   POZVÁNKY 
 

 *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Na koncert do Paxu zve všechny lidi dobré vůle    Zuzana Bartošová. 
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