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   ÚVODEM 
 

V postní době byli přijati tři dospělí mezi katechumeny, řekli mi pak: „Při  boho-

službě to na nás přišlo, že jsme nebyli moc schopni odpovídat. Dotkla se nás slova 

čtení, zpěv žalmu a chvíle přijetí do společenství.“                                     .   

   Před námi jsou největší křesťanské svátky. Letos poprvé mají 

lidé volno na Velký pátek. Jak dobře prožít Svatý týden? 

Zúčastněme se bohoslužeb, ale nebuďme jen pasivními diváky, 

ale aktivními účastníky všeho, co se děje.  Zastavme se o Veliko-

nocích pod křížem a dívejme se na něj. V tichu se modleme před 

křížem. Učme se od Pána Ježíše být aktivní duchem, být aktivní  

i v utrpení. Přijímá kříž, statečně snáší bolest, odpouští 

nepřátelům…                                      . 

   Při práci se setkávám s postiženými, nemocnými a starými 

lidmi, kteří jsou často omezeni - špatně vidí, nemohou se 

vyjadřovat, jsou na vozíku… Čemu se od nich můžeme učit? 

Oběti, lásce, radostnému sebedarování. Tím se věřící  

i nevěřící lidé přibližují Bohu, stávají se mu podobnými. Pozná to i jejich okolí.  

„Bůh má své ucho na tvém srdci,“ říká sv. Augustin, učitel církve.       . 

   V aktivitě ducha můžeme neustále růst, i když nám přibývají roky a ubývá 

fyzických sil. „Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova,“ říká apoštol 

Pavel. Ve smrti pak budeme naprosto svobodní, bezbranní absolutní pasivitou 

konce, ale svobodní vrcholným úkonem lásky: Bože, důvěřuji ti. Odevzdávám se Ti,  

jdu k Tobě. Miluji Tě. V takové smrti pasivita končí, vrcholný úkon lásky však 

zůstává - takový budu navěky.                                                                . 

   Přeji Vám požehnané Velikonoce, ať svým srdcem poznáme Krista jako učedníci 

v Emauzích. Řekli si: „Což nám nehořelo srdce, když s námi mluvil a otvíral nám 

slova Písma?“ a v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma, aby sdělili radostnou 

zprávu apoštolům.  

                                                                                                                       P. Pavel Caha  . 

 

... 

    Ve Svatém týdnu budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření  

    v kostele Povýšení sv. Kříže v úterý a ve středu 22. a 23.3. během celého dne.    

 

Na obětním stole jsou kříž  

a eucharistie blízko sebe, 

abychom nezapomněli, co 

Krista stálo naše vykoupení. 
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   PASTORAČNÍ  RADA  FARNOSTI 
 

     Kostel sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných)                             .                                              

z rozhodnutí arcibiskupství přešel do správy farnosti sv. Petra a Pavla.               .                                                                
.    

     Tříkrálová sbírka 2016 

Letos koledovalo v našem děkanátu 223 skupinek koledníků, z toho v Prostějově  

20 skupinek (včetně studentů CMG). V celém děkanátu se vybralo 855 296 Kč, 

z toho v Prostějově 91 000 Kč. Charita Prostějov plánuje rozdělit získané finance 

takto:  nákup auta (obnova vozového parku) 

    200 000 Kč – na plánovanou opravu domu Marta 

    15 000 Kč – přímá pomoc v místě 

 

     Oprava varhan v kostele Povýšení sv. Kříže    

Otec Leo s Ing. Horákem podali žádost o dotace ve výši 435 000 Kč na magistrát 

města Prostějova a ve výši 420 000 Kč  na Olomoucký kraj. Žádost o dotace na 

Památkovou péči (Ministerstvo kultury) musí být podána do konce června. Získat 

finance z peněz EU nemůžeme, protože v tomto programovém období nejsou 

vypsané programy na opravu památek.                                        .  
 

     Fara a kostel Povýšení sv. Kříže 

- vyvložkován komín na faře a v sakristii                                             . 

- v dubnu proběhne oprava kaple v 1. poschodí fary (po 20 letech)                        . 

- Poskytovatel internetového připojení ICT Morava (majitelem firmy je pan Radek 

Vymazal) zažádal o umístění svého vysílače na věži kostela Povýšení sv. Kříže. 

Obdobné zařízení má již na věži má firma Infos. S žádostí ICT Morava farní rada 

souhlasí. Poptáme cenu obvyklou za pronájem podobného zařízení a srovnáme  

s návrhem žádající firmy, poté rozhodneme o konečné ceně.                     . 
 

     Farní pouť                                                     . 

proběhne 18.6.2016. Navštívíme Slavkovice (uctíme ostatky sv. Jana Pavla II.  

a sv. Faustiny), Žďár nad Sázavou (Brána milosrdenství v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Mikuláše) a Zelenou Horu (prohlídka).  

 

 

Zápisy ze setkání pastorační rady farnosti v plném znění si můžete přečíst na  

http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/o-farnosti/farni-rada. 

http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/o-farnosti/farni-rada
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   ZPRÁVY  Z  FARNOSTI  
 

     Jaký byl 1. farní ples ? 

Byl skvělý a vydařený !!!                      .                                                                              

   Celým večerem nás provázela výborná hudba. 

Báječná "farní kapela", která vznikla právě pro 

tento účel, hrála a zpívala tak, že bez 

skromnosti můžeme říct, že některé písně byly 

téměř k nerozeznání od originálu, ba ještě lepší. 

Však také na konci plesu byli zaslouženě 

odměněni bouřlivým potleskem.           . 

   Na vyjímečnosti plesu dodalo i předtančení. 

Sledování profesionálního tanečního páru  

"v akci" mělo sice na svědomí, že taneční sebevědomí některých z nás kleslo na bod 

mrazu, ale nejdůležitější bylo, že i poté jsme dokázali "šlapat to svoje zelí"  

s opravdovým nadšením. A o tom je přece tanec především.                         . 

   Třešinkou na dortu byla neméně příjemná a navíc hodnotná tombola. Chvilky 

napětí při losování střídalo doufání každého z nás, že snad konečně tentokrát mám 

štěstí nejenom v lásce... Takže se stalo, že někteří šťastlivci pojedou letos na pouť do 

Věčného města Říma a jiní budou možná hovořit plynně cizími jazyky :-)                 . 

   Těšila jsem se na to, že se na plese potkáme s mnoha známými nejen z kostela od 

Cyrilka, ale i z dalších farností, s kterými se už tak často nevídáme. Velmi pozitivně 

jsem vnímala i to, že se plesu zúčastnili naši kněží a jáhni. Mohli jsme s nimi 

prohodit pár slov a zjistit, jak se mají. Bylo příjemné je vidět v dobré a pohodové 

náladě a dobře se bavící – obzvláště u scénky o zpovědním automatu, kdy jsme se 

mohli nejen zasmát, ale taky si uvědomit, jakým darem pro nás kněží jsou. 

   Myslím a jsem přesvědčená, že tento ples byl příjemně prožitým večerem pro 

všechny zúčastněné. A to pro všechny tancechtivé i ty méně. Mohli jsme totiž 

alespoň na chvíli odložit své každodenní starosti a v příjemné společnosti si 

odpočinout a nechat se nakazit dobrou náladou. 

   Velký dík patří Honzovi Černému, který byl hlavním organizátorem, ale i všem 

ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu večera jakýmkoliv viditelným či 

neviditelným způsobem.                                             .  

   Nezbývá než dodat: Kéž by tento farní ples byl prvním z mnoha dalších...    . 

                                                                                                                     Jana Kadlecová . 
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     Poděkování za první farní ples                                       . 

Dovolujeme si vyslovit poděkování všem, kdo přispěli k pořádání akce farního 

plesu, který se uskutečnil 5.2.2016 v domě služeb na Olomoucké ulici v Prostějově. 

Děkujeme všem sponzorům, v první řadě paní poslankyni Jitce Chalánkové, která 

darovala peníze na pronájem sálu, dále pak panu Jiřímu Dittmannovi, který zaplatil 

předtančení, a také všem, kteří svým darem přispěli do farní tomboly, zajišťovali 

prodej lístků či jiným způsobem pomohli ke zdárnému průběhu akce. V neposlední 

řadě děkujeme farní kapele, nepřekonatelnému kapelníkovi Robinu Filákovi, který 

převážnou část farního plesu doprovodil hrou či zpěvem, a jeho dcerám.      .  

Výdělek plesu – hrubý zisk 24 600 Kč – byl věnován na opravu varhan u Povýšení. 

                                                                         za tým pořadatelů          Ing. Jan Černý . 
 

     Půjčování knih na faře                                           . 

„Otče Pavle, nemáte nějakou dobrou knížku na přečtení?“ zeptala se mě jedna 

farnice, když její skupinka douklízela a šel jsem za nimi zamknout kostel. „Taky 

bych si nějakou půjčila,“ přidala se hned další. „Dobrých knížek pár mám a na faře 

jsou i další, které by stály za přečtení, ale nikdo je už dlouho nečetl,“ pomyslel jsem 

si. A tím to všechno začalo. Zrodil se nápad zřídit farní knihovnu.                       . 

   Našly se ochotné knihovnice, protřídili jsme knížky v regálech na chodbě fary  

a přidali k nim 3 krabice od banánů knížek z fary v Krasicích, vše seřadili a sepsali 

seznam – je uveřejněn na webových stránkách farnosti Povýšení sv. Kříže 

http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/knihovna-na-fare. Čas od času si zde 

budete moci přečíst i tipy na zajímavé knihy.                            . 

Otevírací doba knihovny bude: neděle  8:15–9:00  a  11:30–12:00                         . 

                                           1. čtvrtek v měsíci  9:00–10:00                               . 

          1. pátek v měsíci  19:00–19:30                                . 

a poprvé si můžete přijít vypůjčit knížky o 3. neděli velikonoční (10.4.2016). Zveme 

vás také v tento den na čaj, kávu a buchty do Rybárny. Rybárna bude sloužit 

v otevírací době knihovny jako čítárna. Nespěchejte po mši sv. hned domů, 

zpomalte, zastavte se, začtěte, povídejte si s ostatními.                                                  . 

Pokud máte doma knihy, které byste chtěli darovat do farní knihovny, sepište 

prosím jejich seznam (autor + název), přidejte kontakt na sebe a a) pošlete na email 

ev.dobiasova@gmail.com, nebo b) vhoďte papírek označený heslem „knihovna“ 

do schránky na faře/předejte ve farní kanceláři. Naše knihovnice se vám ozvou.  .  

                                                                                                                 P. Pavel Caha SDB . 

 

http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/knihovna-na-fare
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     Úklid v kostele Povýšení sv. Kříže                                                                   . 

Po prosbě o pomoc v minulém čísle Inri se přihlásily 2 paní. Přihlašovat se můžete  

i nadále ve farní kanceláři, nebo napište kontakt na sebe na lístek, označte heslem 

„úklid“ a vhoďte do schránky na faře. Kontakt na paní Laurenčíkovou už neplatí. 

 

   STATISTIKA  ZA  LOŇSKÝ  ROK 
.  

V roce 2015 proběhlo v naší farnosti 72 křtů, náboženství navštěvovalo 115 dětí 

školou povinných, 15 dětí přistoupilo poprvé k sv. přijímání, svátost manželství si 

udělilo 13 párů a pozůstalí se se zesnulými rozloučili při 55 pohřbech.               .  

Podle údajů ze sčítání věřících (jak jste trhali okraje papírků) byla účast na 

nedělních bohoslužbách 706 osob, z toho 401 v kostele Povýšení sv. Kříže a 305 

v ostatních kostelích farnosti.                                      .  

 

   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE  
 

V rámci tématu "Zasvěcený život" jsme se věnovali těmto řeholním řádům  

a kongregacím: Pasionisté v Jaroměřicích, Františkáni v Moravské Třebové, 

Dominikáni v Olomouci, Salesiáni v Prostějově, Jezuité v Olomouci, Minorité  

v Brně. Naši přednášející také hovořili o životě vojenských kaplanů v Moravské 

Třebové a Afganistánu, o misionářích v Kongu. Zájemce o rozšíření tohoto tématu 

odkazuji na dvoudílnou knihu Tichá srdce se srozumitelným slovem Aleny Ježkové 

a skvělými fotografiemi Jiřího Chalupy.                                                . 
 

    Pro jarní semestr jsme pro vás připravili: 

16.2. 2016 Mgr. Jindřich Miklas   

    Otevření Svaté brány v Římě, zahájení roku Milosrdenství 

23.3. 2016 PhDr. Iva Koucká    

  Římané na Moravě. Co byly pochodové proudy římského vojska 

13.4. 2016      PhDr. Karel Kavička    

  Mariánský sloup v Praze, historie a současnost 

18.5. 2016 P. Mgr. Miroslav Herold SI    

  Můžeme poznat minulost?                                                    . 

Všechny přednášky se konají v 17.30 hod. v budově CMG na Komenského 17.   . 

Těšíme se tam s vámi na shledanou.                                          . 

                                                                           za výbor MSKA    PaedDr. Karel Kotyza 
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   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 

 

     Jarní prázdniny v Jeseníkách 

Na přelomu února a března prožily mladší děti prázdniny na Staré Vodě, dospíva-

jící studenti na Annabergu. Sjezdovka na Andělské hoře se hemžila malými  

i velkými lyžaři, v poledne jsme se všichni vraceli na polévku na naši chatu na 

Annabergu. Kromě lyžování zbyl čas také na společné hry, modlitby, mši svatou  

a osobní program. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste na nás pamatovali  

v modlitbě, má to velkou cenu. Vrátili jsme se v pořádku a naplněni radostí ze 

setkání. Na fotky se můžete podívat na webu SHM.                    P. Pavel . 

 

     Letní prázdniny 2016 

TURNUS TÁBOR TERMÍN MÍSTO HLAVNÍ 

VEDOUCÍ 

VĚK 

ÚČASTNÍKŮ 

CENA 

1 Roháče 2016 30. 6. - 13. 7. 

2016 

Slovensko  

   - Huty 

Jaroslav Němec 14  a více 4 500,- 

2 1. plyšový tábor 2. 7. -  9. 7. 

2016 

Stará voda Markéta Nedbalová 11 - 13 1 600,- 

3 2. plyšový tábor 9. 7. - 16. 7. 

2016 

Stará Voda Jiří Galda 6 - 10 1 600,- 

4 Beskydy 2016 15. 7. - 27. 7. 

2016 

Beskydy  

   - Orlí hnízdo 

Jaroslav Němec 14 - 15 2 800,- 

5 3. plyšový tábor 16. 7. - 23. 7. 

2016 

Stará Voda Ondřej Češka 6 - 10 1 600,- 

6 Příměstský tábor 18. 7. - 22. 7. 

2016 

Školka CMG Zita Novotná 3 -  5 1000,- 

7 Setkání mládeže 

Krakov 

25. 7. - 31. 7. 

2016 

Polsko Petr Matula 14 - 18 5400,-/ 

5800,- 

8 Hobit 1. 8. - 10. 8. 

2016 

Annaberg Václav Lízner 11 - 14 2 500,- 

9 Tábor pro 

ministranty 

6. 8. - 13. 8. 

2016 

Stará Voda Petr Matula 6 - 10 1 600,- 

10 4. plyšový tábor 13. 8. - 20. 8. 

2016 

Annaberg Jana Štěpánková 11 - 13 1 600,- 

11 Ranger‘s Tarbíků 

  / Koreb 

21. 8. - 24. 8. 

2016 

Anenská 

myslivna 

Jaroslav Němec Tarbíci  

a Korbíci 

600,- 

12 Zamávání 

prázdninám 

21. 8. - 24. 8. 

2016 

Stará Voda Ondřej Češka 6 - 11 700,- 

13 Brigáda 28. 8. - 30. 8. 

2016 

Annaberg  

  / Stará Voda 

Jaroslav Němec kdo je ochoten 

pracovat 

200,- 

 

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

našich internetových stránkách www.shmpv.cz, kde se můžete také přihlašovat. 
 

Na všechny se moc těší            salesiáni  a  animátoři Klubu SHM Prostějov 
 

 

http://www.shmpv.cz/
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   SPOLEČENSTVÍ  NAŠÍ  FARNOSTI 

.                                                   . 

      SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH RODIN                . 
 

   Kdo patří do tohoto společenství, kdy a jak toto společenství vzniklo?  

Do tohoto společenství jsou zvány manželské páry, které se mnou absolvovaly 

přípravu na manželství nebo na křest svého dítěte. Jelikož však mnozí z partnerů 

pocházejí z nevěřícího prostředí, nabízí se jim skrze kontakt s jinými páry příležitost 

k získání hlubšího vhledu do křesťanské víry a také k prohloubení svého vlastního 

partnerského života.  

   Společenství takto existuje už mnoho let, ale původní manželé se z něj postupně 

přesunuli do jiných společenství farnosti, např. do společenství modliteb matek  

a otců. Poslední asi dva roky navštěvují toto společenství pravidelně 3 páry, občas 

se k nim přidají další. Někteří se zúčastní jen jednoho setkání a příště už nepřijdou, 

jiní přijdou vícekrát. Většinou se těchto našich setkání účastním spolu se svou 

manželkou.  
 

   Kdy a kde se scházíte, co společně děláte?                              .  

Scházíme se jedenkrát měsíčně v neděli odpoledne, na konkrétním datu se 

domlouváme vždy schůzku předem, podle směn apod. Společně se modlíme 

odpolední část breviáře, čteme úryvek z Písma sv. zaměřený k tématu, o kterém si 

potom povídáme (např. teď probíráme vztahy manželů, vztahy v rodině). Jednou 

ročně také jezdíme na pouť, které se účastní i dřívější členové a rodiny z farnosti. 

Letos, v sobotu 4. června, to bude už 13. pouť rodin. Pojedeme do Ostravy, 

zahájíme mší sv. v kostele sv. Josefa a prohlédneme si přilehlé salesiánské středisko 

Don Bosco. Chybět nebudou tradiční špekáčky, připraveny jsou i hry pro děti  

a exkurze do areálu Vysoké pece Vítkovice. Budu rád, pokud s sebou rodiny vezmou 

i své přátele, kteří nechodí pravidelně do kostela. Nejde totiž pouze o klasickou 

pouť, důležitý je také společně strávený volný čas.                               . 
 

   Jsou ve společenství mladých rodin vítáni noví členové? Jak se  .  

můžou přihlásit?                                       .  

Ano, jsou vítáni. Můžou za mnou přijít do farní kanceláře, nebo se mi ozvat 

telefonicky - 731 899 008.                                                                      . 

  

                          za rozhovor panu jáhnu Hubáčkovi děkuje Marie Schneeweissová T 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 

 

 

                                                            V evangeliu čteme o tom, jak  

                                                                                                       se Marie Magdalská, Petr  

                                                                                                          a Jan vydali k Ježíšovu  

                                                                                                            hrobu. Pomoz jim najít 

                                                                                                             správnou cestu, aby se  

                                                                                                              o Ježíšově vzkříšení  

                                                                                                              dozvěděli co nejdříve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pamatuješ, čím byli?                                                                              . 

Anna          Levi        Pilát    . 

Barabáš               Lukáš                 Šavel 

Herodes             Marie Magdalská          Šimon               . 

Jakub          Melichar                              Zachariáš 
 

     (rybář, lékař, celník, král, velekněz, soudce, voják, cizoložnice, farizej,          .  

      prorokyně, mudrc, vzbouřenec) 

                                                                                                                                     připravila Renata Plenařová  . 
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   LITURGICKÉ  DOTÁZKY  
 

Možná už se vám stalo, že jste si během mše sv. všimli něčeho, co víte, že se „tak“ 

dělá, ale nevíte proč. A vrtalo vám to hlavou, ale styděli jste se zeptat kněze a už 

jste se pak nedostali k tomu, abyste si odpověď dohledali sami. Nějak takhle vznikl 

podnět k nové rubrice Liturgické dotázky. Dotázky proto, že není účelem, aby 

odpověď na ně byla dlouhá a vyčerpávající. I pan jáhen Hubáček říká o svých 

odpovědích, že jsou to takové „odpovědičky“. Děkujeme mu, že se ujal této rubriky.  

   Prvních 5 dotázků vymysleli členové redakce nebo jejich přátelé, další dotázky už 

můžete vymyslet sami vy čtenáři a poslat na email redakce. Snad se vám bude 

rubrika líbit a něco vám (i nám) uvízne v hlavě.                              
 

 

 

Kdo je to celebrant, koncelebrant a jak si dělí kněží úkoly u oltáře,  

   když je jich víc?  

Hned tento první dotázek je ovšem pořádným dotazem a žádal by si také obsáhlou 

odpověď. Ve stručnosti můžeme říci, že celebrant je ten, kdo předsedá bohoslužbě, 

vede ji. Koncelebranty jsou pak všichni další kněží, popř. biskupové a kněží, je-li 

celebrantem biskup, kteří s ním liturgii „spoluslaví“ – koncelebrují. Všeobecné 

pokyny k Římskému misálu (dále IGMR) uvádějí: „Koncelebrace velmi vhodně 

naznačuje jednotu kněžství a oběti, jakožto i celého Božího lidu“. Proto ji při 

některých příležitostech, např. na Zelený čtvrtek při svěcení olejů, při svěcení 

biskupa nebo kněží dokonce předepisují, při vizitaci, různých setkáních kněží  

a rovněž na Zelený čtvrtek při večerní mši doporučují.  

   V IGMR se dočteme i odpovědi na další část otázky – jak se kněží o úkoly při 

bohoslužbě dělí, počínaje příchodem k oltáři přes úvodní obřady, bohoslužbu slova, 

bohoslužbu oběti až po závěrečné obřady. Kompletní popsání je nad rámec tohoto 

článečku, po dohodě je k nahlédnutí v IGMR čl. 161 – 208. Tady zase jen stručně. 

Od příchodu k oltáři po celé úvodní obřady a bohoslužbu slova vč. přípravy darů 

zůstávají koncelebranti na svých místech. K oltáři přicházejí až k prefaci, kterou 

však hlavní celebrat říká sám. Do eucharistické modlitby se pak zapojují podle 

(velice lapidárně řečeno) označení na okraji příslušného textu v misálu, a to 

symboly 1–4 a V, kde „1“ znamená první koncelebrant – ten po pravé ruce 

celebranta, „2“ po levici atd., „V“ znamená všichni, neoznačené říká celebrant sám. 

Eucharistii přijímá první celebrant, po něm postupně ostatní koncelebranti. IGMR 

podrobně popisuje několik možných způsobů. Po domluvě mohou někteří z kon-
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celebrantů pomáhat celebrantovi s podáváním sv. přijímání věřícím. Závěrečné 

obřady koná hlavní celebrant sám, jako jediný (spolu s jáhnem) při odchodu políbí 

oltář.  

                                                                                      odpovídal Ing. Mgr. Petr Hubáček . 

 

   RADIO  PROGLAS  VYSÍLÁ  JIŽ  20  LET  
 

Křesťanské rozhlasové vysílání Radia Proglas je velkým Božím darem pro ty, kteří 

touží po dobrých zprávách, po Božím Slově, po životě s církví a životě z víry a po 

pravdivých informacích z oblasti politiky, vědy a kultury. Tyto dary jim obětavě 

Radio Proglas zprostředkovává již dvacet let, díky Boží milosti, obětavé práci 

zřizovatelů a pracovníků tohoto křesťanského sdělovacího media a díky všem, kteří 

Radio Proglas podporují svými modlitbami a finančními prostředky.  

   Křesťanské Radio Proglas se před 20 lety rozhodlo vysílat to, co si žádá posluchač 

zaměřený na křesťanské hodnoty a na rodinu. Proto se vyčlenilo ze světa obchodu, 

komerce a zavazující reklamy.  

   Rozhlasová stanice Radio Proglas s.r.o. prostřednictvím Nadačního Fondu Radia 

Proglas shromažďuje finanční a jiné prostředky pro zajištění provozu, rozvoje a vy-

sílání. Nejde tedy o firmu, založenou za účelem zisku a podnikání, ale o sdělovací 

prostředek, který formuje, obohacuje, poučuje, potěší a provází všechny, kteří touží 

křesťansky žít, smýšlet a projevovat svoji víru ve svém osobním životě, ve 

společenstvích i na veřejnosti.  

   Radio Proglas již 20 let, s pomocí Boží a s obětavostí všech, kteří je provozují,  

i těch, jimž na křesťanských hodnotách v životě věřících a společnosti záleží, dokáže 

existovat, vysílat a pracovat z obětavosti, darů a modliteb svých věrných posluchačů 

sdružených do Klubu přátel radia Proglas a z darů jeho příznivců.  

   Všichni, kteří Radio Proglas posloucháte, kteří se ke křesťanství hlásíte a máte na 

mysli jeho růst v osobním životě a jeho prosazování v životě společnosti, můžete 

svým členstvím v Klubu přátel Radia Proglas, nebo finanční pomocí a modlitbou 

přispět k šíření Božího království zde na zemi.  

   K Vašemu aktivnímu a konkrétnímu zapojení na podporu Radia Proglas ochotně 

pomohou Vaši KAPŘI – KAmarádi PRoglasu, kteří, jak víte, působí i v našich 

prostějovských farnostech.                                                      . 

                                                                                                                             Josef  Indra 



INRI 1/ 2016 12 

   NOC  KOSTELŮ    
 

Je již tradicí, že se na jednu noc otevřou v celé naší republice kostely a modlitebny, 

aby nabídly svoje prostory, lidské síly a Božího ducha těm, kteří budou chtít 

přijímat. Letos bude Noc kostelů v pátek 10. června 2016 od 18 hodin. 

   Jsou přihlášeny kostely a modlitebny Povýšení sv. Kříže, sv. Cyrila a Metoděje,  

sv. Josefa v Krasicích, sv. Bartoloměje ve Vrahovicích, sv. Petra a Pavla, sv. Jana 

Nepomuckého, Husův sbor, Českobratrská církev evangelická, Sbor Církve bratrské 

na Šárce a Apoštolská církev v Raisové ulici. Stejně jako loni chceme návštěvníkům-

poutníkům nabídnout zajímavý program a poutní kočár s možností svezení.  

   Věřím, že i letos bude tato celostátní akce podporovaná našimi biskupy a mnoha 

kněžími prospěšná po duchovní stránce mnoha lidem, kteří naše kostely přijdou 

navštívit. Nikdo nevíme, kdy a jakým způsobem chce Pán člověka oslovit. Možná to 

bude právě prostřednictvím tohoto večera a třeba jen milým úsměvem někoho  

z nás. Nenechme si tuto příležitost ujít. 

   Všichni, kteří se podílejí na organizaci, technickém zabezpečení, přípravě  

a realizaci programů to dělají s láskou, zadarmo a ve svém volném čase. Zajímavé 

je, že návštěvníků rok od roku přibývá, ale lidí nabízejících pomoc je v naší farnosti 

stále méně a méně. A smutné je, že se to netýká jen Noci kostelů... Navíc ti, kteří na 

Noci kostelů pomáhali v minulých letech, by se také rádi podívali i do jiných kostelů 

nebo by chtěli navštívit i jiná města. Nenechávejte prosím všechno na stejných 

lidech, do společenství farnosti a Kristovy církve patříme všichni ! 

   Především v samotný den D 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. Zajímá je kde, co nebo koho 

najdou, kde probíhá jaký program. V neposlední řadě musí pořadatelé dát pozor, 

aby lidé nezabloudili, kam nemají, nebo zda se v kostele nepohybuje někdo, kdo 

nepřišel jen na prohlídku. Potřebné informace poskytují lidé u informačního 

stolečku při vstupu do kostelů, ale není špatné, když označení pořadatelé uvnitř 

kostela dokážou poradit nebo alespoň na vstupní místo odkázat.  

   Chtěla bych už nyní poprosit všechny, kdo se můžete uvolnit i v nočních hodinách, 

abyste si tento termín poznačili a udělali si čas třeba jen na pouhou 1 hodinu  

a nabídli svou pomoc. Zvlášť vybízím ty z vás, kteří jste se v předchozích 7 letech 

nezapojili. Není to nic náročného, navíc pro všechny pořadatele je zajištěno zázemí 

a občerstvení na faře. 
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   Vítané jsou samozřejmě i návrhy, jak Noc kostelů oživit, případně malé 

sponzorské dary. Každoročně se také návštěvníkům rozdávají drobné upomínkové 

předměty – loni to bylo pěkné pexeso s novými kostely v našem arcibiskupství, rok 

před tím baterky. Nápady, případně vlastní výtvory rádi použijeme. 

   Ty z farníků, kteří se nemůžou fyzicky zúčastnit a zapojit do příprav ani 

pořadatelské služby, prosím o pomoc v modlitbě. 
 

        Kontakt na faře nebo Jana Tobolová - 733 134 396. 

 

 

   Z  WWW.SIGNÁLY.CZ  
 

Pod dojmem z Hrachova článku Když církev kašle na svůj 

projekt a výsledků nástěnkové kampaně v roce 2015 jsem se 

rozhodla, že by bylo dobré podpořit Signály a představit je 

širšímu okruhu lidí prostřednictvím našeho farního časopisu, 

proto sem letos budu vkládat, co mě zaujalo a zdá se mi 

tematicky vhodné. Ono je to hodně subjektivní, co Vás na Signálech zaujme. Slovo 

na den, liturgie týdne, blogy, pozvánky na akce, společenství, formační obsah 

vytvářený redakcí, možnost duchovní podpory a provázení... Však zavítejte sami 

na www.signaly.cz (a nebojte se, že se profilují jako komunitní web pro mladé, 

když se podíváte blíže na uživatele, zjistíte, že někteří z nich jsou eufemisticky 

řečeno „mladí duchem“).                                –sch– ..  
 

 

            JAK? 

Jak mluvit o naději, když ti srdce svírá zoufalství a strach? 

Jak mluvit o radosti, když se tvá duše topí v slzách? 

Jak mluvit o kráse, když je tvůj svět šedý a ponurý? 

Jak mluvit o klidu, když jsi plný nepokoje? 

Jak mluvit o světle, když se to tvoje ztratilo ve tmě? 

Jak začít zase žít, když jsi ztratil nit svého žití? 

Jak začít zase žít, když jsi od svého života ztratil klíč? 

Jak začít zase žít, když jsi pustil ruku, která tě vedla dál? 

Jak začít zase žít, když jsi na to sám? 

http://www.signaly.cz/
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            Jak? MODLITBOU !!! 

Modlitba tvé srdce zahltí nadějí! 

Modlitba tvou duši zatopí mořem radosti! 

Modlitba ti ukáže, že i ta sebeobyčejnější věc je překrásná! 

Modlitba tě uklidní a usmíří! 

Modlitba tvůj život zase rozsvítí! 

Díky modlitbě rozmotáš to zašmodrchané klubko problémů a najdeš nový počátek! 

Díky modlitbě znovu najdeš klíč, který ti otevře vrátka do nového života! 

Skrze modlitbu tě Boží ruka pevně chytí a bude tě vést a podpírat na další    .  

  cestě životem! 

Díky modlitbě nikdy nebudeš sám!!! 

 
 

   PROSÍME  O  RADU  ČTENÁŘE  INRI 
 

   Milí čtenáři,                                                                      . 

obměnilo se složení redakční rady tohoto časopisu, sešli jsme se a společně přemýš-

leli, kam časopis směřovat dál. A rádi bychom poprosili i Vás, čtenáře Inri, o radu,  

o čem byste se rádi dočetli, co byste se rádi dozvěděli z jeho stránek. Budeme se 

snažit tomu přizpůsobit v rámci našich sil a možností.                                    . 

   V prvním čísle časopisu, které vyšlo na Popeleční středu 1995, jeho autoři shrnuli 

smysl farního časopisu takto:                                       .                                                          

. 
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   V dnešní době je více informačních zdrojů pro křesťany, jak na internetu, tak mezi 

tištěnými periodiky. Hledáme, čím má být Inri jedinečné. Zavzpomínala jsem na 

starší čísla Inri, která si pamatuju z dětství, a v paměti se mi vybavily mlhavě 

úvodníky otce Pavla Krejčího a příspěvky pana Nágla, u kterých jsem se místy 

usmívala, místy chechtala (další jeho příběhy ze života jsou k přečtení na 

http://www.rodina.cz/autor14.htm, proto je do časopisu Inri nepřebíráme, když 

jsou snadno dostupné jinde). Taky můžete zavzpomínat na to, co se Vám líbilo 

v předešlých číslech a teď Vám to třeba chybí, nebo se podívat na jiné farní  

i nefarní časopisy, a navést nás, čím bychom se mohli inspirovat. Budeme rádi za 

každý názor, za každou odpověď, i když to třeba bude kritika současné podoby 

časopisu. Taky by nás například zajímalo, jestli čte Inri na internetu někdo z jiné 

farnosti, a nemáme jinou možnost, jak to zjistit, než takhle se zeptat. Svoje podněty 

můžete posílat na casopisinri@gmail.com.                                 . 

   A prosíme Vás také o modlitbu. Předem děkujeme. 

                                                                                      za redakci    Marie Schneeweissová .  
 

 

PS: Hodil by se nám do týmu ještě kreslíř, někdo, kdo si rád čmárá                      . 

       vtipné drobné malůvky na okraje sešitu, kdo by nakreslil malé                    . 

       originální černobílé ilustrace k tématům, o kterých se v Inri píše.                          . 

       Přibližně něco jako v časopise Svižník. 

.......................................... 

 
.....    .............................................. 
 

   POZVÁNKY 

 *  Na Zelený čtvrtek 24. 3. se bude v katedrále sv. Václava v Olomouci v 9.30 hod.  

     konat Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů.      .  
    

 * 31.3. v 18.00 hod. v galerii Cyril (ve věži kostela sv. C+M) vernisáž výstavy 

     Naděždy Mačálové „Tam, kam se dívají“.  Prohlídky po domluvě - 732 724 341.  
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   BOHOSLUŽBY  O  VELIKONOCÍCH  2016 

    24. 3.  ZELENÝ ČTVRTEK  - připomínka poslední večeře Páně  

Povýšení sv. Kříže 18.00,  po mši sv. adorace  

sv. Petr a Pavel   18.30, bdění v Getsemanské zahradě do 22.00  

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

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

Povýšení sv. Kříže 
křížová cesta 14.30 hod.;  

bohoslužba 18.00 hod., pak adorace  

 

sv. Petr a Pavel   
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.; 

 křížová cesta 15.00 hod.; bohoslužba 18.30 hod. 

 

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

    26. 3.  BÍLÁ SOBOTA  - bdění u Kristova hrobu 

Povýšení sv. Kříže adorace během celého dne: 8.00 - 17.00 hod. 
 

sv. Petr a Pavel 
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.; 

modlitba u Božího hrobu 9.00 - 17.00 hod. 

 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 8.00 hod. Rch+Mč; Boží hrob do 17.00 hod. 
 

     26. 3.  VELIKONOČNÍ VIGILIE  - oslava Kristova vzkříšení  

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod. 
 

sv. Petr a Pavel   20.00 hod. 
 

sv. Bartoloměj (Vrahovice) 21.00 hod. 
 

    27. 3.  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) 11.00 hod. 
 

sv. Bartoloměj (Vrahovice)  9.00 hod.  
 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod. 
 

   28. 3.  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. 
 

 


