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   ÚVODEM 
 

   Milí farníci,  

slavíme hody v naší farnosti, slavíme náš kostel. Slavení hodů 

nebo posvícení je obvykle odvozeno od události posvěcení  

kostela. Náš farní kostel Povýšení svatého Kříže byl posvěcen 

16. září 1703. Možná si nyní říkáte:  „Ale vždyť  především 

slavíme svátek Povýšení svatého Kříže!“ A máte pravdu, až na 

to především. Slavíme obojí. Blízkost v kalendáři u nás spojila 

slavení hodů – posvěcení kostela a poutě – titulu kostela.  

Velmi dobře se to dá přirovnat ke slavení narozenin a svátku.  

I kostel slaví „narozeniny“ – posvěcení a „svátek“ – pouť.  Při 

posvěcení je kostel zasvěcen Bohu a některému světci, nebo 

tajemství naší víry. I v lidském životě je to úzce spojeno, vždyť i my jméno dostáváme 

krátce po narození. Jistě stojí za zmínku, že ještě před pětaosmdesáti léty se píše  

o prostějovské pouti a hody jsou v závorce nebo malým písmem.  

   Je to jedinečná příležitost darovaná Bohem každému z nás k duchovním hodům, 

k tomu abychom se bohatě duchovně nasytili a vytvořili si duchovní zásoby, které mol 

ani rez nekazí. 

   Slavíme tyto hody – pouť v roce podstatné změny pro naši farnost. Po bezmála třiceti 

letech se salesiáni Dona Bosca rozhodli z farnosti odejít. Nešli nikam daleko, ale  

jak jistě víte, požádali našeho otce arcibiskupa o farnost sv. Petra a Pavla  

v Prostějově, kterou loni opustili salvatoriáni. Otcové salesiáni jsou i nadále pověřeni 

duchovní péčí o Cyrilometodějské gymnázium a základní a mateřskou školu, jejímž 

zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Správa farnosti Povýšení svatého Kříže je 

svěřena diecéznímu knězi P. Aleši Vrzalovi, který je zároveň děkanem prostějovského 

děkanátu. S ním v pastorační péči o farnost spolupracuje nadále jeden ze salesiánů  

P. Pavel Caha a trvalý jáhen Petr Hubáček.  

Přeji Vám všem hojné duchovní hody           

                             farář P. Aleš Vrzala 

 

   PASTORAČNÍ  RADA  FARNOSTI 
 

     Charita 

Členové Charity s panem ředitelem vykonali v dubnu pouť k Božímu milosrdenství do 

Krakova. 1. 6. 2016 otec biskup Hrdlička při slavnostní mši svaté posvětil nově 

vybavenou kapli Zjevení Páně v Domově Daliborka.                           . 
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     Křížová cesta – obrazy Františka Bílka                                                . 

Od prosince 2014 je připravený projekt na restaurování křížové cesty, který vypra-

covala Mgr. Veronika Wanková, s předběžným rozpočtem ve výši 189.750Kč,  

bude předán k posouzení restaurátorovi arcibiskupství Ing. Kolářovi. Podle jeho 

vyjádření budeme postupovat dál (jednání s památkáři atd.).                          . 

Publikace PhDr. Kavičky bude financována z jiných zdrojů než z rozpočtu farnosti. 
 

     Noc kostelů                                                                                 . 

Návštěvnost byla letos stejná jako v minulých letech, návštěvníci mají stále velký 

zájem o koncerty, prohlídky i besedy, všechny programy byly hojně navštívené. 

Chyběli dobrovolníci na úklid v kostele u Milosrdných a bylo málo pomocníků na 

dohled v kostele Povýšení během samotného večera. 

                       

 

   ZPRÁVY  Z  FARNOSTI  
 

     Pouť rodin do Ostravy  

Na tuto pouť rodin jsme se moc těšili. Každoročně ji pro rodiny nejen ze zdejší 

farnosti pořádá jáhen Petr Hubáček. Pro naši rodinu to je již tradiční akce a jsme 

rádi, že ji můžeme prožít ve společenství lidí, které máme rádi. Je pro nás velkým 

povzbuzením a vyprošujeme si zde Boží pomoc a ochranu pro naši rodinu a děku-

jeme Bohu za jeho péči a za vše, co nám dává.  

   Letošní pouť nás zavedla do Ostravy, do kostela 

sv. Josefa, kde jsme se pomodlili křížovou cestu. 

Pak proběhla mše obětovaná za rodiny. Tuto 

sloužil otec Antonín Koman SDB. V poledne jsme 

si dopřáli špekáčkový oběd v přilehlém objektu 

Salesiánského střediska Don Bosco. Po obědě pak 

nám dospělým otec Antonín povyprávěl o svých 

misiích v Bulharsku. Pro děti souběžně probíhal 

zábavní program. Na závěr našeho putování nás 

čekala prohlídka areálu vysokých pecí Dolní 

Vítkovice. Musím říct, že prohlídka byla pro 

všechny nevšedním zážitkem. Po ukončení 

prohlídky jsme se rozjeli do svých domovů.  
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Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat jáhnovi Petru Hubáčkovi a celé jeho 

rodině za jeho příkladnou obětavost a všechen čas, který každoročně věnuje 

přípravě této pouti rodin. Už se moc těšíme na příští pouť a moc děkujeme všem  

zúčastněným poutníkům za společenství, které vytvořili na té letošní.                 .  

                                                                                                                  rodina Táborská  
 

     Katolická charismatická konference 2016 

Ve dnech 6. – 10. července jsme se zúčastnili na brněnském výstavišti 27. ročníku 

Katolické charismatické konference. Konference organizuje u nás od roku 1989 hnutí 

Katolické charismatické obnovy. Charismatické hnutí (= charismatická obnova  

= obnova v Duchu svatém) je hnutí jdoucí napříč křesťanskými denominacemi, je 

zaměřeno na evangelizaci a kurzy o víře, především tzv. kurz obnovy v Duchu 

svatém, pomáhá věřícím v uvedení do hlubšího života s Bohem, s Duchem svatým, 

s Písmem a s modlitbou. V katolické církvi se charismatická obnova začala objevo-

vat od 60. let 20. století (= Katolická charismatická obnova). 

   Katolická charismatická konference je otevřeným setkáním pro všechny. Letos, 

jako každý rok, jsme mohli spatřit několik desítek kněží a řeholníků, mezi nimi  

i některé známé tváře našich farností, a asi 7 tisíc věřících, často rodiny s dětmi. 

   Konference začala ve středu 6. července večerní mší svatou, 

od čtvrtka již nastartoval každodenní program skládající se 

z přednášek, mše svaté a společných modliteb. Letošní motto 

„Před Jeho tváří budeme žít“ (Oz 6,2) se prolínalo všemi 

přednáškami, které jsme mohli vyslechnout od různých 

přednášejících, P. Vojtěcha Kodeta, Kateřiny Lachmanové,  

P. Bogdana Stepiena a mnoha dalších. Každoročně bývá pozván 

i hlavní zahraniční host, jímž byl letos Jeff Scaldwell z Anglie, 

člen anglikánské církve. Také z homilií kněží (mj. prostějovského rodáka P. Kamila 

Obra) a nově vysvěceného biskupa plzeňské diecéze Mons. Tomáše Holuba jsme si 

odnesli témata pro přemýšlení a impulzy k modlitbě. Pokud nám snad některé 

vyřčené myšlenky unikly, přednášky bylo možné zakoupit si na CD a DVD. Byl zde 

také prostor pro soukromou adoraci a tichou modlitbu před Nejsvětější svátostí, 

svátost smíření nebo přímluvnou modlitbu.                                     . 

   Program však není zajištěn pouze po duchovní stránce. Nechybí koncerty, 

divadelní představení či posezení u vína s cimbálovou muzikou. Nezapomíná se ani 

na možnost ubytování na místních studentských kolejích a stravování přímo na 

brněnském výstavišti od snídaní, obědů až po večeře. I když někteří dávají přednost 
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domácím řízkům a sekané na dece v trávě...  Moc si vážíme skvělé práce všech 

organizátorů a pracovníků. Záštitu nad konfe-

rencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. 

Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Ing. Roman 

Celý, organizaci celého dění pak nejen tým 

charismatické obnovy, ale i několik stovek dobro-

volníků „citrónů“ a „pomerančů“ ve žlutých  

a oranžových tričkách. Během přednášek bylo 

postaráno i o naše děti na tzv. Dětské konferenci, určené pro děti od 4 do 15 let, a to 

nejen pouhým hlídáním dětí, ale bohatým duchovním, sportovním, herním a tvoři-

vým programem, jehož součástí je také mše sv. pro děti. Zhruba 800 ratolestí 

z Dětské konference nám během svého vystoupení na pódiu předvedlo opravdovou 

čistou radost Božích dětí. Pro rodiny s menšími dětmi je speciálně vyhrazena část 

pavilónu, kde si mohou při programu hrát společně na dece.  

   Není potřeba zúčastnit se všech dní konference, stojí za to vyrazit byť jen na jeden 

den a „nabrat si“ posilu od Pána, který dává zadarmo. Děkujeme Bohu, že jsme 

mohli být účastni Jeho velkého díla. Opět jsme zakusili velikou Pánovu blízkost  

a Jeho moc, sílu modlitby. Kéž žijeme před Jeho tváří i své všední dny!            .  

                                                                                                                           Jana Černá  . 
 

     Jak se daří farní knihovně?                                                              . 

Od vydání minulého Inri přibylo 485 nových knih, část darovali farníci a kněží, 

další byly přivezeny z Olomouce od jezuitů a jedna byla výhrou za správně vyluš-

těnou křížovku v Katolickém týdeníku. Přijímáme už pouze duchovní literaturu.  

Byla upravena otevírací doba:  1. čtvrtek v měsíci  9:00–9:30                       .                                                               

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

.       1. neděle v měsíci  8:15–8:45  a  11:30–12:00     ..                                                        

Kromě toho funguje i tzv. „samoobsluha“ – knížku si můžete půjčit sami, když např. 

jdete na faru na setkání společenství, nebo když poprosíte někoho z kněží, aby vás 

na faru pustil; stačí, když půjčení zapíšete do výpůjční knihy a knížku pak vrátíte do 

označené bedničky. Doporučená doba půjčení je 1-2 měsíce, půjčování je bezplatné. 

Pokud byste chtěli přispět na nákup nových knih nebo navrhnout, jaké knihy 

koupit, slouží k tomu krabice a nástěnka u knihovny.                                .      

Doufáme, že si naši farníci najdou cestu k dobré četbě. Navést je můžou tipy na 

http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/knihovna-na-fare, další budou v červnu. 

                         podle rozhovoru s Evou Dobiášovou napsala Marie Schneeweissová. .      
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     První sliby 

V sobotu 6. srpna se ve slovenském městečku Šamorín 

(asi 12 tis. obyvatel) uskutečnila mimořádná slavnost.  

V místním kostele složily své první řeholní sliby dvě 

sestry. Slovenka Alena Badačová a držovická rodačka 

Jana Marková (*1987). Jejich novou rodinou je Institut 

dcer Panny Marie Pomocnice neboli saleziánek.  

   Z rodné farnosti, tedy z Vrahovic, přijel plný autobus příbuzných, přátel a farníků. 

Zahanbit se nedal ani Prostějov, kde Jana studovala a působila na CMG a byla 

aktivní jako animátorka. Přijeli kněží, animátoři i přátelé ze „spolča“ rozptýlení od 

Prahy po Ostravu.                                                                       .  

   Ze slavnosti mi nejvíc utkvělo Janino děkování Pánu Bohu: „Ty jsi byl, Bože, 

první, Ty jsi mě povolal k životu a já ti ho teď vracím, Ty jsi mě miloval první a já ti 

teď odpovídám…“                                                     .  

   Po liturgickém slavení, jehož hlavním celebrantem byl slovenský provinciál Jozef 

Ižold, jsme byli pozváni na místní gymnázium k hostině v podobě všech možných 

dobrot.  

   Ještě dodám, že komunita saleziánek v Šamoríně provozuje formační dům, sestry 

učí na základní škole, vedou oratoř a mládežnické středisko Laura, pořádají 

duchovní obnovy, tábory a podle svého charismatu pracují převážně s dívčí mládeží. 

                                                                                                               Jana Pokorníková  

 

   PRÁZDNINY  S  SHM 
 

Zeptali jsme se dětí, co se jim na táboře nejvíc líbilo, co pro ně byl největší zážitek.    
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Fotky z táborů najdete na https://shmpv.cz/fotogalerie/2016.                           . 
 

dny plné výletů, zábavy a dřiny  
                         Vojta, 14 let 
     (tábor Kolem kolem Beskyd) 
 

 
 
 

https://shmpv.cz/fotogalerie/2015
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   CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ   GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 

 

    Otevření rekonstruované budovy základní školy  

Dne 1. září 2016 byla slavnostně otevřena a požehnána budova základní školy při 

Cyrilometodějském gymnáziu. Rekonstrukce probíhala celý uplynulý školní rok  

a původně bytový měšťanský dům se proměnil ve školní budovu s veselou fasádou, 

světlými třídami, prostorným dvorem a šatnami. V budově bude také umístěn 

Školní klub a odpočinkové prostory.  

Letos v ní budou dvě třídy – šestá  

a sedmá. Postupně pak bude nabíhat  

i osmá a devátá třída. Prozatím se 

nepodařilo získat vhodné prostory pro 

první stupeň základní školy, ale myšlenky 

na ucelený systém církevního školství  

v Prostějově od mateřské školy po 

gymnázium se nevzdáváme.  

   Vzhledem k rozrůstání školy jsme přivítali také nové posily pro duchovní rozvoj 

našich žáků. K hlavnímu spirituálovi školy, P. Petru Matulovi, přišel na pomoc  

P. Pavel Čáp a výuku náboženství v některých třídách převzal P. Antonín Pražan. 
 

                                                                                                                 Jitka Hubáčková                                                                                      
  

 

   CENRUM  PRO  RODINU  PROSTĚJOV  
ÁSEŇ 

Od 4. 10. začíná Kurz efektivního rodičovství, jehož lektorkou je Bc. Marcela 

Kořenková. Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání  zaměřených na řešení vztahu 

dítě – rodič v duchu výchovy založené na principech spolupráce a zodpovědnosti..  

   Více o KER a dalších nabízených programech na http://www.prostejov.dcpr.cz/. 

 

   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE  
 

Jarní semestr byl pro nás velmi úspěšný. Zahájili jsme přednáškou Mgr. Jindřicha 

Miklase na téma letošního Roku milosrdenství. Pan Miklas, přímý účastník 

otevírání Svatých bran v Římě, nám velmi srozumitelně a zasvěceně vysvětlil 

význam Roku milosrdenství a otevírání Svatých bran, nejen v Římě, ale na mnoha 

místech naší vlasti. Výklad doplnil zvukovým i obrazovým materiálem. V odpově-

dích na dotazy uspokojil přítomné ve zcela zaplněné učebně CMG.  
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   O měsíc později (23. 3. 2016) si v přednášce vědecké pracovnice Univerzity 

Palackého PhDr. Ivany Koucké, CSc. přišli na své všichni, kdo se zajímají o historii 

starověku. Paní doktorka hovořila na téma "Římané na Moravě". Toto téma se stalo 

velmi žádané, když v Olomouci-Neředíně byla objevena římská stanice na 

Jantarové stezce. Nález pobytu Římanů daleko na sever od dosud známých míst je 

naprosto unikátní a některé zjištěné skutečnosti ještě neprošly odborným tiskem. 

Živě přednesená přednáška plně zaujala přes 40 přítomných posluchačů. 

   Známý Prostějovský historik a katolický aktivista PhDr. Karel Kavička pokračoval 

v nasazené vysoké úrovni našich vzdělávacích akcí. Hovořil na téma Mariánský 

sloup v Praze, historie a současnost. Umělecky velmi hodnotná socha (měli jsme 

možnost shlédnout repliku hlavy) byla postavena na počest vítězství nad Švédy  

v bitvě o Prahu roku 1648 (ne jak se zlovolně tvrdí na počest vítězství na Bílé hoře)  

a stržena lůzou vedenou Fr. Saurem 3. 11. 1918. Úsilí o její obnovení bude snad 

korunováno umístěním na původním místě v letošním roce. Budeme se za to 

modlit. 

   Posledním přednášejícím jarního semestru byl kněz, spisovatel, filmový herec  

a církevní historik P. Mgr. Miroslav Herold, SI. Na vysoce odborné úrovni před-

nesená přednáška se týkala otázky, zda je možno poznat minulost. Přednášející 

doplnil odborný text poukazy na konkrétní historické události, např. sv. Jana 

Nepomuckého. Na toto téma hovořil otec Miroslav i v rozhlase a televizi a my se 

těšíme, že o sv. Janu Nepomuckém, který má v Prostějově 5 soch a kostel jemu 

zasvěcený, uslyšíme příští rok. 

 
  

     Podnětná výstava "Zaniklá zahrada života" v muzeu - Špalíčku 

Mnozí z nás zhlédli ve Špalíčku výstavu, která byla zaměřena na problém s obnovou 

tzv. druhého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici. Problém, o kterém 

hovořil celostátní tisk a televize, spočívá v tom, že na místo zaniklého židovského 

hřbitova by se měly vrátit pomníky, které se různými cestami dostaly do rukou 

soukromníků. Bylo by krásné, kdyby se naši věřící zapojili do akce hledání těchto 

náhrobků a pietní úpravy místa hřbitova občanů židovského národa, který je v bibli 

označený jako Bohem vyvolený. Podle mého názoru by na takto upraveném místě 

mohl být umístěný důstojný památník 1450 fašisty zavražděných občanů 

Prostějova, který ve městě stále chybí.                                               

                                                                                                                      Dr. Karel Kotyza   . 
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   ROZHOVOR  S  P.  ALEŠEM  VRZALOU   
 

 

Novým farářem farnosti Povýšení sv. Kříže se v průběhu 

prázdnin stal P. Aleš Vrzala. Jako nováček se celé léto 

seznamoval s chodem farnosti, ekonomickým stavem  

a administrativními a pastoračními povinnostmi. Snad budu 

mluvit za většinu z nás, když řeknu, že se chceme seznámit také. 

Požádala jsem proto pana děkana o krátký rozhovor:                 . 
 

1. Otče, na úvod nám prosím řekněte, kde jste se narodil, zda máte 

sourozence a zda do vaší rodiny patřilo i nějaké zvířátko.  

Narodil jsem se 8. 6. 1977 ve Zlíně, který se tehdy samozřejmě oficiálně jmenoval 

Gottwaldov. Dětská léta jsem strávil „na Vsetíně“ a v Opavě. Mám jednu sestru. 

Bydleli jsme převážně v paneláku, takže jsme žádná zvířátka neměli. Až po přestě-

hování do rodiště mého tatínka do vesnice Pohořelice u Napajedel jsme měli psa.  
 

2. Zkuste sám sebe popsat jednou větou.  

(smích) To asi nepůjde. Jednou větou to neumím.  
 

3. Jakým jménem jste byl pokřtěn, kdo je Vaším patronem? Jaké jste si 

zvolil biřmovací jméno a proč?  

Jsem křtěný Aleš. Tenkrát to bylo módní jméno, druhé mi rodiče nedali. Mým 

patronem je proto sv. Alexej - mohu si vybrat ze dvou světců tohoto jména. 

Biřmovacím jménem jsem Jan (Nepomucký). Už přesně nevím, proč jsem si ho 

vybral, ale domnívám se, že jsem jednoduše vybíral mezi světci, které jsem tehdy 

znal, a těch asi nebylo mnoho.                                                                 .  
 

4. S čím jste si jako dítě nejraději hrál?  

To je tak dávno… asi se stavebnicemi. Takové to komunistické lego.                     .  
 

5. Jakou máte nejhezčí vzpomínku z letních prázdnin?  

Nebude to nejhezčí vzpomínka, ale spíše zavzpomínání na prázdniny ve školních 

letech. Na tábory jsem nejezdil. Se sestrou jsme většinou trávili prázdniny  

u prarodičů. Vzpomínám si například, jak jsme sbírali rybíz u babičky. Hóóódně 

rybízu! A jak nás probudilo, když děda ráno zabíjel králíka. To jsme hned věděli, co 

bude na oběd.                                                                   .  
 

6. Kam byste se rád podíval?                                                    .  

Třeba na exotický ostrov s azurovým mořem. Rád bych tam ochutnal tamní 
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exotickou kuchyni.                                                       .                                                       
 

7. Který vtip máte nejraději?                                             .  

Oblíbený vtip nemám, ale humor rád mám, někdy poněkud černější a musím si 

v tomto směru dávat velký pozor, protože to ode mě lidé často nečekají a vede to 

k nepochopení a nedorozumění.                                                    .. 
 

8. Když splníte své kněžské povinnosti, co nejraději děláte ve svém 

volném čase?  

Smysluplně strávený volný čas je čas strávený s někým – s přáteli, na návštěvě,  

u kafe… rád si něco přečtu…                                                                             .  
 

9. Jaké máte rád jídlo a pití? Co byste nikdy nepozřel?  

Jako přílohu mám rád například rýži. Kdyby na jídelníčku byl hovězí ptáček s rýži, 

vybral bych si ho. Nebo něco na kari. Jsem otevřený experimentování v kuchyni. Na 

pití… vodu. Pivo si dám někdy po jídle, to je lék na trávení… Anebo víno bílé, 

přívlastkové, polosladké… ale k tomu je třeba ještě někoho, s kým si připijete..  

Nemám žádné jídlo, které by mi nechutnalo. Ani z dětství, ten odstup už jsem ztratil.  
 

10. Jakou hudbu rád posloucháte? Umíte hrát na nějaký hudební 

nástroj? Na který film se rád znovu podíváte?  

Nedá se říci, že bych trávil čas poslechem hudby, spíše zřídka ji používám jako 

pozadí pro jiné činnosti, a to si potom většinou pustím nějakou klasiku. Na žádný 

hudební nástroj nehraju. Z filmů mám rád žánry fantasy, thriller, sci-fi.       .  
 

11. Jaký sen byste si rád splnil?  

Sen ve smyslu tohoto, čeho bych rád dosáhl je, že bych šel rád do nebe. Ale pokud 

by to měl být sen pozemský… pak je mnohdy nejlepší se ze snu probudit…      . 
 

12. Jakou otázku byste sám sobě položil při rozhovoru?  

Rád hledám odpovědi, proto bych si položil takovou otázku, která by mě nutila se 

něco nového dozvědět nebo naučit, abych na ni mohl odpovědět.                      .                  
 

13. Jak se Vám líbí město Prostějov?  

Co se vzhledu města týká, pak se budování socialistického ráje na tváři města 

podepsalo velkými šrámy. Bude to asi dlouho trvat, než se je podaří vhodně zahladit 

a vybudovat něco, co by se alespoň vyrovnalo tomu, co zde vybudovaly generace do 

druhé světové války.                                                                                 .  
                                         

                                                                         za rozhovor děkuje Renata Plenařová 
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   110  LET  BÍLKOVY  KŘÍŽOVÉ  CESTY  
.  

V letech 1904 až 1923 působil v Prostějově ve farnosti Povýšení sv. Kříže jako farář 

P. Karel Dostál-Lutinov. Byl jedním z představitelů katolické moderny. Přátelil se  

s řadou umělců. Již před koncem 19. století navázal mimo jiné také dlouholeté 

přátelství se sochařem a malířem Františkem Bílkem. Ve svém periodiku Nový život 

seznamoval čtenáře s jeho uměleckými díly. Některé práce (např. Bílkův Otče náš) 

vydal tiskem jako samostatnou publikaci. Po svém zvolení farářem v Prostějově  

v roce 1904 vyzval Bílka k vytvoření Křížové cesty pro náš farní kostel.  

   Ve všech Bílkových dílech je znát jeho mystické 

založení. S Křížovou cestou se poprvé setkal  

v letech 1899 až 1900, když v jeho ateliéru  

v Chýnově u Tábora se rodila Foersterova Křížová 

cesta pro farní kostel v Pelhřimově. Bílek na 

tomto díle spolupracoval. Byl přítelem autora, 

malíře a mozaikáře Viktora Foerstera. Pašijový 

příběh ho již tehdy hluboce zaujal. Bílek vytvořil 

pro všechny obrazy předlohy a sám namaloval 

podle znalců jedenácté a třinácté zastavení. Pro 

nápisy na rámech vytvořil zvláštní druh písma, 

který pak užíval ve svých dalších dílech.  

   Po výzvě Karla Dostála-Lutinova se ujal Bílek 

vytvoření Křížové cesty pro Prostějov. O této 

práci psal svým přátelům. Popisoval, že má 

nadpřirozená vidění, ve kterých se mu dostává 

zvláštního poznání, které dosud, za posledních 

dva tisíce let, nebylo světu zjeveno. Při práci na Křížové cestě pro Prostějov 

prožíval, jak sám uvádí, přítomnost Nejvyššího. Byl si jist, že Nejvyšší promlouvá 

jeho rukou.  

   Práci dokončil v roce 1906. Celý náklad 10.000,- Kč uhradil továrník Karel 

Wichterle s ženou Pravoslavou. Křížovou cestu rozvěsili v kostele 10. září toho roku. 

Požehnal ji kvardián olomouckých kapucínů P. Hubert Ettl dne 15. září 1906.  

Jednotlivé obrazy jsou namalovány temperou na plátně, první zastavení olejem. 

Obrazy jsou vsazeny do dubových rámů, opatřených ve vrchní části křížkem. Rámy 

jsou doplněny destičkami z lipového dřeva s rytinami a nápisy nad i pod obrazem. 
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Ty obsahují mystický doprovod umělce a řezby s výjevy k jednotlivým zastavením.  

V horní části se snažil Bílek zobrazit své vidění utrpení nebe a ve spodní části 

utrpení země. Dodejme, že právě tento doprovod k jednotlivým zastavením byl 

Bílkovými současníky nepochopen a kritizován a že je tomu tak mnohdy i dnes.  

   K letošnímu 110. výročí požehnání Bílkovy Křížové cesty v Prostějově vychází nová 

publikace, jejímž autorem je PhDr. Karel Kavička. Obsahuje modlitby P. Karla 

Dostála-Lutinova, které jsou ve spolupráci s otcem biskupem Mons. Josefem 

Hrdličkou převedeny do současného jazyka. Publikaci tak budou moci její budoucí 

čtenáři užívat i k meditaci a modlitbě Křížové cesty.                            . 
 

                                                                                                           PhDr. Karel Kavička  

 

 

   PODĚKOVÁNÍ  
 

     Velké díky a upřímné Pán Bůh zaplať 

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Aničce Dvořákové za její dlouho-

letou úžasnou práci a pomoc v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici.  

   Byla, a já doufám, že zůstane, dobrou duší našeho společenství "U Cyrilka", kde se 

nejen skvěle starala o květinovou výzdobu kostela, ale také kostel uklízela, a že to 

nebyla vždy práce jednoduchá a lehká, ví každý, kdo něco podobného zajištuje či 

zajištoval. Před časem paní Anička předala úklid kostela své následnici a nyní 

předala  i starost o květinovou výzdobu. Důvodem byly i zdravotní potíže, ale někdy 

člověk potřebuje i vystřídat, aby toho na něj nebylo hodně. 

   Milá Aničko, moc Ti děkujeme nejen za všechnu práci, ale i za dar setkání  

s Tebou a řadu rozhovorů, které jsme vedli a snad ještě povedeme. Jak se říká,  co 

člověk, to názor, proto si velice vážím, když se lidé nakonec dokážou domluvit  

a slovo a milosrdenství Boží je zjevné v jejich životě. Pán Bůh Ti zaplať a naděl  

v darech víc i za Tvé finanční zajištění květinové výzdoby. Přejeme Ti, ať  jsi zdravá, 

ať Tě chuť a síla zapojit se do další práce, byť  dle svých možností, neopouští.  

   Prosím farníky o modlitbu poděkování za Aničku a za celé naše společenství  

"U Cyrilka".                                                       .                       MVDr. Zuzana Bartošová 
 

                                         Chcete-li darovat kytici z oslavy nebo květiny ze své               .  

                                        zahrádky na výzdobu kostela sv. Cyrila a Metoděje,                . 

                                         domluvte se s paní Ovčáčkovou (tel. 775 369 123)         .  

                                        nebo s paní Navrátilovou (tel. 734 427 232).  



INRI 2/ 2016 14 

   ROZHOVOR  S  NEMOCNIČNÍ  KAPLANKOU   
KONOCÍCH 2015 

Když jsem připravovala tento rozhovor, hodně jsem se zamýšlela          .  

nad tím, co odděluje člověka, který o sobě 

může prohlásit „jsem zdráv“, od člověka 

nemocného, potřebného zdravotnické péče. 

A uvědomila jsem si, že to může být pouhý 

okamžik, jedna jediná věta. Čili nikdo z nás 

neví dne ani hodiny.  

I proto jsem moc ráda, že paní Martina 

Studýnková přijala výzvu k rozhovoru  

a my se můžeme dozvědět víc o důležité  

součásti farnosti, kterou je pastorace 

nemocných.                
 

1. Kdysi jsem někomu vehementně tvrdila, že jsi původní profesí 

zdravotní sestra a že tvé působení u nemocných je zcela na místě. 

Jenže to jsem se pěkně „sekla“ - myslím s tou profesí. Můžeš tedy  

v krátkosti shrnout svou osobní historii?  

Zdravotní sestra skutečně nejsem a nikdy jsem nebyla. Mám vystudovanou Střední 

ekonomickou školu v Prostějově. Moje dosavadní praxe a zaměstnání byla vždy  

v administrativě. Takže může vypadat skutečně podivně moje nynější působení  

v nemocnici ve funkci nemocničního kaplana. Na svou „obranu“ mohu dodat jen to, 

že jsem již od útlého mládí navštěvovala staré a opuštěné lidi v domácnostech,  

v domovech důchodců či v nemocnici. Jsem vdaná a se svým mužem vychováváme 

4 děti.  

   V době, kdy jsem byla po mateřské dovolené nezaměstnaná, se na mne obrátil 

trvalý jáhen Mgr. Karel Valtr s návrhem, jestli bych nechtěla vykonávat službu 

nemocničního kaplana v prostějovské nemocnici. Ačkoliv jsem měla touhu 

pomáhat, přepadaly mne různé pochybnosti a úzkosti a vědomí vlastní nedosta-

tečnosti. Myslím, že to bylo přesně to, na co náš Pán čekal. Hledal prázdnou 

nádobu, aby ji mohl naplnit a použít. Následovala stáž ve Fakultní nemocnici 

Olomouc u tamějších nemocničních kaplanů, kde se mne s velkou láskou ujala 

vedoucí nemocničních kaplanů PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D. Potom 

následoval pětidenní vzdělávací seminář pro nemocniční kaplany na Velehradě 

ukončený pohovorem a zkouškou, dále kurz pro pastorační pomocníky v Kroměříži, 



INRI 2/ 2016 15 

který probíhal od listopadu roku 2014 do listopadu 2015 a byl také zakončen 

závěrečnou zkouškou, na jehož základě mi bylo vydáno pověření k podávání  

a donášení svatého přijímání.                                              . 
 

2. Působíš na území Prostějova jako nemocniční kaplanka už víc než 

dva roky. Co je to za službu a komu je určena? Jak vypadá tvůj běžný 

pracovní den?  

Na základě dekretu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera jsem byla jmeno-

vána s účinností od 1. 9. 2014 odbornou duchovní asistentkou – nemocničním 

kaplanem. Od té doby poskytuji klinickou pastorační péči (jak se odborně tato 

činnost nazývá) v prostějovské nemocnici. Přede mnou tuto službu vykonával Mgr. 

Zbyněk Rumler a před ním mnoho let s. Mgr. Zdeňka Anežka Petříková. Tato 

duchovní služba je poskytována nejen pacientům a jejich příbuzným, ale také 

zaměstnancům nemocnice. Zahrnuje zajišťování svátostí, četbu Bible, společnou 

modlitbu, naslouchání, rozhovor, doprovázení na bohoslužbu, zajišťování návštěv 

kněze v nemocnici a mnoho jiného. Všechno se odvíjí od toho, co dotyčný sám 

vyžaduje. Každý jsme originál, takže je třeba to vždy respektovat.  

   Ptáš se na můj pracovní den. Vstávám po půl šesté ráno. Den začíná modlitbou  

a duchovní četbou. Potom nachystám snídani a svačiny dětem, v půl osmé je 

rozvedu jednoho do základní a druhého do mateřské školy. Následuje účast na mši 

svaté v kostele Povýšení sv. Kříže, odkud si odnáším Pána Ježíše v eucharistii pro 

nemocné a cestuji do nemocnice. V devět hodin začínám obcházet pacienty, které 

mi nahlašují příbuzní pacientů, nebo sestry na jednotlivých odděleních, případně si 

mne volají pacienti sami. S přestávkou na oběd končím s návštěvami nemocných 

obvykle ve tři hodiny odpoledne.                                                             . 
 

3. Co patří k radostem a starostem nemocničního kaplana?  

Je jistě krásné vidět, s jakou trpělivostí a odevzdaností dokážou nemocní snášet 

utrpení, které na ně doléhá, zvlášť když jsou posíleni svátostmi. Samozřejmě se 

téměř každý týden setkávám s těmi, kteří již musí opustit tento svět a přichází jejich 

čas, kdy se mají setkat tváři v tvář se svým Stvořitelem a Spasitelem. Pokud se 

podaří, aby byli usmířeni s Bohem a naposledy se rozloučili se svými drahými, mám 

za to, že je to pro ně vítězství. Zatímco my tady na zemi ještě musíme o věčný život 

bojovat.  

   Určitě mne trápí, když někdo umírá nepřipraven. Jediné co mohu udělat, je vzývat 

Boží milosrdenství a za tohoto člověka prosit našeho Pána.  
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4. Kdo se na tebe může obrátit? Je podmínkou, aby byl člověk věřící?  

Obrátit se na mne může každý, ať věřící či nevěřící, katolík či jiného vyznání. 

Nejmladšímu pacientovi, který se na mne obrátil, bylo 12 let a nejstaršímu tuším  

98 let. Je třeba zdůraznit, že podle etického kodexu nemocničního kaplana jsem 

povinna zachovávat mlčenlivost o svěřených důvěrných informacích.                 .  
 

5. Dá se nějak shrnout vývoj této služby? Jak to bylo na začátku, co se 

povedlo a funguje bez potíží, s čím se hnout nepodařilo?  

Jak jsem již zmínila, duchovní službu v prostějovské nemocnici přede mnou 

poskytovali Mgr. Zbyněk Rumler a s. Mgr. Zdeňka Anežka Petříková. Nemohu 

popřít, že jsem pokračovala v tom, co budovali, jistě s velkými oběťmi a překážkami, 

moji předchůdci. Tím, že za mého působení se Středomoravská nemocniční a.s., 

člen skupiny AGEL, rozhodla zaměstnat a platit funkci nemocničního kaplana na 

půl úvazku, nastala úplně nová situace. Při nástupu do nemocnice je každému 

pacientovi zdravotní sestrou nabízena možnost duchovní služby a sám pacient si 

může určit, jestli bude tuto službu využívat. Záleží potom na něm, jestli si mne nebo 

kněze zavolá sám (tento způsob bývá nejspolehlivější a nejrychlejší), prostřed-

nictvím svých příbuzných nebo se obrátí na zdravotnický personál, který mi tuto 

informaci předá. Co se týká personálu, jsem přesvědčena, že na většině oddělení je 

náš vztah postaven na vzájemné důvěře a spolupráci, bez něhož by výkon mé služby 

byl samozřejmě obtížnější.                                                               .  
 

6. Slyšela jsem, že díky tvé iniciativě a především vytrvalosti se 

podařilo vyjednat možnost zřízení kaple v prostějovské nemocnici. Jak 

to celé bylo a kam se projekt ubírá dnes?  

Jistě to nebylo jen díky mojí iniciativě, protože kdyby vedení nemocnice nebylo 

zřízení kaple nakloněno, nebylo by nic. Byla vytipována vhodná místnost, která po 

menší rekonstrukci bude moci sloužit jako nemocniční kaple. Pravděpodobně  

do tří let by měla proběhnout rekonstrukce v přízemí hlavní budovy nemocnice,  

v níž by bylo zahrnuto i vybudování nemocniční kaple.  

   Oslovila jsem architekta Ing. Josefa Indru, který má letité zkušenosti s návrhy 

takových prostor. On sám se tohoto úkolu bez nároku na odměnu velmi ochotně  

a svědomitě ujal a vytvořil projekt kaple a jejího vybavení, za což mu patří moje úcta 

a veliký dík. Jistě bude třeba v budoucnu i finanční podpory věřících, ale nyní je na 

místě podpora tohoto díla modlitbou. Protože, jak říkali už naši předkové, bez 

Božího požehnání marné každé namáhání.                                     .  
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7. Dovedu si představit, že tato služba člověka dost vyčerpává. Jak 

tedy relaxuješ? Co Ti dělá radost?  

Pokud máš relaxací na mysli odreagování a odpočinek po práci mezi nemocnými, 

potom je to u mne velmi různorodé. Nejdůležitější relaxací bývají chvíle ticha  

a modlitby. Dále to je jakákoliv hra s mými dětmi, procházky v přírodě, vyrábění 

drobných dárků z korálků či měděných drátů, četba knih, poslouchání hudby, 

shlédnutí dobrého filmu, divadelního představení či vernisáže. Je skutečně třeba 

umět odpočívat a nenechat se pohltit prací či starostmi, ale to je celoživotní úkol 

každého z nás. Mně často stačí, když přecházím mezi jednotlivými budovami  

v nemocnici, pohlédnout na rozkvetlou květinu, ptáčka nebo blankytně modré nebe. 

Tehdy velmi často vnímám Boží lásku ke každému z nás a moje srdce se zaraduje. . 
 

8. Chtěla bys něco vzkázat čtenářům našeho farního časopisu?  

Dovoluji si skončit starým irským příslovím, je to takové přání všem:  

Abys zůstal(a) ušetřen(a) každého utrpení, aby po Tvé tváři neskanula žádná slza, 

abys nezakusil(a) žádnou bolest - to Ti nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení 

zušlechťuje, bolest a úzkost Tě uvádějí do společenství s Marií a Dítětem a jejich 

úsměv Tě naplní důvěrou a útěchou.  

Mé přání je toto: Kéž bys byl(a) Bohu a blízkým vděčný(á) a uchovával(a) ve svém 

srdci milou vzpomínku na dobré věci ve svém životě; abys vždy statečně obstál(a) ve 

zkoušce, když spočine kříž na Tvých ramenou; aby Boží dary v Tobě rostly a celý rok 

Ti pomáhaly vnášet radost a sílu do duší, které jsou Ti svěřeny; aby v radosti  

i bolesti provázela Tě stále slova vtěleného Slova a aby Tě s Pánem pojila vždy 

vroucí láska, jak On si to s touhou přeje - kvůli Tobě.                                 .      
 

                                                                           za rozhovor děkuje Jana Pokorníková. .                                         
.  
 

   

     kontakt:  nemocniční kaplanka Martina Studýnková - tel. 731 191 402 
 

 

.  

   SKAUTI  -  11. ODDÍL  YMCA 
 

   Milí rodiče,  

rádi byste, aby vaše dítě trávilo svůj čas aktivně, v kamarádském prostředí skautské 

družinky? Nemáte čas nebo prostředky jezdit s dětmi pravidelně do přírody? 

Přejete si, aby vaše dítě jednou mělo na co vzpomínat a zároveň aby se učilo 

samostatnosti a spolupráci?  
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Již druhým rokem se YMCA skauti scházejí v klubovně pod věží na faře kostela 

Povýšení svatého Kříže. YMCA znamená Křesťanské sdružení mladých lidí (Young 

Men´s Christian Association), jedná se o nejstarší, největší a nejrozšířenější 

mládežnickou organizaci na světě. YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek 

křesťanské pomoci mladým lidem, "ztraceným" v rychle se industrializujících  

a odlidšťujících městech Anglie. Jejím posláním je harmonickým rozvojem tělesné, 

duševní a duchovní stránky člověka přispívat ke zdravému, odpovědnému  

a radostnému životu lidí ve společnosti.  

   A na co se u nás mohou vaše děti těšit? Kromě 

dobrodružství v podobě her, soutěží i poučení na 

schůzkách, jsme také letos s dětmi vyrazili na běžky 

do Jeseníků. V teplejších obdobích zase jezdíváme na 

naši skautskou základnu uprostřed lesa, pod vrcholem 

Velkého Kosíře, kde také v létě pořádáme tábor. Starší skauti si v srpnu užili týden  

v oblasti Slovenského ráje a Vysokých Tater.  

   Pokud jste své děti ještě nestihli přihlásit do skautského oddílu, můžete tak učinit  

i nyní. Přijďte se k nám podívat, schůzky probíhají 

každou středu od 17 hodin, vstup do klubovny je  

z ulice Kostelní (garážová vrata). Nebo se můžete 

 obrátit na naši oddílovou rádkyni Verču Veve Morav- 

 číkovou (ver.mor@seznam.cz) nebo na Františka 

 Moravčíka (fa.mo@seznam.cz, tel. 731 402 058).  

                Těšíme se na spolupráci.  

                                                                11. oddíl YMCA táboření & skauting Prostějov .  

 

   VTIPY  Z  WWW.SIGNÁLY.CZ  
 

Zemře papež, přijde k nebeské bráně a tam Petrovi říká, že ho přece musí pustit 

dovnitř, že je náměstek Kristův. Petrovi se to nezdá, a tak pošle k bráně Ježíše. Ten 

se za chvíli vrátí a pobaveně vykládá Petrovi: „Víš, jak jsme chodili po Zemi a jak 

jsem tam založil ten kroužek rybářů? Tak si představ, že ještě funguje!“                . 
 

Jaká je Vatikánská měna?     Pán Bůh zaplať.                                             . 
 

Takhle apoštolové plánují zase jednou pořádnou pařbu. Jen Ježíš je proti: "Kluci, 

neblázněte, po poslední večeři jsem byl tři dny úplně mrtvej..."                    . 
 

Co hledá kněz v sobotu večer?       Novou košili a starý kázání.                           –sch– 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

       Kvíz 
 

1. Bible v překladu znamená     

      p) kniha        c) flash disc   d) DVD 

2. Svátost smíření probíhá   

      n) v kecalici       u) v potnici   r) ve zpovědnici 

3. Hlavní kostel v Prostějově je zasvěcen 

      f) Pověšení obrazu    é) Povýšení na generála     á) Povýšení sv. Kříže 

4. Hřivna je 

      r) vlas koně       z) dar, talent   d) neslušné slovo 

5. Jak říkáme nevěřícím lidem 

      h) buřiči      l) atletisté    d) ateisté 

6. Jak lidově říkáme dni, kdy má kostel svátek 

      m) oslava      k) trachta   n) hody 

7. Na které hlavní části se dělí Bible 

      é) dvě (SZ, NZ)     š) je to jedna tlustá kniha                                                    . 

      á) ani nevím, nikdy jsem ji nečetl 
 

   písmeno označující správnou odpověď vepiš do tajenky                                        .                                   
 

Jeden člověk se objevil před Božím soudem: „Pohleď, Pane,“ řekl, „zachovával jsem 

tvůj zákon, nedělal jsem nic nepoctivého, zlého, bezbožného. Pane, moje ruce jsou 

čisté.“                                    . 

   „Zajisté,“ odpověděl Bůh, „ale jsou  _ _ _ _ _ _ _ .“ 

 
 

       Skrývačka       - ve větách najdi biblická města 

PRÁZDNINY STRÁVÍ EMA U STRÝCE. 

DNEŠNÍ MLÁDEŽ SE RÁDA KOUKÁ NA TELEVIZI. 

MALBA BYLA POKLÁDÁNA ZA RETUŠ. 

KDYŽ PRŠÍ, HRAJEME PEXESO DOMA. 

 

                                                                                                                  připravila Renata Plenařová . 
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   BOHOSLUŽBY  O  HODECH  2016  U  POVÝŠENÍ  SV.  KŘÍŽE 
KONOCÍCH 2015 
 

neděle 11. 9.  
 – mše svatá v 7:30, 9:00 a 10:30  
         – požehnání v 15:00 
 

středa 14. 9.  (svátek Povýšení sv. Kříže)   
      – mše svatá v 8:00 
     – po ranní mši sv. do 17:00 bude k adoraci vystavena 

               Nejsvětější svátost oltářní 
  – v 17:15 křížová cesta s texty P. Karla Dostála-Lutinova 

   – mše svatá v 18:00 
 

pátek 16. 9.  (výročí posvěcení kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově,  
                              které se událo 16.9.1703)  
  – mše svatá v 8:00 a 18:00 
                       
 

   POZVÁNKY 
 

* Každou neděli od 10 do 11 hod. můžete navštívit v galerii Cyril výstavu Cestyvez,   

    jejímž autorem je Jan Matýsek, student Scénografie na JAMU v Brně. Tématem 

    výstavy je cesta. Galerie se promění v labyrint, kde ztratit se tentokrát není na 

    škodu.   Tematicky navazuje na výstavu Davida Bartoše Kosíř v galerii DUHA.  

 

   BÁSEŇ  
 

                                                                      

                                                                           Podzim   /Ivo Jirotka, 4. 8. 2016/ 

                                      Listí barvy podzimu barví se, 

         venku už se šeří, 

         já marně čekám na lásku svou 

        u kostelních dveří.    
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