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   ÚVODEM 
 

   Milí farníci,                                                              .  

zdravím Vás všechny na prahu doby adventní. Doby vyjadřující touhu člověka po 

spáse a po Bohu, vyjadřující touhu být skutečným člověkem, takovým, jakého nás 

zamýšlí Bůh, ne jen pouhou karikaturou sebe sama, která je víc smutná než 

úsměvná. Tuto touhu má v sobě každý člověk a může ji naplnit jenom Slovo, které 

se stalo tělem.  

   Každý člověk advent velmi potřebuje, věřící i nevěřící. Je třeba se zastavit a říct: 

„Tak dost!“ A dlouze v tichu popřemýšlet, jak a zda vůbec dokážu na ty nejhlubší 

touhy svého života odpovědět.  

   Pro křesťany je advent vždy jedinečnou příležitostí, jak snadněji než jindy vydat 

svědectví o své víře ve Spasitele. Využijme ji, lidé očekávají Spasitele, ale z mnoha 

důvodů ho nehledají v Ježíši. Jedním z těch důvodů jsme my, protože lidi ke Kristu 

příkladem svého života nejen nepřitahujeme, ale často od něj odrazujeme a odpu-

zujeme. Ukažme v tomto adventu lidem kolem sebe Krista tím, že ho budeme ve 

všem daleko věrněji a bez kompromisů následovat.  

   Myslím, že mi dáte mnozí za pravdu, že se nám každý rok zdá být doba adventní 

příliš krátká na to, abychom se stihli připravit na tak velkou událost, jakou je 

narození Mesiáše. Letošní advent je co do počtu dnů ten nejdelší možný, a tak jej 

využijme už od prvního dne co nejlépe – očekávejme opravdu Spasitele, počítejme  

s ním, dejme mu daleko více prostoru ve svém životě. Malou pomůckou nám může 

být adventní kalendář, který si dnes můžete odnést a nechat se jím oslovit.  

   Na závěr Vás chci také požádat o pomoc při hlídání farního 

kostela s betlémem, který bude v době vánočního oktávu otevřený 

každý den. Již dnes se můžete zapisovat. Pokud dokážeme příchozí 

v kostele přivítat, usmát se na ně, nebo s nimi dokonce krátce 

promluvit, možná najdou cestu do kostela i jindy než o Vánocích.  

                                                                                                                  farář P. Aleš Vrzala  

 

   PASTORAČNÍ  RADA  FARNOSTI 
 

19. 10. 2016 byla pastorační rada farnosti představena novému správci farnosti, 

podrobný zápis si můžete přečíst na http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/o-

farnosti/farni-rada. O některých tématech probíraných PRF se dočtete více na 

dalších stránkách tohoto časopisu.  

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  
 

     SDM Krakov: Putování za trpělivostí, Boží blízkostí a radostí 

Před čtyřmi měsíci jsem měla možnost účastnit se světových dnů mládeže 

s papežem v polském Krakově. Všemu ale předcházelo velké rozhodování, jestli se 

na akci skutečně vydat. Ve prospěch hrála řada faktorů – blízkost místa, kamarádi, 

zřejmě poslední možnost pro mě být takovému setkání přítomna. V protipólu stála 

očekávaná náročnost (ze zkušeností ze setkání s papežem Benediktem XVI. 

v Madridu v roce 2011), ale především strach. Strach z možných teroristických 

útoků, kterých se v té době bohužel objevovala spousta a o nichž se hovořilo ve 

spojitosti s tímto setkáním nejen v mé hlavě, ale i v médiích. Konečné rozhodnutí 

tak padlo až den před koncem přihlašování. Asi nejvíce mne ovlivnila věta 

vyslovená patnáctiletou Monikou: „Co se má stát, stane se.“ Trochu zahanbena 

silnou vírou této mladé slečny jsem škrtla jeden z mínusů, druhé negativum pak 

zažehnala vědomím toho, že pouť musí být přece náročná, a s odhodláním se 

přihlásila. 

   Nakonec jsme utvořili pětičlennou partu (z Prostějova a okolí jeli však i další 

kamarádi více či méně známí), která byla připravena prožít sedm dní v přítomnosti 

mladých věřících, kněží, biskupů, papeže a především Boha. Zázemím nám bylo 

České národní centrum nacházející se v areálu kláštera ve farnosti Mogila. Zde 

probíhal veškerý český program, vtipný, pečlivě připravený, doprovázený Scholou 

brněnské mládeže SBM, přenášený televizí NOE. Mše svaté, křížové cesty, 

modlitby, růžence či korunky k Božímu milosrdenství s tolika mladými, kněžími  

a nádherou hudby jsou vždy velkým prožitkem, kdy najednou vedle sebe cítíte 

kousek nebe. Mimo to jsme měli možnost absolvovat akce mezinárodní a bylo jen 

na nás, jakou náplň dne si nakonec namícháme. 

   Jakožto nejstarší a nejzkušenější člen naší skupiny (co se týče setkání mládeže) 

jsem byla na ledacos připravena. Takže provizorní sprchy ve stanu, vlhká tělocvična 

obývaná dvěma sty holek, dvouhodinová fronta na oběd, nedostatek spánku či 

daleké cestování mezi místy akcí nebylo ničím, co by mne udivilo. Co vás však 

vždycky překvapí, i když to několikrát zažijete, je obrovská masa lidí, která je všude, 

naprosto všude. V tramvaji, u jídla, u kohoutků s vodou, u toalet, před vámi, za 

vámi, mezi vámi. Všude. Matně jsem si z madridského setkání vybavovala onen 

pocit uprostřed davu, kdy mrknutí je pomalu největším pohybem, který můžete 

učinit. Ovlivněna touto vzpomínkou jsem v naší partě hlasovala zásadně proti 

jakékoli účasti na akci mezinárodního charakteru, která je nad rámec očekávané 



INRI 3/ 2016 4 

vigilie s papežem na konci setkání. Drtivě přehlasována mladšími, ničím 

neovlivněnými a plnými elánu, jsem hned druhý den po příjezdu mávala českou 

vlajkou na mezinárodní zahajovací mši s krakovským arcibiskupem.  

   Dalšího dne nás čekala pouť za Janem Pavlem II. a Faustynou Kowalskou do 

Lagiewnik. Hmm, pouť je asi silné slovo. Mírný nádech náročnosti nesla cesta 

neskutečně naplněnou tramvají na dané místo, kterou absolvovali ostatní čeští 

poutníci. My jsme se však rozhodli vybočit z davu. Objevili jsme utajenou 

autobusovou linku, takže by bylo asi krajní drzostí nazvat naši cestu 

v klimatizovaném poloprázdném autobuse poutí. Abychom alespoň navodili její 

atmosféru, rozhodli jsme se po cestě modlit korunku k Božímu milosrdenství. Do 

autobusu přistoupila obyvatelka Krakova, posadila se mezi nás a do naší modlitby 

začala něco polského vykládat. Netrvalo dlouho, než jsme pochopili, že se polsky 

přidala k naší korunce. Krásný příklad toho, jak modlitba dokáže sblížit a spojit 

pozemšťany napříč národy. Po dopravení se na místo určení nám všem spadla 

brada. Zjistili jsme, že nejen Češi se rozhodli za Janem Pavlem II. putovat. Aneb 

nastalo naše setkání s internacionálním davem číslo dvě.  

   Ani tento zážitek nás neodradil od podobného kousku v dalším dnu. Přijížděl 

papež František. U toho nemůže přece tato prostějovská parta chybět. Posílení 

úspěšným vypořádáním se s tlačenicemi v minulých dnech jsme se nebojácně vydali 

do parku Błonia, kde jsme mohli poprvé papeže spatřit na vlastní oči. Nebo spíše 

bílou tečku v dáli zvětšenou na blízké obrazovce. Papež František je přece jen 

největším zástupcem Krista zde na zemi, 

jeho přivítání si málokdo chtěl nechat ujít. 

Proto cesta na tuto akci byla o poznání 

náročnější. Na místě jsme se museli 

vzpamatovávat balíčky gumových 

medvídků, sušenek či marmelád. Zdravili 

jsme se s ostatními národy, fotili s nimi 

selfie, točili videa, dělali rozhovory, 

     tancovali, radovali se z přítomnosti  

                                 každého, ze společenství a Krista uprostřed nás.  

   To nejtěžší však bylo před námi. Sobotní vigilie na poli zvaném Campus 

Misericordiae, noční přespání pod širákem a nedělní bohoslužba. Tentokrát bych 

ale už s dovolením slovo „pouť“ použila. Od účasti na vigilii s papežem nás totiž 

dělila přibližně dvanáctikilometrová pěší cesta. Pětihodinové putování v davu, za 
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poledního slunce. Situace, které prožíváte v daném okamžiku, se nedají vypsat na 

řádky papíru. Už ani v naší mysli nejsou tak silné jako v oné chvíli. Hodinu a půl 

čekáte na přímém slunci, není kam se schovat, nevíte proč, nevíte, co se děje ani pár 

metrů před vámi. Kolem se snaží procpat sanitky k omdlévajícím. Vedle sebe máte 

mladší kamarády, kteří trpělivě nesou útrapy, ale vidíte, že jim není nejlépe. 

Pokoušíte se udržet si dobrou náladu, ale jde to čím dál hůře. Na zádech batoh, 

spacák, karimatku, v ruce čtyřkilový balíček s jídlem. Snažili jsme se usmívat, ale 

v nitru nám bylo úzko. Děkovali jsme Bohu za každý mrak, který se přesunul přes 

nekompromisní slunce. Modlili se růženec, přemáhali sebe samé a obětovali tyto 

strasti za blízké, potřebné, kamarády. Když jsem se rozhlédla kolem sebe, nebo 

poslouchala, bylo cítit či slyšet, jak chce každý nést tyto kříže statečně, i když to pro 

nikoho není snadné. Nikdo si nestěžoval, každý se snažil vykouzlit úsměv na tváři a 

já je všechny do posledního obdivovala. A pak to přišlo. Náš sektor A8. Tak 

obrovská radost, která čišela z nás všech, se snad ani nedá popsat. Perfektní místa 

na poli s výhledem na pódium. Čím jsme si to zasloužili právě my? Tu opravdovost 

v hlase mých kamarádů v této chvíli si pamatuju doteď. Věty „Teď jsem opravdu 

šťastný“ nebo „To si snad ani nezasloužíme“ snad nikdy nezapomenu. Veliké štěstí  

a pokora zároveň po náročném putování. 

   Papež k nám promlouval, organizátoři měli připravený bohatý program doplněný 

dojemnými a silnými svědectvími. Adorace dvou milionů lidí se svíčkami v ruce, 

naprosté ztišení a síla modlitby. Obrovská důvěra v Boha, že s ním se nám přece 

nemůže nic stát, že všechny ty útrapy – ať už drobné na pouti, nebo větší 

v normálním životě – mají smysl, i když jej třeba vždycky hned nechápeme.  

Večer nás pak čekal koncert, kde zpívaly světově známé osobnosti. A my leželi ve 

spacácích, pod jasným nebem plným hvězd, v příjemné atmosféře, milém kama-

rádském rozhovoru a tichém spánku. Nedělní mše s papežem byla už tečkou za 

celým setkáním a nám už nezbývalo nic jiného, než se vydat zpět do našich 

tělocvičen. Cestu zpátky provázel silný déšť a bouřky s blesky, ale v takové chvíli 

naše ožehlá těla kapky vody opravdu ocenila.  

   Možná celé vyprávění o setkání mládeže působí spíš jako popis útrap, které jsme 

museli zvládnout, než vyprávění o hlubokých prožitcích víry a duchovních 

myšlenkách, jež se nás dotkly. Účast na setkání mládeže mezinárodního rázu má 

pro mne spíše charakter demonstrace víry. Možná lidé u obrazovek si zapamatují 

obsah papežových promluv daleko lépe, dotkne se jich více jeho slovo. Nás se však 

mohla skrze různé krásné, ale i náročné situace dotýkat přímo Boží přítomnost. 
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Měla jsem možnost objevit neskutečnou trpělivost, snášenlivost a přátelství ve 

všech zúčastněných, organizátorech, ale také místních lidech. A díky tomu se těmto 

vlastnostem učit také. Zažít obrovskou a nepopsatelnou koncentraci štěstí, lásky, 

porozumění a radosti z toho, že jsme spolu, s Kristem a Kristovi. 

   Děkuji Katce, Jítě, Davidovi a Jardovi za jejich nesmírnou odvahu, odhodlání  

a úsměvy. Díky nim jsem mohla bohatství setkání zakusit naplno. 

                                                                                                                  Jana Faltýnková                 
 

     Restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže  

V roce 2016 proběhla II. etapa restaurování 

hracího stroje za 635 000 Kč, tato částka byla 

už varhanářské firmě uhrazena. Na základě 

podaných žádostí byla farnosti poskytnuta 

dotace z Magistrátu statutárního města 

Prostějov dotace ve výši 200 000 Kč  

a z Krajského úřadu Olomouckého kraje ve 

výši 200 000 Kč. Za tyto dotace oběma 

institucím děkujeme. Rovněž děkujeme všem 

dárcům, kteří přispěli formou „adopce píšťal“, během sbírek nebo jiným způsobem.  

   Je nutné zrestaurovat také varhanní skříň, v roce 2016 proběhlo výběrové řízení  

a vybrán byl akademický malíř Petr Stiber.                                            .  

   Podrobné vyúčtování příjmů a výdajů v uplynulých letech a výhled do budoucna 

byl uveden v nedělníku z 6. 11. 2016 na straně 7, je k přečtení na webu farnosti. 

   V příštím roce by měla proběhnout poslední – III. etapa restaurování stroje 

varhan, restaurování by mělo být kompletně dokončeno na sklonku roku 2017.  

III. etapa restaurování stroje varhan (885 000 Kč) spolu s restaurováním hrací 

skříně (553 000 Kč) bude představovat finančně nejnáročnější část celého záměru, 

přesto věříme, že se nám podaří tyto prostředky získat a vše proběhne podle plánu. 

                                                                                Jana Tobolová, člen pastorační rady 

 

 

   JAK  DAR  SNÍŽÍ  ZÁKLAD  DANĚ  
 

Základ daně se rovná rozdílu mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které vynaložila na 

jejich dosažení. Tento základ daně lze ještě snížit o tzv. odečitatelné položky 

(nezdanitelné části základu daně) a teprve z této částky se počítá daň z příjmů. . 

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu
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   Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu darů na 

dobročinné účely ze svého základu daně, pokud celková hodnota darů v daném roce 

je větší než 2% základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše může odečíst 15% 

ze základu daně. U právnické osoby musí jít pro daňové účely o dar ve výši 

minimálně 2000Kč a odečíst lze nejvýše 10% ze základu daně.                   .                                                

   Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše hodnotu daru do příslušného 

řádku formuláře a doklady, které potvrzují poskytnutí daru, přidá jako přílohu 

daňového přiznání. Zaměstnanec, kterému daňové přiznání zpracovává zaměstna-

vatel, musí předložit své mzdové účtárně potvrzení o darech poskytnutých v uply-

nulém roce nejpozději do 15.2. Snížení daňového základu se následně projeví  

v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. Jako úspora na daních se 

vrací částka ve výši sazby – např. tím, že někdo daruje 100 Kč, ušetří 15 Kč (protože 

je patnáctiprocentní stávající sazba daně z příjmů fyzických osob), resp. 19 Kč 

(devatenáctiprocentní je sazba daně z příjmů právnických osob).            . 

                podle www.skutecnydarek.cz a finančích webů   Marie Schneeweissová 

 

   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE  
 

Letní měsíce bývají využívány nejen pro dovolenou, ale také pro poutě do dalekých 

krajin. Dne 12.října 2016 v plně obsazené učebně CM gymnázia hovořil o své  

760 km dlouhé pěší pouti Ing. Hanuš Šamánek. Do Santiaga Compostela ve 

Španělsku šel severní cestou podél Atlantského oceánu. Pozorní posluchači se 

hodně dozvěděli nejen o fenoménu poutí ke hrobu svatého apoštola Jakuba, ale 

také o  pozoruhodném, v mnohém odlišném španělském království. Vše za 

doprovodu krásných světelných obrazů. 

   Skupina našich farníků se zúčastnila v září poutě CK Miklas Tour pořádané k 800. 

výročí založení řádu bratří kazatelů, zvaných Dominikáni. Jeli jsme za doprovodu  

8 řeholníků, včetně otce provinciála Dominika Mohelníka, po stopách světců, kteří 

ovlivnili dominikánský řád. Zejména to byli svatí Dominik, Augustin, Kateřina 

Sienská, svatý Tomáš Akvinský. Navštívili jsme Miláno, Janov, Sienu, Neapol, 

Orvieto a Řím, kde jsme se setkali s otcem kardinálem Dominikem Dukou v kostele, 

který mu byl svěřen papežem. Společně jsme také prošli Svatou bránou  do baziliky 

svatého Petra. Při pouti jsme měli denně mše svaté a v autobuse modlitby.     .  

   Poutní putování byla a jsou významná pro rozvoj duchovního života každého 

křesťana. 

                                                                                                  Dr. Karel Kotyza, poutník 

http://www.skutecnydarek.cz/
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   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 

Zveme všechny děti a mládež na vánoční prázdniny, které se uskuteční v termínu 

27. - 30. prosince 2016. Mladší děti (věk 6-11 let) budou na Staré Vodě a bude pro 

ně připraven zábavný program. Starší (12-15 let) budou na Annabergu, a pokud 

bude příznivé počasí, bude se lyžovat.                                              .  

Děti můžete přihlašovat jako obvykle na www.shmpv.cz.                           . 

 

     Na všechny se těší               salesiáni   a   animátoři Klubu SHM Prostějov    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ   GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 

 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ připravuje od adventu do ledna 
 

Neděle 27. 11. 2016 – Adventní zastavení, začátek v 15.00 

hod., vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na Adopci na 

dálku. Po programu jste zváni k posezení a občerstvení do 

katechetického sálu. 
 

Úterý 6. 12. 2016 – Den otevřených dveří CMG a ZŠ – začátek ve 14.45 hod.,  

od 16.00 hod. hlavní prezentace s besedou s vedením školy. Určeno především pro 

žáky 5. tříd ZŠ, zájemcům o studium na osmiletém gymnáziu nebo o přestup do  

6. ročníku ZŠ a jejich rodičům. 
 

Pátek 9. 12. 2016 – Přijímací zkoušky nanečisto – začátek ve 14.30 hod., 

určeno žákům 5. tříd ZŠ, není třeba se přihlašovat, s sebou jen psací potřeby. 
 

Neděle 11. 12. 2016 –  Adventní koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského 

gymnázia a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci se uskuteční v kostele 

Povýšení sv. Kříže od 17.00 hod. 
 

Sobota 21. 1. 2017 – Reprezentační ples CMG se stužkováním maturantů 

začne v 19.30 hod. Vstupenky budou v prodeji v kanceláři školy od poloviny prosince. 
 

                                                                                                                 Jitka Hubáčková                                                                                      

 

 

http://www.shmpv.cz/


INRI 3/ 2016 9 

   OKÉNKO  PRO  DĚTI 

 

 

    Osmisměrka 
 

 Vyškrtej všechna 

slova osmisměrky 

   a dozvíš se, co 

 znamená slovo 

      ADVENT 

 

  

 

 

   Doplňovačka 
 

V adventu nás Jan Křtitel volá, abychom Pánu připravili stezku tím, že zasypeme 

všechny prohlubně. Co si pod tím představíš? Zasypat prohlubně v našem životě 

můžeme třeba našimi ...     (doplň písmenka podle tvarů prohlubní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       z www.vira.cz vybrala  Renata Plenařová 

P S V Í Č K A 

S A N Ě Ř A K 

C Í C O N CH T 

E E A I R E E 

N E D Ó Z A C 

A O A I O Á D 

R O R Á T Y K 

SVÍČKA 

VĚNEC 
SANĚ 

RORÁTY 

RODINA 
CEDIT 

NORA 

RADA 

NOC 

IZÁK 
DÓZA 

DEN 

CETKA 

http://www.vira.cz/
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   LITURGICKÉ  DOTÁZKY  
 

   Proč si kněz před proměňováním myje ruce a co se modlí?  

Mytí rukou bylo zvykem u židů, ale i u křesťanů vždy před modlitbou. Již Hippolyt 

píše: „Křesťan ať si umývá ruce, kdykoliv se modlí.“ V původní liturgii prvotní 

církve však mělo i důvody praktické. Rozměr charity hrál ve společenství věřících 

velice důležitou roli (Sk2,46, resp. 6,1), zvláště uvážíme-li, že v tehdejší společnosti 

neexistoval v podstatě žádný jiný sociální systém. Proto věřící přinášeli své dary pro 

potřebné právě při liturgii a celebrant spolu s jáhnem je od nich přebíral. S tím 

nutně souviselo i ušpinění rukou.  

   Podle Všeobecných pokynů k Římskému misálu (IGMR) má být mše svatá 

společným slavením, a proto je vhodné, aby zástupci věřících přinesli obětní dary 

chléb a víno. Zároveň také mohou přinést dary pro kostel, církev a pro ty, kdo 

potřebují pomoc. I když kněz dnes již většinou dary pro potřebné přímo osobně 

nepřijímá, natož aby se od toho nějak ušpinil, přesto symbol mytí rukou v liturgii 

zůstal zachován. Je doprovázen slovy kněze: „Smyj ze mě, Bože, mou nepravost  

a očisť mě od hříchu.“ A právě tato slova vysvětlují druhý důvod mytí rukou. IGMR 

k tomu říká: „Tímto obřadem se vyjadřuje touha po vnitřní očistě.“ A já k tomu 

dodávám, že to říká pouze několik okamžiků před tím, než do stejných rukou bude 

brát Kristovo tělo. Srovnatelně pak vyznívá podobná věta, kterou kněz potichu říká, 

či ji říká jáhnovi, těsně před čtením evangelia: „Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych 

dobře zvěstoval tvé svaté evangelium.“  

Někteří liturgové se domnívají, že obřad mytí rukou je jakýmsi překonaným 

anachronismem, protože dary již kněz fakticky nepřijímá a prosba o očištění 

zazněla již v úkonu kajícnosti. Avšak v kontextu s potřebou prosby  

o „znovuočištění“ bezprostředně před takříkajíc fyzickým setkáním se s Bohem, má 

zřejmě své opodstatnění.                                                      . 
 

                                                                                   odpovídá  Ing. Mgr. Petr Hubáček   .   

 

   SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  
 

Rád bych si dovolil napsat praktický článek o tom, jak se máme chovat při svatém 

přijímání, ať ti, kdo ho přijímají, anebo ti, kdo svátost oltářní rozdávají věřícím. 

Článek nemá za cíl nikoho poučovat ani kritizovat, jen má za snahu připomenout 

některé praktické věci týkající se přijímání a udělování svatého přijímání. 



INRI 3/ 2016 11 

   Eucharistii můžeme dle platných liturgických směrnic a nařízení přijímat buď ve 

stoje, nebo vkleče (samozřejmě např. při nemoci i vleže), a přijímáme buď do úst, 

nebo na ruku. Podmínky přijetí eucharistie všichni známe. Z praktického hlediska 

je vhodné při přijímání do úst být co nejblíže k podávajícímu (nebýt od něj metr 

daleko, podávající podává Živého Krista a nechce nám ublížit), aby nám mohl 

podávající pohodlně podat Tělo Páně. Při přijímání na ruku platí 

jedna zásada, že přijímající má bezprostředně po přijetí na ruku 

přijmout do úst. Je proto vhodné, přijmout přímo před podávajícím, 

neodnášet Tělo Páně někam bokem, nikoho tím nezdržujeme. 

Podávající nese zodpovědnost, že přijímající na ruku eucharistii 

přijme do úst. Proto se může stát, že po tom, co přijímající 

poodstoupí bokem, aby přijmul a tzv. nezdržoval, podávající počká, 

než přijme, tudíž spíše dojde ke „zdržení“. 

   Musíme také rozlišit vysluhovatele svátosti eucharistie a udělovatele svatého 

přijímání. Vysluhovatelem svátosti eucharistie je biskup a kněz. Udělovatelů 

svatého přijímání máme více „druhů“. Řádným udělovatelem svatého přijímání je 

biskup, kněz a jáhen. Mimořádným udělovatelem svatého přijímání je akolyta nebo 

jiný pověřený laik. Rozdíl mezi mimořádným udělovatelem a mimořádným 

udělovatelem - akolytou je takový, že mimořádný udělovatel - akolyta je muž - laik, 

který je přijat k této službě natrvalo liturgicky předepsaným způsobem. Mimořádný 

udělovatel svatého přijímání je ustanoven na určitou dobu, pro určité služby a pro 

určité místo. Na určitou dobu - buď jen pro aktuální potřebu dané mše svaté (toto 

pověření uděluje předsedající bohoslužbě) anebo na delší dobu (toto pověření 

uděluje diecézní biskup na danou dobu). Pro určité služby znamená: rozdávání 

svatého přijímání při bohoslužbách a rozdávání svatého přijímání nemocným či 

potřebným. Tímto mimořádným udělovatelem může být i žena. Pro určené místo: 

pro mimořádného udělovatele znamená danou farnost, pro niž je ustanoven, pro 

mimořádného udělovatele akolytu platí toto pověření univerzálně pro celou církev, 

protože je to bráno jako přijetí trvalé služby v církvi. Při podávání ve mši svaté 

nemá mimořádný udělovatel brát nádobu s eucharistií sám, má mu ji podat kněz, ať 

pro podávání či uschovávání eucharistie, pokud se na tomto postupu jasně 

nedomluví jinak. Pro podávání sv. přijímání mimo mši sv. platí daná pravidla. 

Mimořádní udělovatelé nejsou oprávněni vést bohoslužbu slova. Z tohoto nám 

jasně vyplývá, že o každém rozdávání svatého přijímání mimořádným udělovatelem 

musí vědět ten, kdo jediný je za eucharistii odpovědný - tedy kněz, nejlépe farář, ať 
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již se jedná o mši svatou či podávání sv. přijímání mimo mši sv. Pro příjemce 

svatého přijímání platí nádherné a svaté pravidlo, že účinky svatého přijímání 

nejsou závislé na tom, jestli je vysluhovatel natož udělovatel ve stavu milosti 

posvěcující. Jsou-li „podmínky přijímajícího pro dovolené, hodné a účinné přijetí 

sv. přijímání“ splněny, může v něm svátost působit svým spásonosným způsobem.  

   Poslední praktická zmínka se týká žehnání dětí, které nechodí ke svatému 

přijímání. V naší arcidiecézi platí na základě přání našeho otce arcibiskupa to, že 

požehnání dětem nemá být součástí udělování svatého přijímání, ale má to být 

samostatný obřad po skončení mše svaté. Z praktického hlediska je tato praxe 

vhodná i proto, neboť podávající má na rukou částečky eucharistie, které má po 

skončení udělování svatého přijímání očistit z prstů do určené nádobky.  

                                                                                                                             Jan Černý 

 

   VYMODLENÉ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  
 

Chvála Kristu a Panně Marii!                                                       . 

Když jsme byli požádáni o příspěvek, v němž máme přiblížit událost pro nás tolik 

cennou, a věřím, že i zázračně vymodlenou, tj. 1. sv. přijímání našeho Robinka, 

chvíli jsme váhali, protože je to pro nás hodně osobní a spoustu věcí kolem nelze 

vysvětlit. Ty se musí vnímat srdcem a v něm také uchovávat.                                 . 

   Robinek bude mít 30. 12. 2016  7 let. Popravdě jsem ani netušila, že k této svátosti 

může přistoupit také on, v modlitbě jsem si mnohokrát posteskla nad tím, že pro 

něj budou svátosti nedosažitelné. Proces by byl asi stejný jako u všech jiných rodičů 

a dětí, čekali bychom na věk 9 nebo 10 let a pak bychom se ptali, co  se dá dělat.       

   Pán Bůh tomu chtěl a poslal nám do cesty anděla, paní katechetku, která mi 

osvětlila, že sv. přijímání není pevně dané 9. rokem nebo 3. třídou, že zná případy, 

kdy děti, jako je náš synek, mohly přistoupit dříve, a že je to na rozhodnutí místního 

kněze, který tu rodinu zná a zná dítě, jehož se to týká, a zná okolnosti.             . 

   Hned další den jsem po mši sv. běžela za otcem Leem a vysvětlila mu naši žádost. 

Otec byl pravda zaskočený, protože s tímto neměl žádnou zkušenost, ale slíbil, že se 

zeptá a že bude přemýšlet. Celý den, než jsem s otcem Leem mluvila, jsem strávila 

přemýšlením, také v modlitbě jsem to Pánu odevzdávala i všechny zúčastněné  

a přemýšlela jsem, proč vlastně v tomto čase žádáme o sv. přijímání pro Robinka. . 

   Nepídila jsem se po žádném odborném výkladu. Pro mě jako matku je velkou 

radostí a darem každá svátost mých dětí, mám radost, když dospívající dcera řekne: 

„Mami, dnes musíme do kostela vyjet dříve, musím ke zpovědi“, když přijde  
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a řekne, že touží jít k biřmování. Pro mě je  velkým povzbuzením ve víře vidět 

modlit se s radostí děti, mládež, viz Krakow..... jejich radost z Boha, z Jeho 

milosrdenství..... Co může být překážkou sv. přijímání? Vědomý hřích..... a věděla 

jsem, že toto malý Robinek bude splňovat do konce svého života, nebude vědomě 

hřešit, zatím to tak je a pro mě toto poznání bylo rozhodující. Taky jsem jednou na 

TV NOE viděla z generální audience Svatého otce rozdílet kněze sv. přijímání  

a jeden člověk přijal na ruku a odcházel do davu a kněz přestal podávat a dral se za 

ním a chtěl, aby Hostii přijal do úst před ním. Bylo to krásné, protože chtěl, aby Pán 

byl v bezpečí, a u našeho Robinka, v jeho čistém srdci Pán v bezpečí je, u něj si 

odpočine. To, že Robinek se bezprostředně po sv. přijímání směje štěstím nebo  

v tichém pokoji se schoulí do klubíčka u mě, jsou projevy pro širší veřejnost 

nepostřehnutelné, jen lidi blízcí, co s malým prožili pár dnů, vědí, co všechno 

krásné s ním prožíváme. Že řekne 6 slov a jedno slovo z toho je Bůh....., že celý 

obřad 1. sv. přijímání prožil v tichém úžasu a v naprostém pokoji téměř bez 

pohnutí, že jsme v kostele vždy jedli křupky, abychom ho zabavili, a od toho 

okamžiku jsme nemuseli, že 1. sv. přijímání a jeho každodenní účast na eucharistii 

ho uzdravuje také na těle, jsou to pro nás zázraky.                                                     . 

   A ještě jedna představa mě provází..... Po sv. přijímání máme být živým svato-

stánkem.... a Robinek toto taky splňuje, nese Pána Ježíše do světa, do školky, domů, 

na ulici, do vlaku, autobusu..... tak v neporušeném spojení s Ním, jak ho přijal..... 

Nemůžu věřit, byť nemám teologické vzdělání, že by Pán neproměňoval tento svět 

skrze něj, přestože jeho schopnosti jsou omezené. Možná je tady právě proto, aby 

nesl Pána, když já to nedávám, možná, že potřebujeme více takových svatostánků 

ne proto, aby bylo více nemocných, ale proto, aby ti, co už 

tady jsou, měli usnadněný přístup k této svátosti.          .                                           

   Na závěr slova mého manžela k tomu, co znamená pro nás 

jako rodinu sv. přijímání Robinka: Radost a štěstí mého 

synka, že může přijímat Pána Ježíše je pro nás posilou ve 

víře. Cítíme vděčnost a chceme poděkovat katolické církvi 

za tento dar a dar kněžství, bez něhož bychom neměli koho 

požádat o tuto svátost. Bohu díky!                          .                                                                            

. 

   Požehnaný čas všem!                                                    . 

                                                    Filákovi 
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   ROZHOVOR  S  MLADOU  RODINOU  
 

Minulý rok nás na vánoční besídce, která se koná v kostele sv. Cyrila  

a Metoděje každoročně 25.12., mile překvapila rodinka, která zpívala 

španělskou koledu. Při setkáváních v Paxu jsme se později blíže sezná-

mili a požádala jsem  rodinu Castellar o rozhovor pro náš časopis.  

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

1. Jak se liší čeští křesťané od španělských?  

Jak je asi obecně známo, Španělsko se vždy řadilo mezi tradičně katolické země,  

i když v současnosti se počet praktikujících katolíků pohybuje jen kolem pouhých 

15%. Mezi těmito praktikujícími katolíky bychom našli členy různých hnutí, která 

existují v současné církvi. Nutno podotknout, že například hnutí „Neokatechu-

menátní cesta“ se rozšířilo po celém světě právě ze Španělska, stejně tak jako má 

své kořeny ve Španělsku třeba „Opus Dei“. Dále se praktikující věřící účastní 

duchovních obnov (například Katolické charismatické konference), křesťanských 

setkání apod. Docela novinkou jsou nyní tzv. kurzy Alfa, nabízené farnostmi pro 

všechny, kteří chtějí poznat, prozkoumat či prohloubit svou křesťanskou víru.  

   Jistě stojí za zmínku, že při křesťanských příležitostech, jakými jsou křtiny, 

svatby, první sv. přijímání, pohřby, se shromáždí opravdu velké množství lidí bez 

ohledu na praktikující víru. Je to dáno i tím, že Španělé celkově hodně „drží při 

sobě“ a tyhle události si zkrátka nechtějí za žádnou cenu nechat ujít. Něco 

podobného se děje také při velmi uctívaných procesích se sochami oblečenými do 

nádherných, lesklých a zlatem vyšívaných látek, po městech a vesnicích, například 

během Svatého týdne, o Božím Těle, při oslavách svatých, mariánských slavnostech 

či poutích.                                                            . 
 

Castellar: 

maminka Markéta,  

tatínek Antonio, 

 děti Tonito (6 let) 

a Edith (letos o Vánocích 

oslaví 4 roky) 
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2. Slavíte mše svaté ve stejném duchu jako my, nebo mají více 

španělský temperament?  

Jednotlivé farnosti se od sebe dost liší, takže mohou existovat i docela velké rozdíly 

mezi farnostmi. Existují farnosti s notnou dávkou vitality, která je patrná na první 

pohled, jiné jsou poněkud pohaslé, takže ne vždy uslyšíme v kostelích například 

zvuk varhan. Ale bohužel to nebude záležitost asi jenom Španělska, spíše se jedná  

o fenomén celé sekularizované západní kultury.                                    . 
 

3. Jak Španělští věřící prožívají advent? (je zvykem též uklízet, znají 

roráty, znají adventní věnec, jak se chystají v domácnostech...)  

Co se týká úklidu během adventní doby, domovy se připravují na vánoce podobně 

jako tady, mám na mysli v rozumné míře. Přece jen úklid není smyslem vánoc. 

Adventní věnec je ve Španělsku prvek docela nový, takže i když v kostelích se s ním 

v posledních letech sice již setkáme, v rodinách tomu tak není. Začátkem adventu, 

či spíš okolo slavnosti Neposkvrněné (ve Španělsku je státním svátkem) se začíná  

v domácnostech se stavěním Betléma, což je stěžejní bod nejen každé rodiny během 

adventu, ale vůbec symbol vánoc pro Španěly jako takový. Betlém! A tím bych 

navázala na význam vánočního stromečku, který ve Španělsku vůbec není tradicí 

tak, jako je tomu tady. Spíš až nyní, v posledních letech, některé rodiny zařazují 

vánoční stromeček do svých obydlí, ale spíš jako další dekorační prvek navíc. Ve 

většině případů se však jedná pouze o umělý stromeček, protože přece jenom 

španělská krajina není tak bohatá na lesy jako na moře   

   Tradice Betlémů se odráží také na 

veřejných místech – v nemocnicích, 

ve školách, ve výlohách obchodů, na 

tržnicích... všude tam je možné 

narazit na originální prezentaci 

Betléma. Na mnoha místech 

Španělska probíhají reprezentace 

tzv. „živých Betlémů“. Kreativitu 

těchto jižanů můžeme obdivovat také 

na náměstích, z nichž některé jsou 

opravdu monumentální. Největší 

venkovní Betlém ve Španělsku 

bychom našli v blízkosti Valencie (Xàtiva) o rozloze 1350 metrů čtverečních (68 m 

dlouhý a 20 m široký). Dominantou jsou postavy v životní velikosti, ale také na  

Xàtiva 
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30 druhů živých zvířat, stejně tak jako půl tuny nejrůznějších druhů reálného ovoce 

a zeleniny. Existují i soutěže a konkurzy, kde se detailně hodnotí práce jednotlivých 

mistrů „belenistů“, jak se říká těmto řemeslným umělcům, kteří se sdružují do 

spolků či asociací.  

   Španělé si také rádi během adventu vyhrazují čas na přípravu a rozesílání 

vánočních přáníček nejširší rodině a přátelům, kterých bývá opravdu hodně.  

   Pro děti oblíbeným zpestřením adventního očekávání jsou adventní čokoládové 

kalendáře, což je poměrně také novinka.  

   Avšak tradiční Mikulášská nadílka tolik oblíbená českými dětmi ve Španělsku 

bohužel neexistuje.                                               .  
 

4. Co znamená advent pro vás?  

Advent je pro naši rodinu a hlavně pro naše děti velmi oblíbeným obdobím 

liturgického roku. Snažíme se využívat tu pestrou paletu možností a prostředků, 

které se v tomto nabízí, abychom předali našim dětem jak podstatu očekávání, které 

prožíváme, tak toho, na co se připravujeme a budeme slavit. Dá se zde nádherně 

pracovat s vyjádřením pomocí symbolů a děti na to jsou velmi vnímavé. Každoročně 

si třeba vytváříme vlastní adventní cestu a děti se do toho velmi nadšeně a aktivně 

zapojují. Velkou výhodu vnímám v tom, že jsme oba učitelé, a tak jsme nějak 

vzájemně a podvědomě naladěni na to, co dětem chceme předat. Doplňujeme se 

často tak, že já jelikož mám tu možnost být s dětmi doma a mít na ně čas, hlavou se 

mi honí spousta nápadů a manžel je ten, který po návratu z práce, nebo často až děti 

spí, se ke mně přidá, aniž bych já musela nějak dlouze něco vysvětlovat a společně 

se snažíme ten konkrétní námět zrealizovat. Abych byla konkrétní – jak už jsem 

uvedla výše, ve španělských rodinách adventní věnec nebývá zvykem, ale já jsem si 

zkrátka nedokázala představit, že se v naší rodině nebudeme modlit u adventního 

věnce. Stačilo jen zmínit onu myšlenku, dodneška nevím, kde manžel ty jehličnaté 

větve tady u moře mezi palmami nařezal, ale adventní věnec jsme následující den, 

dokonce za asistence dětí, celá rodina vlastnoručně vyráběli.  

Musím dodat, že televize u nás moc prostoru nemá, spíše se snažíme trávit čas 

nějakým společným kreativním tvořením, třeba vyráběním vánočních ozdob, 

dekorováním domova, hrajeme hry, rádi listujeme obrázkovými knihami, čteme  

a vyprávíme si příběhy, využíváme naše dřevěné Divadélko do kufříku... Jelikož 

středomořské klima je příznivé, i když v Česku třeba mrzne, snažíme se ho také 

využít a trávit čas venku a v přírodě.                                                 .  
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5. Jakou máte vánoční výzdobu v kostele?  

Jak už jsme zmínili, s Betlémem se můžeme setkat prakticky kdekoliv a ne jinak je 

tomu i v kostele. Kromě toho v některých kostelích už dnes můžeme vidět také 

vánoční stromeček, který se ozdobí podobně, jako jste zvyklí tady.  
 

6. Nosí dárky Ježíšek?  

Tak v tom se Španělsko zásadně liší od České republiky. Ve Španělsku nadělují 

dárky svatí Tři králové („Los Reyes“) a to v noci z 5. na 6. ledna. Jedná se o obdobu 

českých vánoc a jeden z hlavních svátků vůbec, během kterého děti dostávají 

bohatou nadílku. Když se nad tím zamyslíme, můžeme objevit hlubokou symboliku 

obdarování z Nového zákona. Na ten den v liturgickém kalendáři připadá slavnost 

Zjevení Páně, lidově Tří králů.  

   V předvečer této slavnosti je celé 

Španělsko v ulicích, aby přivítali  

a pozdravili Tři krále (Cabalgata de 

los Reyes Magos), kteří projíždějí  

v překrásných propracovaných kos-

týmech ulicemi všech měst a vesnic 

na velbloudech, či alespoň na 

nějakých slavnostních kočárech, 

doprovázeni družinami a dětem  

i všem shromážděným rozdávají či spíše rozhazují sladkosti. Děti opravdu mají ten 

pocit, že Tři králové přišli do jejich města. Města, která leží u moře, očekávají Tři 

krále v přístavu, kam tihle Mudrci z Východu doplují na lodích, a potom dále putují 

alegorickým průvodem ulicemi města. Samotný den 6. ledna je státním svátkem, 

tedy dnem volna, děti se radují z nadělených dárků a teprve až následující den se 

opět vracejí do školy, čímž vlastně získaly podstatně delší vánoční prázdniny než je 

tomu v Česku. Tradiční tříkrálové jídlo, které by bylo obdobou českého kapra 

s bramborovým salátem, sice ve Španělsku neexistuje, každá rodina si ale během let 

vypracovala vlastní sváteční menu. K snídani se jí zvláštní druh pečiva. Na den Tří 

králů nemůže na slavnostní tabuli chybět tradiční velký preclík ve tvaru koruny 

zvaný „El Roscón de Reyes“, který se připravuje ze sladkého těsta, bývá zdobený 

kandovaným ovocem, což má symbolizovat rubíny a smaragdy zdobící pláště Tří 

králů. Dovnitř se schovává figurka a fazole = bob. Říká se, že kdo najde bob, zaplatí 

roscón, a kdo najde ve svém kousku figurku, bývá korunován králem a pro sváteční 

den se stává králem domu.  
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7. Jaké jídlo se podává na Štědrý den?  

Vánoce jsou pro Španěly spíše rodinným svátkem. Na Štědrý den (Nochebuena) se 

scházejí příbuzní, tedy celá velká rodina – rodiče s dětmi, prarodiče, tety a strýcové, 

bratranci a sestřenice ke společnému hodování, společně všichni pomáhají při 

přípravě štědrovečerní večeře a dopřávají si nejrůznější kulinářské speciality. Na 

stole nesmí chybět mořské plody, maso (skopové a jehněčí, hovězí, kachna, krocan), 

ryby (losos, pražma královská...) a bohatý výběr nejrůznějších aperitivů či před-

krmů. Samozřejmě nesmíme opomenout ani nejlepší španělská vína, vhodná právě 

pro tuto zvláštní příležitost. Z vánočních sladkostí jsou typickým cukrovím 

„polvorones“ (obdoba českých vanilkových rohlíčků, ale na bázi mandlové mouky  

a sádla) a „turrón“ (varianta tureckého medu, taktéž s obsahem mandlí, lískových 

oříšků a nugátu). Na další rok se štědrovečerní hodování opakuje, ale zase s rodinou 

ze strany partnera, tedy s prarodiči z druhé strany a tak se to střídá dokola rok za 

rokem. My vlastně také svým způsobem tak nějak kombinujeme a střídáme vánoce 

české se španělskými, ve kterých se prolínají tradice obou kultur.  
 

8. Chodíte na půlnoční mši sv.?  

Ano, je to jeden ze stěžejních momentů večera a snad také, aby nezůstalo jen  

u hodování... Alespoň my, praktikující věřící, se půlnoční mše účastníme. Kostely 

bývají hodně naplněné. Půlnoční mše začínají kolem 23. hodiny. Po ní je možnost 

ještě dál pokračovat v rodinné hostině, pro vytrvalce třeba až do ranních hodin. 

Během rodinného hodového večera, stejně tak jako na půlnoční mši se s oblibou 

zpívají španělské koledy. Je velká škoda, že alespoň prozatím do Španělska 

nedorazila velice hezká tradice Betlémského světla.  
 

9. Jaké zvyky se dodržují o Vánocích ve Španělsku?  

Španělé neznají takové ty typické štědrovečerní české tradice a zvyky. První setkání 

s těmito tradicemi bylo pro manžela poněkud nepochopitelné, už proto, že v sobě 

vlastně neobsahují žádný křesťanský prvek. Přesto si jablíčko rozkrojíme, 

rozlouskneme oříšky, pouštíme lodičky...  
 

10. Jaké zvyky a tradice zakotvily ve vaší rodině?  

Jelikož jsme nejen česko-španělská, ale také i hudební rodina, líbí se nám 

muzicírování. Rádi hrajeme a zpíváme pro radost. A než přezpíváme všechny ty 

české a španělské koledy - nemyslete si, ona ta vánoční doba není zas až tak dlouhá 

a čas rychle plyne...   
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   Určitě nesmíme opomenout vůni vánočky či perníčků, které zavoní celým 

domovem, samozřejmě za vydatné spolupráce dětí.  

   Ještě bychom chtěli zmínit pro nás jednu mimořádnou, vánoční a požehnanou 

událost. Na Boží narození, 25. 12. 2012, kdy papež žehnal světu během „Urbi et 

Orbi“, do naší rodiny přibyla naše dcera Edith, takže se v tento den spolu z narození 

Pána Ježíše také každoročně radujeme z narození naší Editky, což by se jistě dalo 

nazvat jako jednou z vánočních „tradic“, která „zakotvila“ v naší rodině.  
 

11. Každý člověk má své plány a s pomocí Boží je chce realizovat. 

Můžete nám prozradit, jaké jsou ty Vaše? Třeba pro příští rok?  

Vidíme jako obohacující a přínosné, že děti mohou poznávat dvě rozdílné kultury  

a odlišnosti mentalit obou národů, domluvit se oběma cizími jazyky. Věříme, že tak 

jako každého člověka, i nás jako rodinu si Pán vede, mnohdy i po cestách, kterým 

třeba ne vždy plně a ihned porozumíme, o to více se ale učíme odevzdanosti do Jeho 

vůle, takové té disponibilitě a pohotovosti k odpovědi. Být nástroji v Jeho rukou.  

A pak už záleží jen na Něm, kdy, kde, jak a k čemu nás chce použít. Jestli to bude  

v budoucnu s konečnou platností Španělsko nebo Česko - to už necháme na Něm .  
 

     ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!   Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok!  
 

                                                                            za rozhovor děkuje   Renata Plenařová 

 

   BÁSEŇ    
ÁSEŇ  

                             Sněží   /Ivo Jirotka, 15. 8. 2016/               

     Venku sněží, 

     stojím u Vašich vrat,     Zapadlý sněhem jsem 

     duše má smutná je,     jako sněhulák, 

     Bůh mne nechá umírat.     venku velký mráz, 

         čekám Tě, že přijdeš jistě 

   Plynová lampa světlo své rozhazuje    nebo as ? 

   do mého snění,      Že opět uvidím Tě, uslyším Tvůj hlas? 

   před Vaším domem stojím     

   od soumraku do rozednění.      Nepřišla jsi. 

        Jsi tichá, mlčící,       

      tak smuten odcházím 

           zasněženou ulicí. 
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   PODĚKOVÁNÍ  A  PF  2017 
 

   Milí čtenáři, 

jako každoročně na začátku adventní doby, při prožití vánoc i všech pozitivních 

přáních do nového roku, hodnotíme ten rok uplynulý. Pro některé znamenal více 

pohodových chvil, pro jiné naopak. Dovolím si poděkovat všem za naše farní 

společenství, díky Bohu, že je. Vždy zde člověk najde útěchu, podporu a pomoc. 

Dovolím si popřát všem lidem dobré vůle příjemně prožitý adventní čas, naplněný 

nikoliv předvánočním sháněním a úklidem domácností, ale vlastním duchovním 

rozměrem očekávání příchodu narození Ježíše Krista.  

Pohodovou vánoční dobu v kruhu rodiny a blízkých, v novém roce 2017 Boží pomoc 

a láska, ať Vás provází, ať jste zdraví a štěstím pro vás je dobře naplněný každý den. 

                                                                                                               Zuzka Bartošová 

 

   VÁNOČNĚ  Z  WWW.SIGNÁLY.CZ  
 

   Chtíc, aby už konečně usnul... 

Mám rád koledy, a ani zvyk pouštět je v nákupních centrech od konce srpna mě této 

úchylky nezbavil. Nejradši mám ale Chtíc aby spal.  

   Jsa hudebně celkem hluchý, líbí se mi především text. Je o mamince, která se 

snaží uspat své dítě. Tím dítětem je Ježíš, ale ještě maličký, bezbranný. 

   Maminka se ho snaží uspat, jak už to tak maminky dělají. Nic jiného, jen chce, aby 

konečně přestal brečet a spal. 

   V textu není vcelku žádná mystika, heroičnost, utrpení (srovnej s "Goliáš oloupen, 

radujme se" :). Je to píseň mámy, která v cizí zemi, v opuštěném chlévě, ve tmě, 

uspává dítě. 

   A aby už konečně usnulo, neváhá dokonce okřiknout ani anděly ("zmlkněte, 

andělové!!!"). Prostě když má mimino spát, nemají si andělové co poletovat, 

oslavovat nebo prozpěvovat, to dá rozum :) 

   V té písni je obrovské množství lásky. Lásky a obdivu k Bohu, ale 

také úplně obyčejné něžnosti k dítěti. Lásky tady a teď, lásky tiché, 

neokázalé, nikdy nevyčerpatelné. Takhle nějak má myslím vypadat 

křesťanství. 

                                                           vybrala  Marie Schneeweissová 
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   POZVÁNKY 
 

* Zveme na mikulášskou nadílku dne 4. 12. 2016 po mši svaté, která 

bude v 9 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. 

Navštíví nás svatý Mikuláš s andělským doprovodem. 

Pozor, před kostelem se může vyskytnout i čert!     . 
 

* Setkání se svatým Mikulášem proběhne i v kostele  

sv. Petra a Pavla 4. 12. po ranní mši svaté v 9 hodin. 
 

  širokou veřejnost zve za obě farnosti Zuzana Bartošová .    
 

* V sobotu 10. 12. v 18.00 hod. zazní v kostele sv. Jana Nepomuckého  

(u milosrdných bratří) Adventní varhanní koncert, hraje Josef Kratochvíl. 
                  

* Ženský pěvecký sbor Nota Bene Prostějov vás opět po roce srdečně zve na 

Vánoční koncert, který se bude konat v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek  

15. 12. v 18.00 hod. Jako přizvaní hosté vystoupí mužský pěvecký sbor Orlice  

a dětský pěvecký sbor Horáček ze ZŠ Horáka Prostějov.                           . 

Činnost sboru je finančně podporována Statutárním městem Prostějov.  
 

* V neděli 18. 12. v 18.00 hod. se v kostele Povýšení sv. Kříže uskuteční adventní 

koncert smíšeného pěveckého sboru Exaudi, jehož výtěžek bude věnován 

zrakově postiženým (SONS).                                                                                .  
  

* V neděli 1. 1. 2017 v 18.00 hod. můžete v kostele sv. Jana Nepomuckého 

vyslechnout Novoroční varhanní koncert, hraje Bc. Ondřej Mucha.            . 
 

* Galerie Cyril ve věži kostela sv. Cyrila a Metoděje zve na výstavu tří mladých 

umělkyň z Prahy a Brna - Markéty, Dany a Marie. Výstava nese jméno VĚŽ  

a spočívá ve vyfreskování celé galerie, tedy kostelní věže, a potrvá do února 2017.  

Pro veřejnost je otevřeno každou neděli od 10 do 11 hod. a mimo tento čas dle 

domluvy na tel. 728 341 231 - Bc. David Bartoš.                                             . 

Činnost galerie Cyril je finančně podporována Statutárním městem Prostějov.  
 

* Zveme všechny, kdo by chtěli pomoci zdobit naše chrámy vánoční 

výzdobou a pomohli postavit betlémy. Děkujeme.  

– v kostele Povýšení sv. Kříže 21. 12. (stavění stromků), 22. 12. (stavění betléma)  

     a 23. 12. (zdobení stromků v kostele a na faře) vždy po ranní mši svaté        . 

– v kostele sv. Cyrila a Metoděje 22. 12. od 9.00 hod.                                              

– v kostele sv. Jana Nepomuckého (u milosrdných) 22. 12. od 15.30 hod.  
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Začínáme  v pondělí 28. 11. a potkáme se každé 

pondělí, středu a pátek až do 23. 12. 2016 

 v kostele Povýšení sv. Kříže  

 

PROGRAM  

- 6:30 hod. vyzvednutí lampiček na faře  

- 6:40 hod. sraz u sochy sv. Jana Nepomuckého  

- 6:45 hod. průvod do kostela a program v kostele  

- 7:10 – 7:30 hod. snídaně  na faře (rohlík + kakao)  

- Odchod do školy        

 

 

* Milí farníci a děti,  

zdravím vás napříč farností (a vlastně farnostmi, protože se těším i na posilu od 

Petra a Pavla). Ráda bych Vás pozvala na letošní roráty. Jejich program je sice 

zacílený na děti, ale rozhodně není zamýšlen jenom pro ně.  Živě si vybavuji, jak při 

loňských rorátech přišly do průvodu babičky, a to i když v průvodu neměly 

vnoučata. Přišly, protože chtěly být s námi. A rády vzpomínaly na to, jak za mlada 

chodily na roráty u nich na vesnici po kolena ve sněhu. Přeju si, aby roráty byly opět 

mezigeneračním a mezikostelním místem setkávání.  

   Letos se setkáme s jednou zajímavou biblickou postavou a budeme se točit kolem 

tématu „obrácení“. Během adventu bychom se měli potkat celkem dvanáctkrát. 

Začínáme v pondělí 28. 11. a podrobnosti k programu najdete na plakátku.  

   Když se ohlédnu za loňským adventem, roráty navštěvovalo víc než 30 dětí. A to je 

opravdu požehnané číslo.  Ale pozor! Nic z toho by nevydrželo bez podpory rodičů, 

kteří včas budili, povzbuzovali k oblékání, nakládali děti do aut, dovezli a odvezli  

i za cenu vlastního nepohodlí. Za to moc děkuji.   

   Bohužel ne všechny děti, které na roráty chtějí chodit, mají možnost se za námi 

ráno dostat. Proto bych touto cestou chtěla poprosit ty z vás, kteří byste byli ochotni 

nabídnout svezení dalším dospělým nebo dětem, abyste tuto možnost oznámili 

třeba prostřednictvím Nedělníku. Děkuji.  

  Za všechny tvůrce rorátů zdraví a zve                                            Jana Pokorníková  
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* Rok se s rokem sešel, co jsme mohli uskutečnit první farní ples. Odezvy farního 

společenství byly pozitivní. Nejen proto bychom vás rádi chtěli srdečně pozvat na  

2. farní ples, který se bude konat dne 10. 2. 2017 v Domě 

služeb na Olomoucké ulici v Prostějově od 20.00 hod. Výdělek 

z farního plesu bude opět určen na konto farních varhan. 

   Prodej vstupenek bude zahájen v průběhu měsíce ledna 2017 

v kanceláři děkanátní účetní (Renata Plenařová) nebo ve farní 

kanceláři (pan jáhen Petr Hubáček). Pokud byste zvažovali rezer-

vování lístků, můžete na e-mailu druhy.farni.ples@seznam.cz.  

Plesové stoly budou opět rozvrženy pro šest plesajících. Cena vstupenky je 150 Kč.  

   Na co se tentokráte můžete těšit? Pevně věříme, že farní akce proběhne ve 

stejném pokojném duchu jako loni. Můžeme prožít společně večer, povykládat si, 

zaplesat si a zažít tak přítomnost Krista i ve všedních prožitcích. K tanci i poslechu 

bude hrát opět farní kapela. Připravena bude i zábava či tombola .  

   Pokud byste chtěli přispět darem do tomboly nebo se chtěli do přípravy farního 

plesu jakýmkoliv způsobem zapojit, prosím pište na uvedený e-mail. Na finanční 

dary lze vystavit potvrzení o daru pro uplatnění slevy na dani. Veškerá spolupráce 

vítána . Prosíme, myslete na tento večer i ve svých modlitbách, aby nám Pán 

dopřál farní ples ve stejném duchu, jaký jsme zažili loňský rok.  

                                                                                  za tým organizátorů manželé Černí 
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   Mimo dobu bohoslužeb budou kostely otevřené také v těchto časech: 
Povýšení sv. Kříže   24. 12. 2016   v 9.00 – 20.00 hod. (možnost odnést si  
         betlémské světlo z předsíně kostela), 25. 12., 26. 12. 27. 12., 28. 12., 29. 12.,  
         30. 12., 31. 12. 2016, 1. 1. 2017, 6. 1. 2017, 7. 1. 2017   ve 14.00 – 18.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  25. 12., 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017   ve 14.30 – 16.30 hod. 
Sv. Josef (Krasice)  25. 12., 26. 12., 27. 12.   v 15.00 – 17.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)  25. 12. a 26. 12.   ve 14.00 – 16.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel  25. 12. a 26. 12   ve 14.00 – 16.00 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého  25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1. 2017   v 10.00 – 12.00 hod. 
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   BOHOSLUŽBY  O  VÁNOCÍCH  2016    
KONOCÍCH 

                                    Sobota  24. 12. - Štědrý den 
Povýšení sv. Kříže     mše svatá "pro děti"   16.00 hod. 

      mše svatá "v noci"   21.00 hod. 
         půlnoční bohoslužba slova  24.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj   mše svatá "pro děti"    16.00 hod.  
Sv. Josef (Krasice)   mše svatá "v noci"     23.00 hod. 
kaple sv. Anny    bohoslužba slova     22.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) bohoslužba slova      15.00 hod. 
            mše svatá "v noci"      21.00 hod. 
Sv. Florián (Držovice)   mše svatá "v noci"    22.30 hod. 
Sv. Petr a Pavel   mše svatá "v noci"     22.00 hod. 
Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)  "půlnoční" mše svatá   24.00 hod. 
 

           Neděle 25. 12. - Narození Páně - Boží hod vánoční 
Povýšení sv. Kříže      mše svatá                    7.30 a 10.30* hod. 
Sv. Cyril a Metoděj     mše svatá       9.00* hod. 
                                                        *po mši sv. budou děti zpívat a hrát u jesliček 
Sv. Josef (Krasice)     mše svatá            17.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)   mše svatá        9.15 hod.  
Sv. Petr a Pavel      mše svatá            9.00 a 18.30 hod. 

Sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných)    mše svatá      11.00 hod.  
 

                                 Pondělí 26. 12. - sv. Štěpán 
Povýšení sv. Kříže      mše svatá                        7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj     mše svatá        9.00 hod.  

  Sv. Bartoloměj (Vrahovice)    mše svatá           9.15 hod. 
Sv. Petr a Pavel      mše svatá              9.00 a 18.30 hod. 
 

                             Úterý 27. 12. - sv. Jan evangelista 
DS Nerudova       mše svatá vánoční       9.30 hod.  
 

                                    Sobota 31. 12. - Silvestr 
  Povýšení sv. Kříže      mše svatá        16.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)    mše svatá        8.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel       mše svatá                     17.00 hod. 
 

        Neděle 1. 1. 2017 - Slavnost Matky Boží Panny Marie 
Povýšení sv. Kříže     mše svatá      7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj        mše svatá          9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)      mše svatá             17.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)    mše svatá                          9.15 hod. 
Sv. Petr a Pavel        mše svatá              9.00 a 18.30 hod. 
 


