
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASOPIS  
ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

FARNOSTI 

POVÝŠENÍ  SVATÉHO  KŘÍŽE 
V  PROSTĚJOVĚ 

1/
20

17
   

 V
E

L
IK

O
N

O
C

E
 

    ÚVODEM ................................................................ STR.  2 
   PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI .....................   3 
   ZPRÁVY Z FARNOSTI ........................................  4 
   CENTRUM PRO RODINU ...................................   8 
   MSKA, CMG ..........................................................  9 
   SHM, NABÍDKA TÁBORŮ 2017 .........................  10 
   LITURGICKÉ DOTÁZKY, STATISTIKA ........  11 
   OKÉNKO PRO DĚTI ............................................  12 
   PANNA MARIA ROZVAZUJÍCÍ UZLY ............   13 
   BÁSEŇ ....................................................................  15 
   NEKROLOG ..........................................................  16 
   POZVÁNKY ...........................................................   18 
   BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH ................. 19 

Ponoření paškálu do křestní vody 
během vigilie Bílé soboty 2016 
Foto: J. Tvrdík 



INRI	1/	2017	 2	

   ÚVODEM 
 

   Milí farníci,                                                                      .  
dnešním dnem vstupujeme do Svatého týdne, během Velikonočního třídení 
vyvrcholí při Vigilii liturgický rok a my vstoupíme do osmi dnů velikonoční radosti 
z Ježíšova vítězství nad hříchem a nad smrtí. Dnes s Ježíšem vjíždíme do Jeruza-
léma a voláme: „HOSANA!“ Ve čtvrtek budeme pozváni do Večeřadla, abychom 
spolu s Ježíšem prožili poslední večeři a sami se stali užaslými učedníky, kterým 
Ježíš umyje nohy a dá jim jíst své Tělo a Krev. Půjdeme s Ježíšem do Getsemanské 
zahrady, kde se staneme svědky Ježíšovy úzkosti a budeme se modlit, abychom 
nepadli do pokušení nepřijmout Otcovu vůli. Před našima očima bude Ježíš zatčen, 
souzen, vysmíván, bičován, trním korunován, a nakonec vyslechneme Pilátovo: 
„Ibis ad crucem“. Půjdeme s Ježíšem po křížové cestě a budeme se moci stát 
Veronikou i Šimonem z Kyrény a ulehčit Ježíšovi tíži kříže, vždyť poneseme naše, 
MOJE! hříchy. Spolu s Marií a Janem zůstaneme stát pod křížem a uslyšíme 
Ježíšovo: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha“. Budeme hledět na toho, 
kterého probodli. Nikodémovi pomůžeme sejmout Ježíšovo zmučené tělo z kříže, 
zavinout je do plátna a uložit do hrobu v zahradě. Staneme se strážemi u jeho 
mrtvého Těla, ne proto, aby ho neodnesli učedníci, ale abychom si uvědomili, že  
i naše těla jednou spočinou v zemi a že vstát můžeme jenom s ním. Třetího dne 
spolu se ženami nalezneme prázdný hrob a s Marií Magdalskou potkáme Zmrtvých-
vstalého Pána??? Poběžíme jako Petr a Jan k prázdnému hrobu, vejdeme a uvě-
říme??? Prožijeme skrze liturgii všechno, co prožili učedníci, abychom mohli při 
Vigilii z toho nejhlubšího místa svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli vyznat: 
Věřím! Věřím! Věřím! Já věřím, že Ježíš pro mě umřel na kříži a pro mě vstal 
z mrtvých, protože mě miluje. A nic a nikdo není cennější, důležitější a přednější 
než Ježíš, všechno považuji za bezcenný brak ve srovnání s tím nesmírně cenným 
poznáním Ježíše Krista, vždyť on dává všemu smysl a bez něj všechno smysl ztrácí. 
Zapomeňme na všechno a buďme s Ježíšem, vnímejme daleko intenzivněji každé 
dění při liturgii, i každé slovo. Nechme se vytrhnout z běhu všedních dní  
a soustřeďme se jen na toho, který pro nás umírá, vstává z mrtvých a ŽIJE!  

Co nejintenzivnější prožití Velikonoc Vám přeje Váš farář Aleš Vrzala 
... 

   Ve Svatém týdnu budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření  

   v úterý 11. 4. od 9:00 do 11:00 a od 13.00 do 18:00  
   a ve středu 12. 4. od 9:00 do 11:00, od 13:00 do 18:00 a od 19:00 do 21:00. 
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   PASTORAČNÍ  RADA  FARNOSTI 
.    
     Tříkrálová sbírka 2017 

I přes tuhé lednové mrazy dobrovolníci z řad dětí, dospělých, ale i seniorů a celých 
rodin znovu vyrazili na koledu. Díky štědrosti dárců bylo v našem děkanátu do  
235 pokladniček vybráno 949 488 Kč.  
 

     Fara a kostel Povýšení sv. Kříže 
− vytápění lavic: je zvažován nákup vyhřívacích podušek do lavic, protože je u nich 
výrazná úspora spotřeby elektrické energie oproti současnému vytápění panely. 
Oslovená firma zatím neposlala cenovou nabídku.                          . 
− nová WC: otec děkan navrhuje zřídit dvě toalety v nepoužívaných místnostech 
mezi předsíní kostela a farní kanceláří. Vstup z předsíně kostela by umožnil snazší 
dostupnost a zároveň by toto řešení eliminovalo nevhodné procházení presbytářem.  
− proběhla výměna osvětlení katechetického sálu za úspornější (s finanční 
podporou neokatechumenátu)                                                       . 
− osvětlení před vchodem do kostela Povýšení sv. Kříže: Farnost požádala Magistrát 
města Prostějova, odbor správy a údržby majetku města o pomoc se zajištěním 
veřejného osvětlení před kostelem z důvodů bezpečnosti. Zatím město pouze 
opravilo stávající osvětlení. 

− zabezpečení kostela: Je snaha nechat kostel otevřený pro nejširší veřejnost i přes 
den, popř. ve vymezenou dobu. Možnosti elektronického zabezpečení zjistí  
otec děkan.                                         . 
− je nutné provést posouzení bezpečnostních a požárních rizik fary a kostela.  
V interiéru se brzo objeví hasicí přístroje a různé informační cedulky.            . 
 

     Velikonoční duchovní obnova                                                 . 
se uskuteční 19. - 20. května, povede ji P. Jan Szkandera, spirituál kněžského 
semináře v Olomouci.                                                       . 
 

     Farní pouť                                                     . 
proběhne v sobotu 17. června. Navštívíme Čihošť a Želiv. 
 
 

Zápisy ze setkání pastorační rady farnosti v plném znění si můžete přečíst na  
http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/o-farnosti/farni-rada. 
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   ZPRÁVY  Z  FARNOSTI  
 

     Druhý farní ples                                                                  . 

V pátek 10. února proběhl v Domě služeb na Olomoucké v pořadí 
druhý ples farnosti. A možná by bylo lepší říct, že ples farností. Měla 
jsem velkou radost z přítomnosti farníků nejen od „Povýšení  
a Cyrilka“, ale také od Petra a Pavla a z Vrahovic. Přestože šlo  
o klasickou společenskou událost, nebylo možné přehlédnout jistou 
rodinnou atmosféru. A to z této akce činilo akci výjimečnou. Ráda 
bych proto položila pár otázek tomu, kdo za farním plesem nejvíc stojí, 
a tím je Honza Černý.  
 

1. Honzo, díky že jsi přijal pozvání k rozhovoru. Pověz, kdy a kde se v tvé 
hlavě zrodila myšlenka stvořit farní ples. 
Myšlenka farního plesu mě napadla jednou na zahradě po pastorační radě, kde se 
„opět“ řešily peníze na varhany. Prostě se mi líbilo, že by se dalo spojit příjemné  
s užitečným. No a pak jsem se zeptal otce Lea, co by na to říkal, a také několika lidí, 
a protože reakce nebyly negativní, začaly přípravy. Cíle byly dva: udělat něco pro 
farní pospolitost a také vydělat na varhany. První propočty byly pozitivní, takže 
proč ne? Ale pořád jsem se snažil vidět farnost na prvním místě  -  proto je na plese 
vždy půlnoční modlitba a hlavní cena na plese. Ta sice není nejhodnotnější, ale je 
„farní“ (na prvním plese „večeře s farářem“ a na druhém „bowling párty s farářem“). 
Co bude na třetím plese jako hlavní cena, ještě neprozradím, asi budete muset přijít 
(chybí již jen něco přes 900 tisíc na varhany ). 
 

2. Co je potěchou a co naopak noční můrou organizátora takové akce?  
Nočních můr by bylo... Na prvním plese to byl asi jen stres, jestli bude dobrá 
návštěvnost a s tím spojená pozitivní výslednice plesu. Protože na první ples byly 
pozitivní ohlasy, bylo noční můrou u druhého zase to, aby to pořád byla pro lidi 
zábava a zároveň, aby se neztratilo to „Boží“ z toho, zkrátka aby nešlo o obyčejný 
candrbál. Pak možná také obavy, jak vše dopadne, jestli bude plesání OK, nebo 
bude problém, asi tak. Z druhého plesu bylo více obav. Tady bych ještě zmínil  
i velmi pozitivní reakci pana Šindlera (majitel sálu, kde ples probíhal). Nemuselo se 
nic moc uklízet, nebyly "špinavé" záchody, tedy dle pana Šindlera výjimečná akce. 
 

3. Ohlasy na ples byly vesměs pozitivní. Jediné, co jsem zaslechla, že 
Honza by se měl naučit delegovat povinnosti na druhé. Co ty na tento 
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názor? Umíš delegovat? A je vůbec na koho? 

Tato otázka je složitější. Možná to z venku vypadá,  že to byla "Černého" akce, ale 
kdo vidí trochu dovnitř, ví, že je za ní skryto více lidí - manažerů (od prodeje či 
nabízení lístků až po chystání stolů, zdobení, tomboly, modliteb...) i konzultantů. Je 
pravda, že když akci chytne workoholik, který má občas ulítlé nápady a je 
perfekcionista, těžko mu pomoci jinak než palicí do hlavy... 

Mám radost, že v něčem už jsme doopravdy vytvořili vícečlenný tým. Neza-
nedbatelně mi pomáhá také moje manželka Jana.  Ale osobně se držím zásady, že 
někdy příliš "demokracie" škodí, stejně jako v hudbě.  Někdo musí "rozhodnout"  
a pak si nese také následky. Třeba další roky bude ples na jiných bedrech, Bůh ví. 
Jsem ale rád, a to jistě mluvím za nás všechny, že jsme otevřeni názorům na 
zlepšení, jistě by se jich našlo mnoho. 
 

4. Dá se povědět, v čem se první a druhý ples od sebe lišil? Máš nějakou 
ambici nebo vizi, která se ti zatím v souvislosti s plesem nesplnila? 

Plesy byly vesměs podobné, na druhém plese bylo o 18 lidí více, to byl asi největší 
rozdíl. Všichni byli natěšení dle minulého plesu a Hospodin dopřál opět dobrý ples. 
Vizí ohledně dalších ročníků mám hodně, některé se zřejmě nevyplní, některé 
doufám ano, a třeba nějaký kulatý ročník oslavíme v jiných prostorách. Jsme přece 
v rukou Hospodina. Zatím ale neuvažujeme o přesunu místa konání, stále ještě 
máme cca 10-15 volných míst a komorní atmosféra naší akci, pevně věřím, svědčí. 
         

5. Jak se Ti spolupracovalo s faráři? 

Musím říci, že spolupráce ze strany správců farnosti, ať již otce Lea či otce Aleše 
byla více než vynikající. Byl jsem rád, že se oba za mne či ples postavili, vzali ho za 
svůj a jistě ho zahrnuli nejen požehnáním, ale i věncem modliteb. 
 

6. Proč zrovna farní kapela? 
Myslím, že „farní kapela“ velmi dobře 
koresponduje s myšlenkou farní pospo-
litosti, kdo není farník, nehraje. Druhým 
a neméně významným aspektem je 
ekonomické hledisko, chcete-li 
ziskuchtivost. Výdaje na takovou kapelu 
by za „normálních okolností“ činily 
tisíce korun.  
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S kapelou začínáme cvičit většinou už v říjnu, tréninky byly někdy drsné a poslední 
zkoušky jsou také náročnější (jistě i pro otce Antonína Komana, u něhož na 
středisku cvičíme, rozhodně to má vliv na výskyt myší populace na středisku…). 
Myslím tedy, že účinkování farní kapely a také i samotného excelentního Robina s 
dcerou Mončou (na prvním plese zpívala i dcera Kristýna) bylo obrovským, nejen 
finančním, přínosem zdaru celé akce. 
 

7. A přidáš nějaké moudro na závěr? 
Nechci, aby byly nějak naše či moje "zásluhy" vyvyšovány. Jistě, pravdivá chvála 
potěší, některá více, některá méně, ale jestli se něco povedlo, není to moje či naše 
zásluha, ale Hospodinova. A také jdeme cestou, kterou nám již dopředu vyšlapali 
jiní. Snažíme se jen, když se někde podaří narušit farní pospolitost, ji jinde zacelit  
a věřit, že Pán ve své všemohoucnosti a milosrdenství dopřeje celé farnosti pokoj,  
i když jsme jen hříšní lidé. Těšíme se na vás na příštím plese 9. 2. 2018 od 
20.00  až do 8.00, kdy ples opět zakončíme mší svatou ve farním kostele.        . 
 

                                                                            za rozhovor děkuje  Jana Pokorníková 

 
   anketa:  Jak se vám líbil farní ples? Co na této akci oceňujete?  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní ples se opět MOC povedl. Byla tam příjemná atmosféra, skvělá hudba, 
dobré víno, milé předtančení a legrační scénka. A hlavně: hodně známých  
a milých lidí z kostela, které jsem ráda viděla a měla tam možnost si s nimi 
popovídat a nebo alespoň prohodit pár slov. 
                                                                                                                         Jana 

Ples byl super :) Byli jsme poprvé a byli jsme 

mile překvapeni. Bylo hodně vtipu, skvělá 

muzika, super lidičky a atmosféra. Jediné 

mínus, co bych jako žena vytkla ;), že mi ze 

začátku byla veliká zima, no jo, ty dámské 

šaty moc nezahřejí. Později se to v sále, 

zlepšilo, ale ve vedlejší místnosti byla stále 

zima. Jinak supééér.  

                                         
                Zdenka 

Ano líbil, ples se vydařil, byla na něm pohodová 
atmosféra. A je také dobře, že se mohou farníci 
spolu jak seznámit, tak i pobavit. 
 

Připomínku bych však měla k hlasitosti hudby.  

 

Oceňuji dobrou práci organizátorů plesu, za kterou jim patří poděkování. 
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     Duchovní obnova v Duchu svatém podle otce E. Sieverse 
probíhá každou neděli od 19.00 do 21.00 hod. v Rybárně na faře. Začala 2. 4., 
nejpozději dnes (9. 4.) se ještě můžete přidat. Obnova je načasovaná tak, abychom 
mohli dobře připraveni prožít Letnice (vigilii Ducha svatého).                   .       
 
  Co znamenala tato obnova pro ty, kteří ji už absolvovali?             . 
 

Největší dar, největší poklad, největší životní úspěch, největší poznání, kterého se 
mi doposud dostalo, je poznání Božského Srdce. Všechna ostatní životní poznání 
jsou poznáním Božského Srdce zastíněné.                                                 .  
   Měl bych lépe vyjádřit poznávání, namísto poznání, protože proces poznávání, 
který se v mém životě začal, pokračuje a zřejmě bude pokračovat až do smrti a nejen 
to, ale po celou Věčnost.  

Poznávání Božského Srdce mi přináší nesmírné milosti, o kterých jsem nikdy 
nevěděl a jejichž význam mi dochází jen jakoby v mlze. Můžu je shrnout do několika 
bodů:  1. Láska k Bohu, k bližním 
   2. Postupné osvobozování z hřešení 
   3. V hloubi srdce zakotvené láskyplné přijetí Oběti Ježíše Krista 
   4. Nové sebevědomí 
   5. Jistota a zakotvení Božího dítěte 
   6. Touha úplně se odevzdat Bohu 
    7. Nesmírná vděčnost 
   8. Postupně schopnost dokonalé lítosti 

   9. Postupně rostoucí schopnost se vypořádávat s ranami života                .  
                            a odevzdáním Bohu z nich vytěžit                                    .           
                                ... a mnoho dalších 

   Jak poznávat Božské Srdce?                                               .  
Intelektuálně?  
Niterně zakoušením! A teprve potom rozvíjíme i intelektuálně.                 .  
To lze jen prostřednictvím Ducha Svatého.                                                         . 
Potřebujeme se otevřít Duchu svatému. 

                                                                                                                        Jiří Frýbort 

. 
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Moji první obnovu v Duchu Svatém podle otce E. Sieverse jsem prožila v březnu 
2014, rok po svém křtu. Tento rok jsem se připravovala na svátost biřmování  
a duchovní obnova byla součástí této přípravy. Jelikož jsem konvertita, znamenalo 
vše pro mě velkou změnu. Ocitla jsem se v novém prostředí, kde Bůh byl na prvním 
místě, a já teprve začínala poznávat jej, tvořit si vztah k Pánu Ježíši, učit se modlit  
a naslouchat Božímu Slovu. Až zpětně vidím, že jsem byla ovečka, která už měla 
svého pastýře, ale ještě zmateně pobíhala. Kromě své kmotry jsem s nikým o tom, 
co prožívám, nemluvila a neměla k tomu ani odvahu.  

   Na začátku obnovy jsem cítila velkou milost ve sdílení se s ostatními lidmi. 
Otevřenost a laskavý přístup byl pro můj pocit přijetí důležitý a toho se mi dostalo. 
Další velká milost přišla v denní tiché chvíli a četbě Písma svatého. Začala jsem být 
vnímavější na to, jak se texty proměňují v můj každodenní život, jak mě Bůh 
vyučuje této vnímavosti a tím mě přitahuje k sobě. Postupně jsem se Pánu více 
otevírala a pomalu zvala Ducha svatého, aby mě vedl.  

   Moje osobní modlitba se stala intenzivnější a už jsem dokázala do té doby naučené 
modlitby poznat hlouběji a ne je vnímat jen jako text.  
   Po ukončení obnovy jsem se přidala do modlitebního společenství, které mi tyto 
prožitky a sdílení s ostatními prohlubovalo a směrovalo k lásce. Tato obnova byla 
jednou z důležitých zkušeností v začátku mé víry a zavedla mě na cestu, po které 
toužím jít. Po 3 letech si ji ráda zopakuji a těším se na další impuls pro svoji víru.  
                                                                                                                                  Hanka  
  

 

   CENRUM  PRO  RODINU  PROSTĚJOV  
ÁSEŇ 

Kromě pravidelného týdenního programu (mateřské centrum, první 
školička, Aby malé bylo velké, příprava dětí na školu), přednáškových 
podvečerů dle aktuální nabídky, duchovních obnov, přípravy 
snoubenců a odborného poradenství nabízíme aktuálně tyto 

víkendové pobyty na Annabergu u Bruntálu zaměřené na prohloubení vztahu 
rodičů a dětí, posílení vzájemného porozumění a důvěry:                  .  
         Máma a já – 12. - 14. 5., pro mámy a dcery ve věku 8-12 let                            .   
         Emanuel aneb vzácný čas s otcem – 19. - 21. 5., pro táty a syny 8-12 let  .          
.  

   kontakty:   cprpv@seznam.cz      tel. 731 626 126 (Mgr. Jitka Havlíčková)        . 
      nám. J. V. Sládka 2, 796 04 Prostějov-Krasice     http://www.prostejov.dcpr.cz/ .      
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   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE 
 

Na otázku "Který z Čechů je ve světě nejznámější" je snadná odpověď. Je to svatý 
Jan Nepomucký. Nejen v Evropě, ale doslova po celém světě nalezneme jeho sochy 
či kostely s jeho jménem. Literatura o jeho životě a díle má více než 1500 titulů. 
Tato fakta sdělil spokojeným posluchačům přednášky 1. března 2017 církevní 
historik P. Miroslav Herold, SI. Páter Herold se zabývá zvláště otázkou, v čem 
spočívá obliba mučedníka za pravdu pronášenou i proti mocným tohoto světa. 
Vždyť první sochy svatého Jana s pěti hvězdami nad jeho hlavou byly stavěny již 
desítku let před jeho svatořečením. Jen v Prostějově máme 5 soch tohoto svatého  
a také nádherný barokní kostel bývalého řádu Milosrdných bratří je zasvěcený  
sv. Janu z Nepomuku. Přednášku o sv. Janu z Nepomuka sledovalo v přednáškové 
síni CMG na 50 spokojených posluchačů. 

   Úspěšnou přednáškou bylo také vystoupení převora řádu dominikánů z Olomouce 
P. Jindřicha Poláčka, OP. Otec Jindřich hovořil na téma 800 let řádu bratří 
kazatelů - dominikánů. 

   Závěr jarního cyklu vzdělávacích přednášek naší regionální pobočky patřil 
docentu teologické fakulty olomoucké univerzity P. Petru Chalupovi. 
                                                                                                                           Karel Kotyza 
 
   
   CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ  GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 

 

Na Květnou neděli 9. dubna ve 14.00 hod. pořádá Cyrilometodějské gymnázium, 
ZŠ a MŠ modlitbu Křížové cesty v kostele Povýšení sv. Kříže. Každá třída si 
připravila jedno zastavení a o další zastavení se podělili pedagogové s rodiči  
a ostatními zaměstnanci školy. Modlitby a mluvené slovo doprovodí postními zpěvy 
schola CMG. Všichni jste srdečně zváni.                           . 
 

Ve středu 12. dubna jsme připravili Kreativní podvečer 
s velikonoční tématikou – pletení pomlázek, lidové zvyky.  . 
 

18. a 20. dubna se konají přijímací zkoušky do primy Cyrilometodějského 
gymnázia. Bude přijato 30 žáků, kteří projdou úspěšně přijímacím řízením. .               
      

Ve středu 19. dubna budeme v kostele sv. Cyrila a Metoděje slavit velikonoční 
mši svatou. Začátek ve 12.30 hod. Na závěr budou oceněni studenti, kteří ve 
třetím čtvrtletí dosáhli výborných výsledků ve studiu nebo v uměleckých či 
sportovních soutěžích.                                                .  
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5. května 2017 proběhne zápis do mateřské školy při Cyrilometodějském gymnáziu. 
 

Výběrové řízení do 6. ročníku církevní základní školy bude ve dnech 9.-10. května 
v budově CMG. Uzávěrka přihlášek je 2. 5. 2017. Podmínky přijímacího řízení jsou 
na webových stránkách školy. Pro školní rok 2017/2018 přijmeme 30 žáků. 
 

V pátek 2. června v 17.00 hod. bude slavnostní děkovná mše Cyrilo-
metodějského gymnázia v kostele Povýšení sv. Kříže spojená s předáním 
maturitních vysvědčení. Po mši svaté pokračuje již tradiční Zahradní slavnost. 
 

                                                                                                                       Jitka Hubáčková     
                                                                                  
 

   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 
 

Nabízíme vám přehled letních táborů pro rok 2017, abyste je případně mohli 
zakomponovat do svých rodinných dovolených.   

 

TURNUS TÁBOR TERMÍN MÍSTO HLAVNÍ  VEDOUCÍ VĚK  CENA 

1 1. plyšový tábor 1. 7. - 8. 7. Stará Voda Jiří Charvát 6 - 10 1 700,- 

2 Cyklotábor Šumava 2. 7. - 14. 7. Šumava Ondřej Češka 13 - 16 4 000,- 

3 2. plyšový tábor 8. 7. - 15. 7. Stará Voda Michal Reiter 6 - 10 1 700,- 

4 Cyklotábor Atlantida 16. 7. - 29. 7. Jeseníky Tereza Vysloužilová 12 - 15 3 000,- 

5 Příměstská školka 1 17. 7. - 21. 7. CMG školka Aneta Žáková 3 - 6 800,- 

6 Ministrantský tábor 22. 7. - 29. 7. Annaberg Jan Kapounek 6 - 10 1700,- 

7 Příměstská školka 2 24. 7. - 28. 7. CMG školka Aneta Žáková 3 - 6 800,- 

8 3. plyšový tábor 29. 7. - 5. 8. Stará Voda Mariana Jalůvková 11 - 13 1 700,- 

9 4. plyšový tábor 5. 8. - 12. 8. Annaberg Magdaléna Talandová 11 - 13 1 700,- 

10 Cyklotábor Alpy 5. 8. - 19. 8. Alpy Václav Lízner 16 - 19 4 500,- 

11 Zamávání prázdninám 28. 8. - 31. 8. Stará Voda Tereza Marková 6 - 11 1 000,- 

12 Rangers výcvik Korbíků 28. 8. - 31. 8. upřesní se Markéta Nedbalová 13 - 16 - 

13 Klobáskovaná 2. 9. Prostějov Petr Češka 0 - 99 - 

 
Více informací o táborech najdete na www.shmpv.cz, kde se můžete přihlašovat. 
 

Na všechny se moc těší            salesiáni  a  animátoři Klubu SHM Prostějov 
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   LITURGICKÉ  DOTÁZKY  
 

   Kdy a jaká barva se v liturgii používá?  
Tazatel má s určitostí na mysli barvu svrchního liturgického 
oděvu kněze, tzv. ornátu, popř. pod něj oblékané štóly. 

  Liturgie zná v zásadě 4 barvy, jak to ustanovil již Inocenc III. 
v r. 1216, výjimky, potvrzující toto pravidlo, zmíním v závěru.  
   Barva bílá je barvou radosti a slavností. Používá se při denní 
modlitbě církve a při mších doby velikonoční a vánoční, o svátcích 

 Páně a památkách, které si nepřipomínají jeho utrpení, dále  
o svátcích P. Marie, andělů, svatých, kteří nevytrpěli mučednickou smrt, o svátku 
Všech svatých a také, to zdůrazňuji, při liturgii Zeleného čtvrtku. Tento den se totiž 
nenazývá zeleným podle barvy liturgických rouch, jak se mnozí mylně domnívají.  

   Barva červená je barvou Ducha svatého (ohnivé jazyky) a utrpení Páně i mučed-
níků. Proto se této barvy užívá na Velký pátek, také na Květnou neděli a neděli 
svatodušní. Červená liturgická roucha si kněz obléká také o všech svátcích 
mučedníků, evangelistů a apoštolů.  

   Zelená barva je jakousi barvou neutrální a používá se při denní modlitbě církve  
a mších v liturgickém mezidobí.  

   Fialová barva, pro svůj temný odstín, byla už od antiky symbolem smutku  
a pokání. Proto se používá v době adventní a postní, fialová štóla také při svátosti 
smíření. Fialové barvy může být rovněž použito při bohoslužbách za zemřelé. Tím 
se ovšem dostáváme k předem ohlášeným výjimkám. Při mších za zemřelé může být 
použita i barva černá, v oblastech s jinou kulturní tradicí, kde je barvou smutku 
barva např. bílá, pak i této barvy. Fialová barva může být rovněž nahrazena barvou 
růžovou o neděli Gaudete – III. adventní a Laetare – IV. postní.  

  Snad ještě zmínka o barvě zlaté (zlatý brokátový ornát). V zásadě je chápána jako 
slavnostnější barva bílá, může však nahradit i jinou barvu, protože upomíná na 
slavnostní, původně pouze bílou zlatem protkávanou barvu, starokřesťanských 
rouch.  
                                                                                      odpovídá Ing. Mgr. Petr Hubáček  . 
 

   STATISTIKA  ZA  LOŇSKÝ  ROK 
.  

55 křtů.   25 dětí u prvního sv. přijímání.   10 svateb.   43 pohřbů.  
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

     Výtvarná soutěž pro děti 
Milé děti, 
vyhlašujeme pro vás soutěž v kreslení nebo malování. 

   Zkuste nám namalovat Pána Ježíše na kříži tak, jak ho vidíte vy, a potom své 
obrázky přineste v neděli 23. 4.  na mši v 9.00 u Cyrilka nebo v 10.30 u Povýšení. 
   Všechny obrázky budou vystaveny a odměněny a ty nejzajímavější otiskneme  
v příštím, tedy hodovém, vydání časopisu INRI.                                       .  
   Na všechny obrázky se těšíme! 
 

     Najdi cestu bludištěm  
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     Hledej v Písmu                                                                    . 
Přiřaď významy k těmto slovům:  Bábel (Gn 11, 9)        Svár 
       Soár (Gn 19,22)   Studně přísahy 
       Bét-el (Gn 28,19)   Zmatek 
       Peniél (Gn 32,31)  Maličké 
       Meriba (Ex 17,7)   Úval hroznů 
       Eškolský úval (Lv 13,24) Tvář Boží                 
 

                                                          připravily Renata Plenařová a Petra Vybíralová  . 

 
    PANNA  MARIA  ROZVAZUJÍCÍ  UZLY 
 

   Svou sílu hledejte u Pána... (Ef 6,10) 

Častokrát prožíváme ve svých životech nebo v životech našich nejbližších složité až 
neřešitelné problémy, na něž jsou lidské síly krátké. Jedná se o konkrétní problémy 
v rodině, zaměstnání, ve vztazích, ve výchově...                                              . 
  

   Jindy jsme dlouhodobě nešťastní, smutní, zoufalí a nemůžeme najít vnitřní pokoj 
a radost. Můžeme mít pocit, že je náš život nějak zašmodrchaný, lidsky neřešitelný  
a že potřebujeme pomoc a sílu z hůry, abychom dokázali vzít věci za správný konec.. 
  

   Častokrát na nás nejsou naše vnitřní těžkosti vidět a to i přesto, že nás velmi trápí 
a svazují. Možná o nich ví jen naši nejbližší a někdy ani ti ne, ale Pán o nich ví  
a nabízí nám svou pomoc!                                                                 . 
 

   Když jsem měla před několika lety problémy, deprese a opravdu nevěděla kudy 
kam. Život se mi zdál těžký a zbytečný... a navíc se začaly přidávat nejrůznější 
zdravotní problémy... V tu chvíli jsem hledala pomoc u Pána v modlitbě. V tu dobu 
jsem od někoho dostala brožurku s modlitbou k Matce Boží rozvazující uzly. A já 
se ji s VELKOU důvěrou v její pomoc modlila...                                                      . 
  

   Na začátku brožurky byl obraz Panny Marie. Anděl na něm podává Boží Matce 
jako symbol života dlouhou stuhu plnou zašmodrchaných uzlů a ONA je trpělivě a 
jistě rozvazuje a pouští z rukou zcela hladkou stuhu, kterou zachycuje druhý anděl. 
Marie drží zauzlenou stuhu ve svých rukou a svou přímluvou rozvazuje uzly našich 
pochybností, problémů a selhání.                                                  . 
 

   A Panna Maria opravdu udělala v mém životě zázrak... tolik věcí se na její 
přímluvu začalo uklidňovat... a já věděla, že je můj život v těch nejlepších rukou... 
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Ona zná všechny ty nepřehledné změti našich cest, které komplikují náš lidský 
život. Rozvazuje jeden uzel po druhém, ne všechny najednou. A když my se na ni  
s důvěrou obrátíme a prosíme ji o pomoc, můžeme si být jisti, že ONA nikdy 
neodloží stuhu našeho života stranou. A bude něžně pečovat o všechno, co 
umístíme do její mateřské ruky, i o celý náš život.                                                     . 
 
              Modlitba k Matce Boží, rozvazující uzly: 
   Panno Maria, láskyplná Matko, jež nikdy nezanecháš  
   bez odpovědi dítě, které volá o pomoc.  
   Matko, jejíž ruce bez ustání pracují pro milované děti z popudu  
   božské lásky a nekonečného milosrdenství, kterým Tvé  
   srdce překypuje. Obrať ke mně svůj soucitný pohled  

   a shlédni na tuto spleť plnou uzlů, které zatěžují můj život.                                    . 
 

   Ty víš, že sám (sama) si nedokáži pomoci, a znáš moji  
   bolest. Ty víš, jak moc mne tyto uzly ochromují, Maria,  
   Matko, kterou Bůh pověřil rozvazovat uzly v životech  

   svých dětí: vkládám svůj život do Tvých rukou.                                  . 
 

   Nikdo, ani samotné zlo nemůže Tvé milosrdné pomoci  
   zabránit. Ve Tvých rukách není žádný uzel neřešitelný.  

   Mocná Matko, skrze svou laskavost a moc přímluvy                                            . 
   u svého Syna Ježíše, mého Osvoboditele, převezmi dnes  
   tento uzel (konkrétně ho pojmenovat).  
   Ke slávě Boha Otce Tě prosím, rozvaž ho jednou  
   provždy. Důvěřuji Ti.  
   Ty jsi mocná útěcha, kterou mi Bůh dal. Ty jsi pevnost  
   v mé slabosti, bohatství v nouzi, osvobození od všeho,  
   co mi brání být s Kristem. Vyslyš moje volání.  

   Zachovej mě, veď mě, ochraňuj. Ty jsi moje útočiště.                                      . 
 

   Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za mne. Amen.                     .  
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    Tento obraz je umístěn v poutním kostele .   
    v bavorském Augšperku. Navštěvují jej tisíce .   
    věřících a prosí Pannu Marii, aby rozpletla . 
    uzly jejich životů. 

    Velkým ctitelem tohoto obrazu je i Svatý otec . 
    František, který rozšířil úctu k Panně Marii . 
    rozvazující uzly ve své vlasti. 
 
 
 
 

 
 

   BÁSEŇ  
 

                       Vždy, Bože, s Tebou   /Ivo Jirotka,  26. 8. 2013/ 
 

   Když se cítím osamělý,    Tam v Božím svatostánku 
   když se cítím sám,     vždy duše má okřeje, 
   tak vejdu v Boží chrám.    tam moje víra v Krista v Boha 
           mi dává nové naděje. 
   Do kostela chodím, 
   když smutný jsem a unaven,   Když jsem lidmi opuštěn, 
   když se v noci strachy budím,   Ty jsi stále se mnou, 
   jaký bude další den.     tam se spolu modlíme 
          pod střechou chrámu jednou. 
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    IN  MEMORIAM  –  JIŘÍ  MLČOCH 
 

V neděli 22. ledna 2017 v Prostějově zemřel 
vzácný člověk, který pomohl mnoha lidem  
– RNDr. Jiří Mlčoch, CSc., vysokoškolský 
pedagog a znalec varhan. Narodil se v neděli  
21. září 1935 v Prostějově. Otec František  
(1890-1978) zastával post ředitele pomocné školy 
v Prostějově, matka Žofie (1900-1976) byla 
v domácnosti. K základnímu vzdělávání nastoupil 
na 3. národní školu chlapeckou na Kollárově ulici 
(1941-1946), poté přešel na Státní reálné 
gymnasium v Prostějově (1946-1951), dále 

pokračoval na Gymnasiu Jiřího Wolkera v Prostějově, jež ukončil maturitou (1953). 
Vysokoškolské vzdělání získal studiem oboru fyzikální elektronika a optika na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1953-1958).  

   Pracoval ve výpočetním středisku pro jadernou elektrárnu v národním podniku 
Škoda Plzeň (1958-1960), dále ve vývoji elektron. mikroskopů v Tesle, n. p. Brno 
(1960-1963) a jako odborný asistent Strojní fakulty VUT v Brně (1963-1987), kde 
získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd na základě obhajoby oboru 
Termomechanika a mechanika tekutin (12. prosince 1985). Od 1. ledna 1988 
přednášel na katedře jemné mechaniky, optiky a optoelektroniky Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Napsal kolem deseti vysokoškolských 
skript. Přes přiznaný starobní důchod (1. dubna 1998) nadále pracoval na UP 
v Olomouci na katedře experimentální fyziky až do 31. srpna 2000, kdy odešel do 
důchodu.  
   Významnou součástí jeho života však byla i hudba. Zatímco starší bratr Zdeněk 
hrával na harmoniku, Jiří, po vzoru svého otce, se učil na housle. Odbornou formaci 
ve hře na varhany získal až na Hudební škole Jaroslava Kvapila v Brně (dnešní ZUŠ 
Jaroslava Kvapila na třídě Kpt. Jaroše), kde nastoupil 1. března 1954 nejprve 
k Aleně Veselé, po dvou letech k Vratislavu Bělskému a po jeho odchodu na 
konzervatoř k Miroslavu Příhodovi. V rodném domě (Prostějov, Hybešova 9) měl 
k dispozici ke cvičení klavír a pedálové harmonium. Zásluhou starobrněnského 
regenschoriho M. Příhody se uplatnil jako liturgický varhaník kaple Nemocnice  
u sv. Anny v Brně. Kaple byla tehdy celá katolická a nacházely se v ní dvou-
manulálové, celkem moderní, pneumatické Riegrovy varhany z roku 1948, opus 
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3051, II+P/12 –  svými rozměry zaplnily podstatnou část kůru. Patrně někdy 
v letech 1957-1958 byly přestěhovány do „závodního klubu“ soudu na Rooseweltově 
ulici, poté na pedagogickou fakultu. Jiří Mlčoch byl posledním, kdo na tyto varhany 
při liturgii hrál. Spolu s Karlem Hradilem vypomáhal za nemocného Miroslava 
Příhodu v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zastupoval dle 
potřeby také Karla Bezdíčka v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově a zpíval bas  
v pěveckém sboru místní Farní cyrilské jednoty. Pod vedením Karla Bezdíčka se tak 
podílel na provedení mnoha figurálních mší, mj. kompozice Missa pastoralis, op. 
147 Antonia Diabelliho – tato mše zněla na kůru chrámu Povýšení sv. Kříže 
pravidelně o Božím hodu vánočním v letech 1883-1971! Jako varhaník obdivoval 
improvizační umění Miroslava Příhody a Bohumila Plánského, registrační 
vynalézavost Vratislava Bělského, skladatelské umění Miroslava Příhody, ale hlavně 
varhanní dílo J. S. Bacha.  

   Královský nástroj uchvátil Jiřího rovněž z hlediska konstrukce. Investoval proto 
nemalé prostředky do organologické literatury, odebíral periodika Acta 
Organologica, Ars Organi a Hudební nástroje. Patřil k pravidelným účastníkům 
zájezdů po varhanách, které z iniciativy Jiřího Sehnala pořádala Sekce přátel 
varhan při Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, podílel se na dokumentaci 
varhan v českých zemích (také vypracování její metodické příručky) konané pod 
záštitou Společnosti pro starou hudbu a ČSAV; účastnil se též zájezdů po varhanách 
organizovaných jednotou Musica sacra. O královských nástrojích přednášel 
účastníkům seminářů Sekce přátel varhan a frekventantům kurzů pro varhaníky 
pořádaných Katedrálním vzdělávacím střediskem liturgické hudby a zpěvu 
v Olomouci. Zásadní vliv na jeho formaci měli organologové Jiří Sehnal, Zdeněk 
Fridrich a varhanář Zdeněk Hromádka.  
   Jiří inklinoval ke starším nástrojům – obdivoval staré Mistry, německou 
varhanářskou preciznost a zvukovou kultivovanost, upřednostňoval mechanickou 
trakturu. Hluboký dojem na něho zanechalo varhanní pleno kostela ve Žďáru nad 
Sázavou – její mixturu považoval za nejstříbřitější v rámci naší provenience. 
V posledních letech ho nejvíce nadchly nové koncertní varhany v jezuitském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Brně postavené firmou Mathis Orgelbau AG, Näfels, 
Švýcarsko. Odborně spolupracoval na projektu těchto varhan, byl pak členem 
komise pro kolaudaci (25. června) a 29. června 2014 se zúčastnil jejich slavnostního 
posvěcení. Sledoval aktivně i právě probíhající restaurování loretánských varhan 
v Brně z roku 1726. 
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   Publikoval v časopisech našich (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 
Hudební nástroje, Věda a život) i zahraničních (Ars Organi). Výsledkem jeho 
celoživotního zájmu o královské nástroje je publikace Varhany – od teorie k praxi 
(Olomouc: Univerzita Palackého, 2015), jež byla představena veřejnosti během 
koncertu 29. června 2015 v jezuitském brněnském kostele u příležitosti 1. výročí 
svěcení nových varhan.. Práci recenzovali: P. Jan Martin Bejček, Marek Čihař a Jiří 
Sehnal.  

   Pro dokreslení možno uvést, že Jiří sbíral staré hodiny (byl členem Společnosti 
přátel starožitných hodin), od svých 10 let choval včely, posléze i psy (německé 
vlčáky a výmarské ovčáky). Jezdil auty-veterány; sice vlastnil Trabanta, ale obzvlášť 
krásný osobní vztah měl k Tatře 57A – s ní navštívil mnohé gotické památky. 

   Rozloučení se zesnulým Jiřím Mlčochem se uskutečnilo 26. ledna 2017 v chrámu 
Povýšení sv. Kříže, requiem sloužil prostějovský děkan P. Aleš Vrzala a P. Jan 
Martin Bejček, OSB.  Potom byla rakev s jeho ostatky převezena a uložena do hrobu 
na hřbitově v Přerově. Requiescat in pace. 
                                                                       Karol Frydrych, muzikolog, Slavkov u Brna 
 

Pozn.: Článek vznikl za použití pramenů Archivu města Brna, Státního okresního archivu 
Prostějov, Archivu Univerzity Palackého v Olomouci a osobních svědectví Jana Bezdíčka 
(Brno), P. Jana Martina Bejčka (Letonice), Zdeňka Hromádky (Frýdek-Místek) a vdovy 
Romany Mlčochové (Prostějov).  

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

   POZVÁNKY 
 

* Na Zelený čtvrtek 13. 4. se bude v katedrále sv. Václava v Olomouci v 9.30 hod. 
konat eucharistická bohoslužba spojená s obřadem svěcení olejů a obnovou 
kněžských slibů - Missa chrismatis. Bylo by dobré prožít tuto slavnost společně 
s našimi kněžími, jáhny i ministranty v kruhu naší farní rodiny.                              ..  
 

* V galerii Cyril můžete zhlédnout výstavu Galerie od umělecké dvojice studentů  
z FaVU VUT v Brně Michal David.                                                                 .  
   Od 4.5. bude následovat skupinová výstava studentů Environmentu z Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně.                                                                          .  
   Galerie je otevřena každou neděli od 10 do 11 hod. a kdykoliv po domluvě  
na tel. 728 341 231 nebo e-mail: galerieCyril@gmail.com. 
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  * Ve výstavním sále prostějovského zámku (Pernštýnské 
   nám. 8) probíhá do 30. 4. výstava Velikonoce, jejímž 
   autorem je Miroslav František Koupil. Soubor obrazů  
   provází velikonoční tematikou od Poslední večeře po 
   Tomášovo vyznání.                                       .     
   Otevřeno po-pá 9-17 hod., so a ne 9-12 hod. .           . 

 
 

 
* Noc kostelů - pátek 9. 6. 2017  .       
Na základě společné domluvy všech 
ekumenických církví se letos 
v Prostějově nebude Noc kostelů 
konat. Můžete navštívit kostely 
například v Kostelci na Hané, Neza-
myslicích, Němčicích nad Hanou, 
Olomouci, Brně...                . 
Seznam otevřených kostelů a další informace naleznete na www.nockostelu.cz.     . 
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 ....   .............................................. 
 

 

   BOHOSLUŽBY  O  VELIKONOCÍCH  2017 
 

    13. 4.  ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka poslední večeře Páně  

Povýšení sv. Kříže mše sv. 18.00, po ní bdění v Getsemanské zahradě 
sv. Petr a Pavel   mše sv. 18.30, po ní bdění v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.  

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) mše sv. 18.00, po ní bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.  
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    14. 4.  VELKÝ PÁTEK – velkopáteční obřady – den přísného postu 

Povýšení sv. Kříže 
ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 

křížová cesta 9.00 hod.  
bohoslužba 15.00 hod., po ní modlitba u Božího hrobu do 18.00   

 

sv. Petr a Pavel   ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
bohoslužba 18.30 hod. 

 

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 

 ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.      
 křížová cesta 15.00 hod.      

bohoslužba 15.30 hod. 

 

    15. 4.  BÍLÁ SOBOTA – bdění u Kristova hrobu 

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.  
modlitba u Božího hrobu 8.00 - 17.00 hod. 

 

sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.  
modlitba u Božího hrobu 9.00 - 10.00 hod. 

 

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 

ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod. 
modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod. 

 

     15. 4.  VELIKONOČNÍ VIGILIE – oslava Kristova vzkříšení  

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod.  

sv. Petr a Pavel   20.00 hod.  

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 21.00 hod. 

 

    16. 4.  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ   

Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.  

sv. Petr a Pavel  9.00, 18.30 hod.  

sv. Cyril a Metoděj  9.00 hod.  

sv. Jan Nepomucký  
(„u Milosrdných“) 11.00 hod. 

 

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice)  9.15 hod.  

 

sv. Josef (Krasice) 18.00 hod.  

   17. 4.  PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  

Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.  

sv. Petr a Pavel  9.00, 18.30 hod.  

sv. Cyril a Metoděj  9.00 hod. 
 

sv. Bartoloměj 
(Vrahovice) 9.15 hod. 

 

 


