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ÚVODNÍK 

Drazí a milí farníci, 

kolem svátku Povýšení sv. Kříže se každoročně v blízkosti stejnojmenného kostela 

začínají rozprostírat různé atrakce a kolotoče. Slaví se svátek. 

Člověk se raduje, je rozmařilý, rád druhému něco koupí. Zvlášť 

dětem udělá radost, když je vezme na kolotoče… Myslíme to 

vážně? Opravdu se radujeme, že Ježíš za nás trpěl na kříži?  

Jsme jistě rádi, když se nám nechce a druhý za nás něco jen 

tak udělá. Žádný člověk není tak schopný, aby nikdy nepotřeboval 

od druhého pomoc. Potřebujeme povzbuzení, podepření, dobrou 

radu. Ježíš nás učí, jak dobře žít. Říká: „Neste břemena jedni 

druhých.“  Na Ježíšovi také můžeme vidět, že nejsme schopni 

druhé podpírat a povzbuzovat, pokud sami v modlitbě nečerpáme 

sílu od Boha. Ježíš, kromě času stráveného ve službě lidem, 

spoustu času strávil v rozhovoru se svým Nebeským otcem v 

modlitbě. Čerpal, aby měl co dávat. 

Přeji všem, aby se dokázali vzájemně povzbuzovat, pomáhat 

si, nést těžkosti druhých třeba skrze osobní modlitbu. Obětujme 

své těžkosti a trápení Bohu za druhé, za uzdravení a vyřešení 

různých situací. Povyšme utrpení ke smysluplnosti, kterou nám 

při svém utrpení a ukřižování ukázal Ježíš. 

Všem ke konání dobra žehnám      

                                               P. Petr Matula SDB, kaplan u Povýšení sv. Kříže 

 

Ivo Jirotka 

Země má 

Kde slyším zpívat ptáky Kde vidím čistou vodu Kde voní pole zorané 

Kde zní dětský hlas Kde na stráni modrý vřes A ve městě voní chléb 

A na poli žlutý klas  Kde srna chodí pít Kde zpívají nám skřivané 

To je země má A v zahradě je bez A včely snáší med 

 To je země má To je země má 
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POSVĚCENÍ PAXU 5. 7. 2012 

Díky Bohu vše se stihlo a bylo hotovo. Dva roky od stavebního povolení a více jak 4 

roky od vyklízecích prací. V nově otevřeném a posvěceném Paxu zazněla o svátku našich 

věrozvěstů státní hymna. Děkan naší farnosti, otec Miroslav Hřib, po slavností mši svaté 

posvětil nově vybudovaný prostor, poděkoval všem za pomoc, ale i za krásné společenství, 

které vzniká, když se tvoří něco nového. Vyjádřil naše společné přání, aby místo Pax- 

znamenající mír byl místem překlenutí mostů a sjednocení všech lidí dobré vůle. Už nyní 

jsou prostory využívány společenstvím Sedmikrásek pro naše nejmenší, ale chystají se i 

další akce např. komorní koncerty. Pozvánky budou uveřejněny. Těšíme se na další setkání  

Zuzka Bartošová 

 

       Otec děkan Miroslav Hřib s ministranty v Paxu 

Přijměte pozvání na koncert 

začínající mladé skupiny tří muzikantů 

dne 22.9. v sobotu v 19.00 hod. 

v Paxu na Brněnské ulici vedle kostela sv.Cyrila a sv.Metoděje 

a nechte se snad příjemně překvapit. 
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CO JSME PROŽILI O PRÁZDNINÁCH 

(vzpomínka na dobu dávno minulou) 

  Chlapecké hry v poválečných letech byly dosti vzdálené od her dnešních chlapců. 

Měli jsme více volna a tak jsme stále běhali po ulicích v okolí a zvláště kolem říčky Hlučely. 

Nejraději jsme však chodili na tzv. “Staré“. Na tomto místě za kolejemi v Barákové ulici, 

kde je dnes mateřská školka, bývalo kdysi fotbalové hřiště (staré).  

V roce 1945 tam Němci dali vykopat zákopy, ze kterých chtěli chránit železniční trať. 

Po osvobození se tyto zákopy staly nejoblíbenějším rejdištěm všech chlapců z okolí. Do 

břehu zákopu někdo vyhloubil jakousi pec, následovaly desítky dalších pecí, ve kterých 

chlapci spalovali všechno, co jim padlo do rukou a co hořelo. A nebylo toho málo, protože 

lidé z okolních domů začali používat zákopy jako smetiště. Dým z mnoha pecí se pak valil 

ulicemi k velké nelibosti obyvatel okolních domů. Někteří starší chlapci začali provádět 

mnohem nebezpečnější experimenty. Chtěli se dozvědět, co se nachází v nábojnicích, 

kterých se všude válelo mnoho. Kleštěmi vytáhli kulku, vysypali střelný prach a zapálili. 

Pak někdo donesl patronu děla. Vytáhnout z nábojnice střelu bylo mnohem těžší, ale 

povedlo se. Vysypaly se dlouhé tyčinky, které báječně hořely. Nejlépe však hořel bílý kov, 

kterému říkali elektron a to oslnivě jasným plamenem. Nějaký všetečka dotáhl elektron až 

z letiště. Zajímavé bylo, že žádná patrona se nevešla do samopalu německé výroby.  Někdo 

slíbil, že donese příště revolver a to by bylo, abychom nevystřelili. Zatím prozkoumáme, 

zda se dá vystřelit protitanková ruční střela zvaná „pancrfaust“. Nešlo to, protože na střele 

chybělo odpalovací rameno.  

Chlapec jménem Kemeda říkal, že by bylo dobré, podívat se „pancrfaustovi“ na 

střeva. Dojde prý domů a vezme dědovi, který je zámečník, nějaké vhodné nářadí a hlavně 

pořádné kladivo, děda mu říká bác hamr. Než se Kemeda ze své výpravy za dědovým 

nářadím vrátil, přišel mezi nás pan Pulec, Jindrův strýček a pancr nám sebral. Zachránil 

tak jistě několik mladých životů. Kromě těchto pokusů pobavit se s všude přítomnou 

vojenskou technickou zuřila ještě v zákopech válka.  „Staré“ si činili výhradní nároky 

chlapci bydlící v okolí Jáhnova náměstí (dnes nám. Spojenců), kteří si říkali „Jánováci“, 

což se samozřejmě nelíbilo chlapcům bydlícím za kolejemi zvanými „Zákolejáci“.  

Zákolejáci si postavili na náměstí Odboje (proti přejezdu na Českobratrskou ulici) stan 

prohlásili ho za své velitelství. Přes koleje začalo létat kamení, kterého je v železniční trati 

dostatek. Byli i zranění, na štěstí jen lehce. My malí kluci jsme se do boje nezapojili, 

protože ti větší nás odehnali, takže o průběhu bojů toho mnoho nevím. Ke své lítosti však 

musím přiznat, že Jánováci měli stálou převahu. Moji rodiče do našich her na válku 

nezasahovali, protože v této vzrušené době měli jiné povinnosti. Otec chodíval ve vojenské 

uniformě poručíka dělostřelectva, ale hlavním hrdinou naší ulice byl pan Kvapil, který měl 

na sobě parádní britskou uniformu i s baretem. Později ho komunisté ve vězeních 

přesvědčovali, že bojovat za vlast se mohlo jen v řadách Rudé armády. V tomto prostředí 

jsem prožil své první školní prázdniny.  

Dr. Karel Kotyza 
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PRÁZDNINY S SHM 

Roháče 

Hned první den prázdnin jsme stejně jako loni roztočili pedály kol a vydali se 

tentokrát s 19 cyklisty na Slovensko. Po trase Prostějov - Hovězí - Žilina - Huty jsme na 

kolech dojeli až do Roháčů, odkud jsme podnikali výpravy na vrcholy i do dolin. Navštívili 

jsme Sivý vrch (1805 m.n.m.), Baníkov (2178 m.n.m.) a po cestě jsme se zastavili i 

v Těrchové, odkud jsme zdolali nejvyšší vrchol Malé Fatry - Velký Kriváň (1708 m.n.m.). 

Cesta však nebyla pouze o zdolávání vrcholů, ale také o tvorbě společenství při mši svaté a 

modlitbě, zamýšlení se nad lidskými ctnostmi u vyprávění a diskuzí, které připravili 

animátoři, a překonávání sebe sama. Vrátili jsme se plni zážitků a připravení příští rok 

zdolat Alpy. 

Lenka Blahoušková 

Turnus číslo 001 - Po stopách Robinsona Crusoe: 30. 6. 2012 – 7. 7. 2012 

Podle kalendáře ještě prázdniny ani nezačaly – bylo teprve 30. června – a už tohoto 

dne jsme se začali časně ráno scházet k odjezdu na první turnus 

táborů klubu SHM Prostějov letních prázdnin 2012. V 8 hodin 

ráno zapískal vlak a my jsme se vydali směrem ke Staré Vodě, kde 

nás už čekal strážce Robinsonova ostrova, který nám přečetl první 

část Robinsonova deníku, a tak jsme se mohli už odpoledne vydat 

„Po stopách Robinsona Crusoe“ a podle jednotlivých částí deníku 

jsme prožívali v průběhu celého týdne mnohá Robinsonova 

dobrodružství, či se učili 

nejrůznějším dovednostem. 

Mezi tyto etapy patřilo 

vystěhování ztroskotaného 

korábu, výroba táborového oděvu 

- jejž představovala batikovaná 

trička, mapování ostrova, lovení 

zvěře a výrobu zbraní, stavění 

domu, rozdělání ohně, obstarání 

jídla, vysvobození přítele Pátka, 

v závěru tábora nás čekal nález 

pokladu nedaleko chaty.  

V neděli jsme navštívili 

kostelík sv. Barbory ve Světlé Hoře, kde jsme slavili společně s farníky mši svatou. Ve 
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středu jsme se potom vydali na výlet – ten vypadal zprvu nejistě (po ránu to nevypadalo na 

pěkné počasí) – ale nakonec jsme Uhlířský vrch zdolali bez problému a celý výlet byl 

ozdoben slunečními paprsky a zakončen mší svatou v kapli na chatě. V programu nechyběl 

ani sportovní turnaj, ani čas na výrobu něčeho, co bychom si mohli z tábora odvézt. Také 

na každý večer bylo připraveno pár společných her a dvakrát za společný pobyt jsme si 

opekli u ohně buřty a v kroužku u ohniště si popovídali či společně zazpívali pár písniček.  

Abychom si jenom nehráli, několikrát jsme se zastavili a povídali při tzv. témátkách, 

tentokrát o poutních místech. Vše jsme zakončili pátečním večerním programem 

spojeným s předáním diplomů, vyhodnocením celotáborové hry, vyhlášením osobního 

hodnocení jednotlivců a vyjádřením díku všem, kteří tábor připravili. Poslední den jsme 

potom věnovali úklidu chaty, případně několika okamžikům strávených společnými hrami 

a odjezdu domů ke svým rodinám. 

S vyprošenou pomocí a požehnáním z každodenních modliteb jsme prožili dle mého 

názoru pěkný týden v prostředí nádherné přírody Jeseníků na naší oblíbené chatě se 

sluníčkem ve Staré Vodě. Díky Bohu a všem kdo dobrému průběhu tábora přispěli – 

animátorům a paním kuchařkám, a hlavně všem těm, kteří celé společenství utvořili!  

Vašek Procházka 

Rytíři krále Artuše, do zbraně! 

 Dne 7. července Léta Páně 2012 při západu slunce přivítal král Artuš na hradě 

Kamelotu 19 statečných panošů z širých dálek a končin, kteří mu přislíbili svoji věrnost, 

oddanost a pomoc a tak také učinili. Celých 8 dní strávených na Kamelotu byli králi ku 

pomoci při zásobování obléhaného 

města či při záchraně samotného 

krále Artuše a jeho družiny 

z bojiště. Díky těmto odvážným 

činům si každý z panošů vysloužil 

odměnu nejvyšší, a to pasování do 

stavu rytířského a zavázal se tak 

k plnění rytířských ctností, mezi 

které mimo jiné patřily i víra 

v Boha, trpělivost, láska a pomoc 

druhým.  

K životu na Kamelotu ale také 

kromě věcí světských patřili i věci duchovní. Při každodenním úsvitu a západu slunce 

zněla hradem píseň a modlitba k Bohu, díky kterému se nikomu nic nestalo. Rytíři taktéž 

měli možnost prožít mši svatou s tamními obyvateli v kostele v Andělské Hoře.  
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Kéž každého rytíře dlouho provází pěkné vzpomínky na život na hradě a kéž nikdy 

nezapomene na slib, který dal: 

Kdo je rytíř, nemá strach, 

ani ve dne, ani v tmách. 

Nechová se zbaběle, 

chrání svoje přátele. 

Rytíř v nouzi pomáhá, 

tak zní moje přísaha. 

Anička Ševčíková 

3. plyšový tábor na Staré Vodě – Asterix 

14. července 2012 jsme opustili Prostějov. Autobus plný dětí, animátorů, ale hlavně 

plný očekávání opustil Prostějov vstříc novým dobrodružstvím - ale 29 statečných 

bojovníků vedených sedmi animátory toho nevědělo až zas tak moc - věděli jsme toho 

pramálo, jen že nás bude naším dobrodružstvím provázet snad nejznámější ze všech Galů 

současnosti - Asterix. Ale jak známo nejdůležitější prvek tábora je překvapení, kterého 

jsme si užili opravdu hodně. Asterix nám představil nejen sebe, ale i celou Galskou vesnici 

- včetně svého přítele Obelixe a druida Panoramixe. 

V neděli se ovšem ukázala další postava, se kterou jsme tak moc nepočítali - 

vypočítavý Říman Gaius Bonus, který děti překvapil nabídkou pomoci, ovšem lstí nakonec 

získal do zajetí jak našeho Panoramixe, tak i jeho nápoj, takže jsme zůstali proti Římanům 

naprosto bezradní - ale ne napořád - další den večer totiž Asterix objevil římský tábor 

poblíž naší galské vesnice. Poznali jsme tak jejich sídlo, ale stále jsme nebyli schopni proti 

přesile bez nápoje bojovat. Museli jsme se proto další dny trénovat - až do okamžiku, kdy 

se k nám dostaly další zprávy o pohybu římských vojáků a my se museli vydat do jejich 

sídliště Aqua Caroli, kde jsme našli tajemnou krabičku s neznámým obsahem, kterou nám 

do druhého dne otevřel a zneškodnil Pyrotechnix. Byla v ní zpráva z deníku o údajném 

místě, kde vězní Panoramixe. Chystali jsme se tam tedy po obědě vydat, když v tom… 

přišel.  

Panoramix se objevil u našich bran a my nevěřili vlastním očím. Řekl nám vše o svém 

zajetí a o tom, kde se ukrývají Římané, ale především největší z nich - Julius Caesar. 

Posilnili jsme se tedy kouzelným nápojem, který Panoramix uvařil a vydali jsme se s 

bojovým rykem k jejich sídlu a tak se nás zalekli, že když jsme došli, zůstali jen tři - 

Augustus, Gaius Bonus a sám Caesar. Plni odvahy jsme se vrhli na poslední zbytky 

Římanů a spoutali je - tak abychom je nezranili a mohli za ně dostat od Římského Senátu 

vysoké výkupné. Večer jsme se pak nad tím radovali, hodovali a rozdělili si válečnou kořist 

podle zásluh. Posledního dne pak Asterix s celou galskou vesnicí uspořádal pro děti 
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Galskou olympiádu a na závěr všeho Galský taneční večer. A tak pro nás skončilo 

dobrodružství Asterixe a jeho přátel…  Jiří Galda                                                                                                                                                                        

Sherlock Holmes na Annabergu 

4. „plyšový“ tábor 21. - 28. 7. 2012  

Kdo si myslí, že Sherlock Holmes je snad jen vymyšlená postava z detektivních 

příběhů, ten se hluboce mýlí. My jsme s ním totiž strávili celý týden na turistické základně 

salesiánů na Annabergu nad Andělskou 

Horou u Bruntálu. Celkem 16 dětí, 7 

animátorů a 2 paní kuchařky vyrazili na 

tábor, ale hned po příjezdu jim Lady Anna 

Bergová, sídlící na Annabergu, sdělila, že v 

poslední době se kolem jejího sídla 

ochomýtá několik podezřelých osob, které 

o něj mají až příliš velký zájem. Proto 

požádala děti, aby vyhledaly v Andělské 

Hoře místo, kde bydl&i acute; její dávný 

známý Sherlock Holmes, a předaly mu 

dopis s pozváním na Annaberg a s prosbou 

o pomoc. Všichni to zvládli a večer, 

současně s pravou anglickou mlhou, přišel 

Sherlock Holmes i se svým pomocníkem 

Dr. Watsonem a záhadu rychle vyřešil. 

Navíc byl i ochoten zůstat s námi delší 

dobu a pomáhat s výcvikem mladých 

detektivů!  

A tak mladí detektivové pod dohledem pana Holmese řešili nejrůznější úkoly, 

prokazovali bystrost svých smyslů, pozorovací schopnosti, odvahu na noční stezce, hledali 

nebezpečné výbušné stroje, nastražené prohnaným profesorem Moriartym, pomáhali 

získat zpět vzácnou sbírku bonbonů, ukradenou neznámým ctitelem pro účely nejapného 

žertu, nebo vynalézali bezpečná vzdušná plavidla a vedli si při tom všem skutečně velmi 

zdatně. Mezitím si však našli čas i na návštěvu pravých anglických dostihů, osvěžení těla i 

ducha ve wellness centru v Bruntále a zdobení čajových šálků pro pití čaje o páté nebo 

deštníků, které jsou v deštivém londýnském počasí často potřeba (kupodivu nám však 

počasí přálo a anglické deště se nám vyhýbaly).  

Poslední den bohužel musel Sherlock Holmes odjet za neodkladnou záležitostí. Sotva 

zmizela drožka s ním z dohledu, zjistili jsme, že došlo k hanebnému zločinu, kdy byla 

nevinná obět připravena o život otrávenou bonboniérou. Nezbylo, než aby detektivové 
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vyšetřili tento zločin sami, bez pomoci Sherlocka, a dokázali tak, že se již dost naučili. 

Dlouhé výslechy svědků a podezřelých, zkoumání důkazů a hledání souvislostí nakonec 

všichni zvládli, odhalili pachatele zločinu a celý jeho plán a předali jej spravedlnosti. 

Sherlock Holmes jim za to po svém návratu předal osvědčení o zařazení mezi elitní 

detektivy. Cel&yacu te; náš pobyt tedy proběhl úspěšně, za což vděčíme nejen Sherlocku 

Holmesovi a Dr. Watsonovi, ale hlavně Božímu požehnání od našeho Pána, který nás celý 

týden ochraňoval.                                                                         

                                                                                                            Pavla Štěpánková  

Turín 

První týden srpna patřil pouti animátorů do Turína, 

italského města, kde působil svatý Jan Bosco. Auty jsme se 

dostali přes Vídeň, Padovu a Milano až do Turína, kde nás 

ubytovali salesiáni v Rivoli. Odtud jsme podnikli výpravu do 

Morialda, kde jsme viděli dům sv. Dominika Savia, a kostel sv. 

Petra, kam Jan Bosco chodil během svého dospívání ke knězi 

Janu Calossovi. Poté jsme přejeli na Colle don Bosco (osada 

Becchi), kde bydlel Jan Bosco se svojí rodinou během svého 

mládí a dospívání. Naše další poutě směřovaly přímo do nitra 

Turína, kde jsme navštívili Valdocco, místo, 

kde Jan Bosco započal svou práci pro mladé a 

kde až do své smrti bydlel. Poznali jsme také 

centrum Turína, katedrálu s uloženým 

Turínským plátnem, i chrám tyčící se nad 

městem - Supergu. Cestou zpátky jsme 

strávili den u moře a den ve slovinských 

horách u řeky Soča. Pouť nám připomněla 

myšlenky sv. Jana Boska, dodala nám chuť do 

další práce s dětmi a mladými lidmi, upevnila 

naše animátorské společenství a duchovně 

obohatila.                             Lenka Blahoušková 

V době vydání tohoto čísla už budou jak děti školou povinné, tak patrně i studenti – animátoři 

přijímat novou látku ve školních a studentských lavicích. Čekají nás však podzimní prázdniny 

25. - 28. 10 2012 

Přihlášky a více informací získáte na webových stránkách http://www.animatori.prostejov.cz/ 

nebo u O. Jaroslava Němce (tel.:603 953 727). 

http://www.animatori.prostejov.cz/
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JAK JSEM POZNAL  BOHA 

Z celého srdce 

Se slovy “ Chvála Pánu“, jsem se rozloučil se svým kamarádem Zdeňkem, když jsem 

vyslechl jeho příběh. 

Přítel Zdeněk, byl inženýr - architekt. Jako takový byl často mimo rodné město na 

stavbách, tak jsme se vídávali jen málo, obyčejně po telefonické domluvě. 

Tak tomu bylo i nyní, kdy mne pozval na svoji chatu, že mi musí něco zajímavého 

sdělit. Musím vám na něj prozradit, že kromě zájmu o historickou architekturu (jezdil po 

zámcích, hradech, kostelech), chtěl o tom vydat i nějakou publikaci, byl i přesvědčený 

ateista. 

Byl to pragmatik, který vše převáděl na čísla. Vždy tvrdil, že čísly jde vyjádřit všechno, 

mimo Boha. Až jednou… 

„Dostal jsem se služebně do Bystřice pod Hostýnem v době, kdy na sv. Hostýnu byla 

pouť, po „staru“ jarmark. Na Hostýnu jsem dosud nebyl, tak jsem využil této příležitosti se 

podívat na stavební památku a její stavební sloh. Dole a okolo schodů byly krámky s 

obvyklým zbožím. Hračky, upomínkové předměty, sošky, cukroví a výrobky z perníku. 

Výběr byl velký. Chtěl jsem také dovést dětem domů něco z perníku. Výběr byl různý. 

Srdíčka obyčejná i různě zdobená, nápisy s polevou a podobně. Když jsem si vybíral, také 

jedno srdíčko, stálo vedle mne děvčátko asi tak 10-11 roků staré a také si vybíralo nějaké 

perníkové srdíčko. Vybralo si jedno, zdobené barevnými květinkami a s nějakým nápisem. 

Ptalo se prodavače, kolik stojí. Tolik a tolik panenko. „To je škoda, tolik peněz nemám,“ 

řeklo smutně. Protože mě to zaujalo, tak zbytek peněz jsem jí doplatil. Způsobně mi 

poděkovalo a odcházelo. Šel jsem kousek za ní, byl jsem trochu zvědavý, kam samo půjde. 

Šlo okolo starého flašinetáře-invalidy, který stál pod schody a hrál na flašinet. Na zemi měl 

lepenkovou krabici, kde mu lidé házeli drobné mince. Děvčátko šlo po schodech vzhůru ke 

kostelu. Bylo tak v polovině, když se obrátilo, utíkalo po schodech dolů. Zastavilo se u toho 

starého flašinetáře a říkalo mu: “Pane, já Vám něco dám“. Já peníze nemám, vezměte si 

toto penízkové srdce“. A dávalo mu ho do rukou. Flašinetář poděkoval a jen se ještě zeptal: 

“A prosím Tě děvčátko, je tam nějaký nápis? Už špatně vidím, tak mi ho prosím přečti“. A 

děvčátko mu odpovědělo: „Je tam napsáno „Z celého srdce“ Tak jsem poznal Boha, říkal 

mi na rozloučenou můj přítel Zdenek 

Ivo Jirotka 
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MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

V jarním semestru 2012 měli naši věrní posluchači možnost účastnit se dalších našich 

vzdělávacích aktivit. Pater Petr Matula hovořil nad světelnými obrazy o setkání mládeže 

celého světa v Madridu.  

O významném duchovním a náboženském středisku františkánů v Moravské Třebové 

jsme slyšeli z úst PhDr. Miloše Kvapila a pan Václav Adam za doprovodu bohatého 

ilustračního materiálu nás seznámil s pěší poutí do Santiaga de Compostela ve Španělsku.  

Velmi kvalitní byla prohlídka gotických nástěnných maleb v kostele v Mostkovicích. 

Zasvěceně provázel pan Ludvík Benýšek. 

Pro podzimní setkání jsou připraveny přednášky na nejvyšší úrovni. Přednesou je 

vysokoškolští pedagogové. 

17. října přijede pan Prof. Vladimír Smékal, CSc. z brněnské univerzity, bude hovořit 

na téma: „Co určuje naši cestu životem“. Přednášející je místopředsedou MSKA. 

15. listopadu zavítá mezi nás oblíbený lektor Doc. ThDr. Petr Chalupa, který v Roce 

víry bude hovořit na téma:“ Víra ve Starém a Novém zákoně“. 

Všechny akce se konají v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského 17 

v 17.45 hod. Karel Kotyza                

CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM PROSTĚJOV 

Pane řediteli, čtenáři ví, že CMG slaví 20 let plodné činnosti a výuky. Můžete 

krátce  zavzpomínat, jaké byly začátky? 

Škola vznikla z veliké touhy lidí po pravdivějším vzdělání, než bylo to, které 

poskytovalo socialistické školství. Dnes se nám zdá samozřejmé otevřeně mluvit o víře, 

náboženství, historických událostech, komentovat současné dění, vyjadřovat své názory a 

učit mladé lidi přemýšlet o sobě i dění kolem sebe. Právě tyto atributy byly však 

předlistopadovým školám upírány. Autorům myšlenky založit v Prostějově církevní 

gymnázium, RNDr. Anně Švécarové a jejímu manželovi Ing. Zbyňku Švécarovi  aktivně 

pomáhali salesián P. Jan Jiříček SDB, tehdejší místostarosta města Prostějova Ivo 

Slavotínek, pedagogové PaedDr. Karel Kotyza, PaedDr. František Říha, Ing. Václav 

Kopečný CSc. a další. Velký kus práce a odpovědnosti ležel na prvním řediteli gymnázia 

RNDr. Václavu Markovi CSc.  

Škola zahájila výuku v září 1992 v provizorních prostorách na Základní škole Eduarda 

Valenty. Nikdo z nás tehdy netušil, že církevní gymnázium zůstane bez vlastní budovy 

dalších 6 let, během nichž se bude muset navíc čtyřikrát stěhovat. Škola začínala naprosto 
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bez vybavení. Vše se muselo pořídit, vybudovat. Byla to obrovská práce a jen víra a vědomí 

smyslu církevní školy nám dávaly sílu překonat všechny potíže a těžkosti. 

Vy vlastně působíte ve škole od počátku. Co bylo za těch dvacet let pro Vás ve 

vedení školy nejtěžším oříškem a naopak, co vnímáte jako velký úspěch? 

V počátcích školy byla klíčovou záležitostí vlastní budova. Škola je společenství lidí, 

ale vlastní budova je znamením sídla a tedy existence, pevnosti a stálosti organizace. 

Zajištění budovy školy v roce 1998, ke kterému výrazně přispěl tehdejší ředitel Školského 

úřadu v Prostějově Mgr. Miloš Čižmář, bylo velikou úlevou a příslibem budoucnosti školy. 

Dalším posunem kvality byl příchod současného spirituála P. Ing. Jaroslava Němce SDB, 

kněze, který se školního společenství ujal, přijal je za vlastní a dává mu svůj život. Nejtěžší 

oříšek? Myslím, že to jsme každý sám sobě. 

Přichází bývalí studenti pozdravit  školu a své učitelé i spolužáky? Jaká je 

obecně jejich úspěšnost na dalších  studiích? 

Na gymnázium přijímáme děti ve věku 11 let, školu opouští dospělí mladí lidé. Osm 

let společného života je dlouhá doba a mezi pedagogy a jejich žáky vznikají pevné vztahy. 

Mám radost, když absolventi přicházejí především za svými třídními učiteli, mám radost, 

že naši absolventi jsou úspěšní ve studiu na všech typech vysokých škol u nás i v zahraničí 

a bez problémů nacházejí uplatnění v zaměstnání či samostatně podnikají.  

Jaké máte další plány do budoucna? 

Přáli bychom si, aby prostějovská církev mohla nabídnout veřejnosti ucelený systém 

vzdělávání dětí od mateřské školy až po maturitu. Do tohoto řetězce chybí už jen základní 

škola. Klíčovým bodem je opět budova, ve které by církevní základní škola mohla působit. 

Jednáme především se Zastupitelstvem statutárního města Prostějov o poskytnutí školní 

budovy. Jednání jsou stále otevřená.  

A teď trochu otázka na tělo, co Vás nabíjí neustálou aktivitou jak 

v pracovním, společenském, tak i rodinném životě. 

Myslím, že to je především vědomí hlubokého smyslu toho, co děláme. Kvalitní 

vzdělání je klíčem k naplněnému a šťastnému životu. Pomáhá člověku objevit, kým je, jaký 

je smysl jeho života a vybavuje ho znalostmi, dovednostmi, které umožní mladému 

člověku vydat se na svou jedinečnou životní cestu. V dnešním vzdělání už zdaleka nejde 

jen o informace, ale o tzv. funkční gramotnost, tj. vědět si rady se svým životem v dnešní 

technické a globalizované společnosti. 

Děkuji za rozhovor.  Z. B. 
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KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM  

MATKY MARKÉTY KRASICE 

Odpočinutí a plní nových zážitků, zkušeností, 

možná i přátel se můžeme i v novém školním roce 

společně těšit na akce křesťanského MC matky Markéty 

v Prostějově Krasicích (sídlí ve stejné budově jako 

Centrum pro rodinu). Bude záležet jen na nás, zda si 

najdeme čas i po prázdninách navzájem se potkávat spolu s našimi nejmenšími. 

Pravidelná setkávání rodičů nebo prarodičů s dětmi v MC matky Markéty nadále 

pokračují v pondělí, středu a pátek, vždy od 9.00 - 12.00hod - bližší program 

najdete na webových stránkách: www.kmcmm.estranky.cz 

Také během celého roku pro Vás maminky připravují nejrůznější akce, z těch 

nejbližších jsou to: 

září 28.9. - 30. 9. 2012 -  modlitební triduum Modliteb matek - 

připojení  celosvětovému hnutí, které se modlí nejen za vlastní děti, vnuky a 

kmotřence, ale hlavně za děti, za něž se nikdo nemodlí  

říjen  5. - 8. 10. 2012  -  podzimní burza oblečení  

- drakiáda 

listopad 3. 11. 2012  -  dušičková pobožnost - hlavně pro rodiny s malými dětmi – 

krasický hřbitov 

prosinec 1. 12. 2012  -  výroba adventních věnců - určeno pro maminky a tatínky s 

dětmi  

- zdobení vánočních stromečků v kostele sv. Josefa v Krasicích 

Srdečně Vás také zveme i na:  

 MM - modlitby matek - každé pondělí od 20.00hod 

                                              MO  - modlitby otců    - každý čtvrtek od 20.00hod 

Těšíme se, že přijdete společně s námi chválit Pána a děkovat mu za každý čas. 

Za všechny maminky  

Magdalena Latýnová.   

 

 

 

 

http://www.kmcmm.estranky.cz/
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s. 

Nám. J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice 

Centrum pro rodinu děkanátu Prostějov vám nabízí od nového školního roku tyto aktivity: 

Celoroční programy  

- Aby malé bylo velké – náboženství hrou a zábavou pro děti od 3 do 6 let 

- První školička- dopolední kroužek typu miniškolky je vhodný pro děti 

předškolního věku 

- Výtvarná dílna pro všechny tvořivé bez rozdílu věku 

- Křesťanské mateřské centrum Matky Markéty (www.kmcmm.estranky.cz) 

Vzdělávací programy 

- Kurz Manželské večery - osm setkání, jejichž posláním je posílit a prohloubit 

partnerský vztah 

- Příprava snoubenců na manželství    

- Kurz symptotermální metody Přirozeného plánování rodičovství  

- Kurz Zpět do práce aneb z rodičovské dovolené bez obav 

- Kurz křesťanská výchova aneb předávání víry v rodině  

- Cesty k obzorům víry – katecheze pro dospělé 

- Angličtina 

- Přednášky pro rodiče a manžele 

Poradenství 

- Poradna PPR 

- Zprostředkování pomoci u jiných organizací 

Přehled pravidelných týdenních aktivit CPR a MC  

Pondělí 9-12  dopolední setkání pro maminky s dětmi  - s programem 
15-18 výtvarná dílna 

Úterý  přednáškové podvečery dle aktuální nabídky 

Středa 9-12 dopolední setkání pro maminky s dětmi - s programem 

Čtvrtek 8-12 první školička - dopolední kroužek typu miniškolky 

  16-17  Aby malé bylo velké - předškolní křesťanská výchova 

 17.30   Dětská mše svatá s katechezí pro děti (1x za 14 dní v kostele sv. 
Josefa v Krasicích) 

Pátek 9-12 dopolední setkání pro maminky s dětmi - volná herna 
9.30-11.30  Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé 

 

http://www.cprpv.ic.cz/view.php?nazevclanku=b-nabidka-pravidelnych-tydennich-aktivit-cpr-a-mc-b&cisloclanku=2012040002
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Budeme velmi rádi, pokud prostory centra budou sloužit k společnému setkávání nás 

všech. Přijměte proto pozvání na akce, které pro Vás společně s Křesťanským mateřským 

centrem Matky Markéty během celého roku připravujeme.  

Pokud se chcete dozvědět bližší informace o kterékoliv akci či nabídce, můžete se 

obrátit na pastorační asistentku Centra pro rodinu Jitku Havlíčkovou 

           telefon: 731626126   

           mail: cprpv@seznam.cz 

nebo nás navštívit osobně, popř. stránky centra http://cprpv.ic.cz/ 

OPRAVA VARHAN V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

Je nutné provést generální opravu varhan a nabízí se též možnost menšího rozšíření 

nástroje. 

 Generální oprava varhan spočívá zejména ve vyčištění celého nástroje a všech píšťal, 

kterých je přes dva tisíce, a kompletní výměna membrán na tónových lištách. Tato oprava 

je pro další bezporuchový chod varhan naprosto nutná a není možné se jí nijak vyhnout. 

Z tohoto důvodu byl založen bankovní účet – číslo účtu: 1500345309/0800 (Česká 

spořitelna), variabilní symbol 720 nebo napsat do zprávy na složenku DAR VARHANY. 

Naspořená částka bude využita na tuto opravu. Proto se na tento účel budou konat sbírky. 

Za jakýkoliv příspěvek již nyní děkujeme.  

Otec Dan Žůrek SDB a varhaníci   

BOHOSLUŽBY O HODECH 2012 

Pátek  14. 9. – mše svatá v 8:00 a 18:00 hod 

Sobota 15. 9. – mše svatá v 8:00 a 17:00 hod 

Neděle 16. 9. – mše svatá v 7:30, 9:00, 10:30 / požehnání v 15:00 hod 

INZERCE 

 Nabízím soukromou individuální výuku anglického jazyka, levně, 

v  Prostějově. Volejte na tel: 608 463 581. 

 

 

 

mailto:cprpv@seznam.cz
http://cprpv.ic.cz/
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POZVÁNKA 

V případě špatného počasí se akce bude konat v kostele. 
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