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   ÚVODEM 
 

     Milí farníci,                                                                . 

prožili jsme úplně jinou postní dobu, než na jakou byl kdokoliv z nás zvyklý, mnoha 

věcí jsme se museli zřeknout ze dne na den. Většina z nás ztratila možnost setkávat 

se s Pánem skrze viditelná znamení svátostí. Na druhou stranu se mnohým otevřela 

daleko širší možnost k modlitbě v rodině. Otevřela se také široká nabídka prožívání 

duchovního života přes přenosy bohoslužeb a modliteb. Na internetu najdeme 

mnoho nahrávek a textů s duchovními tématy, a proto bych nabádal k opatrnosti, 

z jakých zdrojů pochází. Dalo by se možná říci, že letos začala Bílá sobota daleko 

dříve a ještě neskončila.                                                                           .  

   Nyní stojíme na začátku Svatého týdne, který nás dovede k oslavě Kristova 

vzkříšení. I Velikonoce prožijeme podobně jako jsme prožili dobu postní, to ale 

určitě neznamená, že bychom je neprožili stejně skutečně, jako když se můžeme 

přímo účastnit bohoslužeb a společných modliteb – je tu velmi dobře připravená 

nabídka k prožití Velikonoc v rodině – na YouTube najdete videa: Velikonoce 

v rodině, Zelený čtvrtek, Velký Pátek, Vigilie Vzkříšení. Ke stažení na farních 

stránkách najdete také text s názvem Domácí liturgie Velikonočního třídenní. Na 

farním kanále na YouTube budou přenášeny bohoslužby a modlitby Velikonočního 

třídenní z farního kostela, tak jak se obvykle konají. Myslím, že některé skutečnosti 

z domácí liturgie a liturgie přenášené z kostela se mohou také vzájemně doplnit 

a do určité míry i propojit, a tak si na Velký Pátek můžete připravit kříž a na Bílou 

sobotu svíci.                                                                       .   

   Velikonoční slavení směřuje k tomu, abychom opět nechali nově vytrysknout 

pramen vody živé, pramen tryskající do života věčného, který nám byl dán ve křtu, 

v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a Vzkříšení. A tak zkusme udělat vše, 

co je v našich silách, pro to, abychom dali Bohu Otci prostor pro jeho působení 

v nás skrze Krista Ježíše. Všichni bychom po 

Velikonocích měli a mohli být Bohu tak blízcí 

jako ti, kdo jsou právě pokřtěni.                   .                         

   A to je pro nás útěchou v tyto dny, které 

přinášejí obavy z budoucnosti. Jsme děti Boží, 

od Krista nás nemůže nic odloučit. Jistota 

vycházející z toho, že nás Bůh přijal za vlastní, 

ať překoná všechny nejistoty tohoto světa!. 

  P. Aleš Vrzala, farář 

Velikonoční vigilie 2019 
 

Foto: J. Tvrdík 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U
https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0
https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs
http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/8-aktuality/624-domaci-liturgie-velikonocniho-tridenni
https://www.youtube.com/results?search_query=pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD+prost%C4%9Bjov
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   ZPRÁVY  Z  FARNOSTÍ  
 

     Tak nám to ten vir pěkně zavířil… 

Díky čínskému viru máme možnost prožívat letošní postní dobu a celou přípravu na 

Zmrtvýchvstání Krista docela jinak, jak ji ještě nikdo z nás neprožíval….. 

   Bez přímé účasti na nedělní bohoslužbě, bez přímé účasti na křížové cestě. Nikdo 

z nás tuto situaci v životě ještě nezažil a jsme trochu zvědavi, jaké dopady – nejen 

ekonomické – to bude mít na náš další život…… 

   Ale jak praví staré přísloví „není nic zlého, co by nebylo pro něco dobrého“. Jsme 

nuceni přiložit sami ruku k dílu a hledat možnosti, jak lze prožívat tuto nezvyklou 

dobu postu. Z Katolického týdeníku čteme návrhy, jak uspořádat bohoslužbu slova 

doma v rodinném kruhu, a velkým dílem přispívá také vysílání rádia PROGLAS atd. 

   Díky iniciativě našeho otce děkana Aleše a jeho schopných spolupracovníků 

máme možnost být přítomni „on-line“ bohoslužbám, večerním prosebným 

pobožnostem. Je to neuvěřitelné, jak se dá technika využít pro spojení s naším 

Pánem. Jak již mnozí víme, podobný způsob nabízí dnes již celá řada farností. My 

důchodci tak můžeme prožívat – jak kdysi před lety prohlásil jeden prostějovský 

jáhen, co tehdy ještě jáhnem nebyl, a dnes už je, vida nás během jedné neděle asi 

na třetí mši sv.: „Vy máte dnes duchovní obžerství?“   

   Takže důchodcovské postní duchovní obžerství v době karantény v pracovní dny 

vypadá asi takto: Ráno v 7 hodin mše svatá s papežem Františkem z Domu svaté 

Marty. Potom přejdeme od televizoru k počítači a přepojíme do kostela Povýšení 

Svatého Kříže v Prostějově. V poledne Anděl Páně z TV NOE a polední mše sv. 

Večer v 18 hodin mše svatá opět z kostela Povýšení a ve 20 hodin pak máme 

dilema… Prosebná pobožnost z Prostějova, nebo na facebooku modlitba sv. růžence 

z břevnovského kláštera s naším přítelem bratrem Martinem Tomášem, nebo 

modlitba sv. růžence z farnosti Kravaře, kde máme také plno přátel… V neděli 

máme možnost se ještě zúčastnit z pohodlí domova například mše svaté z brněnské 

katedrály a v 10.30 se vrátit do Prostějova... 

   Ale tuto možnost nemají zřejmě všude. O přenosech z Prostějova jsem hned po 

zprovoznění přenosů odeslal odkazy mnoha svým přátelům – poutníkům, které 

jsme kdy provázeli na poutních zájezdech, ale i zahraničním přátelům.  

   Překvapila mne celá řada díků od nich. Dokonce i od přátel z Rakouska, Německa, 

Francie, že u nich snad tak hojná možnost není, nebo aspoň o nich neví, a tak s díky 

přijali můj odkaz a podle možností jsou tak s námi ve spojení. Ti jen litují, že naše 
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přenosy nemají německou mutaci…. Myslím, že tak nepřímo děláme i dobrou 

reklamu nejen farnosti, ale i našemu městu i s výborným filmem poledního Anděl 

Páně... 

   Jen pro ilustraci si dovolím připojit výňatek z mailu našich spolupoutníků z Ledče 

nad Sázavou: „…. Jen ta neděle je dosti neobvyklá, ještě že máme televizi 

a internet, a hlavně www.prostějovfarnost.mzf.cz. Moc se mi líbí  průvodní  psané 

texty a pan farář P. Aleš Vrzala. Moc se mi líbila nakuřovaná mše sv. na svátek 

Zvěstování P. Marie 25. 3. Děkuji Ti, Václave, za sdělený kontakt na bohoslužby 

u Vás v Prostějově a taky za všechny Vaše zprávy a večerní chvály s tiště-

nými  texty pro nahluchlé jako jsem já …..“ 

   Takže díky otci děkanovi a všem, kteří se zasloužili o tuto vymoženost.   

   Jen tak pro zpestření: o 5. postní neděli jsem zavítal virtuálně na mši sv. v 9 hodin 

do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně – bohoslužbu hudebně doprovodili kromě 

exprostějováka Petra Koláře na varhany také prostějovští rodáci – houslisté 

manželé Magdaléna a Štěpán Graffovi… 

Požehnaný zbytek postní doby, „nezavirovanou“ radost ze vzkříšeného Krista přejí    

                                                                                                     Alena a Václav Adamovi 

 

     Pátý farní ples  

Dne 21. 2. 2020 se konal, jako tradičně v Domě služeb na Olomoucké ulici, další 

z mých oblíbených plesů. Pravidelní účastníci i nově příchozí mohli být svědky 

zdařilého večera i noci. Tento příjemný čas je potřeba zorganizovat dopředu a je 

spousta detailů, o které se organizátoři snažili, aby celek tvořil pro nás účastníky 

krásný zážitek. Chtěla bych poděkovat všem, které jste měli možnost vidět, i těm 

skrytým, co vše připravovali. 

Samozřejmě hlavní díky patří 

manželům Černým, jejich odvaze, 

trpělivosti, obětavosti a dalším 

vlastnostem, které předvedli. Pro 

mě neuvěřitelným zážitkem bývá 

farní kapela,  která byla tento rok 

doplněna o jednoho externistu, 

bubeníka ze Zlína. Obdivuji jejich nasazení, radost 

a vytrvalost, s jakou hráli. Velkým překvapením bylo 
Nejenom tanec ... 
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předtančení farnic, které předvedly excelentní herecký dar. Jako účastník scénky, 

která byla letos spíše hrou, s názvem „Co na to farnost“ jsem se zapotila a věřím, že 

i ostatní se pěkně zamýšleli nad položenými otázkami. Občerstvení, tombola atd. 

jsou nedílnou součástí, bez nich by to nebylo tak dokonalé.                 

 

 

 

 

 

 

               . . 
 

   Když mě oslovili kvůli napsání článku, napadla mě jedna věc. Už třetím rokem 

jsou pravidelnými účastnicemi mé kamarádky, které nechodí do kostela a farní 

prostředí dříve neznaly. Když jsem jim poprvé nabídla, zda se nechtějí plesu 

zúčastnit, neodmítly, a dokonce mi každý rok už v listopadu připomínají, že zase 

chtějí jít. Poprosila jsem je o jejich pohledy na tuto událost, souhlasily a já vám je 

sem ráda vkládám.  

 

Můj již v pořadí třetí farní ples byl opět skvělý, nejen díky úžasné organizaci, 

super kapele, ale hlavně díky lidem, se kterými jsem sál sdílela. S lidmi  

oplývajícími přátelskostí, pokorou 

a lidskostí. Nezastírám svoje obavy 

z první návštěvy, kdy jsem se jako 

nevěřící ocitla mezi těmito lidmi. Ale 

jejich přijetí a vřelost mě oslovily 

natolik, že jsem si ples pokaždé užila. 

Poznala jsem, že víra v Boha 

neznamená, že se nemůžete bavit, 

smát se a tančit, nápaditost scének, které si organizátoři 

přichystali, mě přesvědčila o opaku. Dovedu si představit, 

jak je organizace a naplánování takové akce složité, proto smekám klobouk 

přede všemi organizátory a již teď se těším na další rok.                              K. 

 

 

... scénky ... 

... tombola ... 
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Poprvé jsem zde byla s kamarádkami před třemi roky a z plesu jsem byla 

nadšená. Hosté se víceméně znají osobně a myslím, že i díky tomu má ples 

unikátní komorní atmosféru. A přestože nejsme 

součástí farní komunity, cítíme se zde velmi 

příjemně a vítaně. Oceňuji pečlivou přípravu 

programu, tomboly a skvělou kapelu. Každý rok 

také upřímně obdivuji, kolik párů tu umí krásně 

tančit. V hraných scénkách možná nechytíme 

každý vtípek a narážku, ale i tak se vždy skvěle 

bavíme. Farní ples se stal naší oblíbenou klasikou v plesové sezóně a moc se 

těšíme na ten další.                                                                                                T.  

 

Farní ples v Prostějově se už stal naší 

tradicí. Vždy se na něj moc těšíme - na 

fajn hudbu, vtipné scénky a půlnoční 

modlitbu. Cítíme se tu vždy mile 

přijímány a odcházíme vytancované 

a s úsměvem na tváři.                         K.  

 

Podle jejich reakcí vnímám, že to není jen ples o zábavě, tanci, penězích atd., ale 

vytvoření společenství, kde uprostřed nás je náš Pán, má větší přesah než dokážeme 

vidět.  

Hana Pírková  

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním 5. farním plese, lidem, kteří pomáhali 

s chystáním a úklidem sálu, manželům Laurenčíkovým a ženám, které pomáhaly na 

baru, ostatním členům farní kapely a také všem, kteří se podíleli na farních 

představeních a scénkách. Hance Pírkové děkujeme za vydatnou pomoc 

s organizováním plesu i za napsání článku o něm. Také děkujeme paní senátorce 

MUDr. Jitce Chalánkové, paní zastupitelce města Prostějova za KDU-ČSL 

MVDr. Zuzce Bartošové a všem vám, kteří jste se finančně podíleli na konání plesu. 

Zisk plesu byl 52.751 Kč a byl věnován na vytápění farního kostela.  

manželé Černí    . 

 

... a půlnoční modlitba. 
 

Foto: J. Tvrdík 

... přátelská atmosféra ... 
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     Ministrantský výlet 

Dne 1. února 2020 jsme jeli my ministranti farnosti Povýšení svatého Kříže do 

Brna. Tento rok se zaměřujeme na sv. Jana Sarkandra, který byl v Brně vysvěcen na 

jáhna a po třech dnech na kněze. Jelo nás dohromady dvanáct, jelo deset 

ministrantů a dva naši jáhni. Vlak nám jel na cestu tam v 7:25. Jeli jsme ve dvou 

kupéčkách, kde bylo pět ministrantů a jeden jáhen v každém kupé. Vystoupili jsme 

v Brně na hlavním nádraží. Vyšli jsme z nádraží a šli jsme směrem ke katedrále, kde 

byl sv. Jan Sarkander vysvěcen na kněze. Před a v katedrále jsme potkali: otce Pavla 

Konzbula (světícího brněnského biskupa), pana opata z Nové Říše, otce Petra 

Matulu a otce Petra Glogara, řádové sestry a další věřící. V katedrále jsme se 

pomodlili a vešli jsme do sakristie, kde jsme potkali pana Josefa Poštulku, 

kostelníka katedrály sv. Petra a Pavla a taky prostějovského rodáka. Chtěli jsme se 

vyfotit, ale v tu chvíli tam prošel pan opat, takže jsme se vyfotili i s ním. Rozloučili  

jsme se a šli jsme směrem k jezuitskému kostelu, kde byl sv. Jan Sarkander 

vysvěcen na jáhna. Tam jsme se pomodlili a šli jsme na šalinu číslo 1 a vyjeli jsme 

do VIDA centra. Ve VIDA centru jsme byli přibližně čtyři hodiny. Tam jsme si to 

užili! VIDA centrum je vědeckotechnický park, ve kterém si hrajete či zkoumáte, co 

a jak funguje. Rozdělili jsme se do třech či čtyřech skupinek. Jak vypršel náš čas, 

spočítali jsme se a zjistili jsme, že jsme ztratili jednoho ministranta. Ztratil svou 

skupinku a neměl hodinky ani mobilní telefon, tak jsme ho museli najít. Rozdělili 

jsme se do dvou skupin, abychom ho našli. Asi po dvou minutách jsme ho našli 

a sešli jsme dolů na polévku. Dojedli jsme a šli jsme na šalinu, která nás zavezla 

S otcem biskupem Pavlem Konzbulem     Foto: J. Černý 
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k hlavnímu nádraží, a když jsme tam dojeli, chvíli jsme si počkali a šli jsme na vlak, 

kterým jsme se dostali do Prostějova. A i při cestě jsme si to užili. Když jsme dojeli 

do Prostějova, tak jáhen Josef jel do Olomouce něco si vyřídit. Dvanáct poutníků 

jako dvanáct apoštolů, akorát jáhen jel do Olomouce. V Prostějově na hlavním 

nádraží jsme se rozloučili a společně s rodiči dojeli domů. 

      Pavel Černý 

 

   SHM - KLUB  SALESIÁNSKÉHO  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 
 

          Letní prázdniny 2020                                                    . 

 

Další informace o táboře Vám podá hlavní vedoucí a budou též k dispozici na 

internetových stránkách www.shmpv.cz, kde také můžete přihlašovat své děti. .                          
 

    Na všechny se moc těší            salesiáni  a  animátoři Klubu SHM Prostějov 

 

 
 

   MORAVSKO-SLEZSKÁ  KŘESŤANSKÁ  AKADEMIE 
 

Měli jsme nachystánu přednášku PhDr. Karla Kavičky o sv. Janu 

Sarkandrovi, od jehož umučení uplynulo letos 400 let, vzhledem 

k opatřením kvůli pandemii koronaviru byla odložena. Nový termín 

přednášky sledujte v Nedělníku. 

   Daniela Tobolová 

TURNUS TÁBOR TERMÍN MÍSTO HLAVNÍ  VEDOUCÍ VĚK CENA 

1 1. plyšový tábor 4. – 11. 7.  Stará Voda Michal Reiter 11 – 14 2500 

2 2. plyšový tábor 11. – 18. 7.  Stará Voda Martin Galda 7 – 11 2500 

3 Atlantida na kole 5. – 15. 7. Annaberg Laďa Banďouch SDB 11 – 14 3300 

4 Ministrantský tábor 18. – 25. 7. Stará Voda Laďa Banďouch SDB 8 – 12 2500 

5 Příměstská školka I 20. – 24. 7. Školka CMG Magdaléna Talandová 3 – 6 1000 

6 Příměstská školka II 27. – 31. 7. Školka CMG Tereza Marková 3 – 6 1000 

7 Vysoké Tatry na kole 5. – 19. 8.  Tatry, Slovensko Václav Lízner 14 – 18 5000 

8 Roháče 13. – 22. 8. Huty, Slovensko Klára Popelková 12 – 16 3300 

9 Zamávání prázdninám 23. – 26. 8. Stará Voda Tereza Vysloužilová 6 – 11 1200 

http://www.shmpv.cz/
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   PŘÍPRAVA  NA  SVÁTOST  KŘTU  
 

     Zpověď pomocného katechety 

Začátek cesty byl v roce 2012, pro mě osobně rok velmi těžký. Oslovil mě otec Dan, 

ať jdu na teologický a katechetický kurz do Brna. Bránila jsem se, ale jak bylo 

otcovým dobrým zvykem, pravil, že nejlepším lékem je modlitba a práce, tak jsem 

šla. Neměla jsem tušení, jestli znalosti někdy využiji, ale nyní jsem otci Danovi 

vděčná, byly to obohacující roky.                                              . 

   Asi rok po skončení kurzu mě pozval otec Pavel, zda bych mu pomohla s katechezí 

katechumenů. Představovala jsem si, že půjde o vedení k poznání Krista, evangelia, 

k modlitbě, k poznání nauky Církve, ale  brzy jsem zjistila, že to je jen částí práce 

katechety. O svátost křtu přicházejí žádat dospělí lidé z naprosto rozdílných 

prostředí, z nevěřících rodin. Někteří se k žádosti dostanou přes své partnery, se 

kterými chtějí víru sdílet, někteří udávají, že vědomí Boha v sobě měli od dětství 

a postupně v nich zrálo rozhodnutí. Dalších se Bůh dotkl v těžkých životních 

situacích. Pochopila jsem, že mým úkolem je nejen vysvětlovat, vyučovat, ale hlavně 

doprovázet, naslouchat, pečovat. Ve skupině je nutné 

vytvořit ovzduší vzájemnosti, prostor pro sdílení a pro 

toto je důležité i osobní svědectví katechety. Neměl by 

se bát mluvit o své víře, o svém bytí s Bohem. Jeho 

otevřenost přinese otevřenost všech. A to je nezbytné, 

neboť katechumeni spolu stráví  téměř  dva roky. 

Napřed procházejí obdobím přípravy  ke 

katechumenátu, tj. 3-4 měsíce. Je to čas, kdy pochopí, 

zda chtějí vstoupit do katechumenátu a stát se součástí 

církve. Přijetí do katechumenátu se děje při mši svaté 

na začátku doby postní, kdy žadatelé slibují, že chtějí 

Krista poznávat. Následuje rok přípravy, setkáváme 

se  jednou za sedm až deset dnů. Příprava vrcholí na začátku doby postní dalšího 

roku, kdy jsou  katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu. Zařazení je slavnostní 

v katedrále za přítomnosti biskupa. Celou dobu postní procházejí katechumeni 

intenzivní přípravou. Procházejí třemi skrutinii – obřady ve mši svaté, které posilují 

katechumeny na jejich duchovní cestě. Jejich jádrem jsou modlitby, prosby, 

exorcismy, které mají očišťovat mysl i srdce katechumenů. Jsou jim svěřovány 

modlitby Církve – Věřím v Boha a modlitba Otče náš. Dopoledne na Bílou sobotu, 

před vlastním křtem, je obřad Efeta, otevření se Božímu slovu a obřad volby 
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křesťanského jména. Při večerních vigiliích se uskuteční vrchol  jejich přípravy, jsou 

pokřtěni a přijmou poprvé Pána Ježíše. V naší arcidiecézi se neuděluje svátost 

biřmování zároveň se svátostí křtu. Nově pokřtění procházejí tzv. obdobím 

mystagogie – zasvěcování do tajemství Církve. Jsou připravováni na přijetí svátosti 

biřmování, která bývá udělována většinou v biskupské katedrále na svátek seslání 

Ducha svatého. V tomto období by společenství církve mělo být pozorné a otevřené 

k nově pokřtěným.                                                                           .  
   Práce katechety mě stále obohacuje. Vím, že jsem jen nástrojem, prohloubily se 

mé modlitby k Duchu svatému, neboť ON je tím UČITELEM a já stále jen 

učedníkem. Hluboce si vážím každého žadatele, který má odvahu překročit 

bariéru předsudků, námitek, jak v rodině, tak i ze strany společnosti. Ne že já 

obohacuji je, ale oni mne a určitě celé naše farní společenství, do kterého vstupují. 

 

 
 

   Proto prosím, modlete se za katechumeny i za nás katechety. A pokud se vám zdá, 

že někdo „do kostela nepatří“, přijměte jej s laskavostí a úsměvem. Možná váš 

úsměv bude nejdůležitější pro jeho rozhodnutí. 

MUDr. Zdeňka Salloumová 
 

Loni přijali svátost křtu při velikonoční vigilii 3 katechumeni, letos se připravuje 5 katechumenů. 
 

Foto: J. Tvrdík 
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   SPOLEČENSTVÍ  NAŠÍ  FARNOSTI  
 

       Modlitby otců. .  
 

 

 
 

 
Když jsem byl Maruškou Schneeweissovou požádán o napsání příspěvku 

o Modlitbách otců v Prostějově, byla to pro mě příležitost zavzpomínat. Jak to 

všechno vlastně začalo a kdo u toho tehdy byl.                                        .  

   Skutečnost, že Modlitby otců vznikly v Prostějově díky Modlitbám matek jsem si 

pamatoval. Ano, za vším hledej ženu! Byly to naše manželky, které, když se 

dozvěděly o Modlitbách matek, založily v Prostějově skupinku a zapojily se tak do 

tohoto hnutí. Brzy pak zjistily, že tak jako existují Modlitby matek, existují o něco 

mladší Modlitby otců. To stačilo, byli jsme postaveni před hotovou věc.           .   

   Popravdě ale musím napsat, že vznik Modliteb otců v Prostějově jsem tipoval   

maximálně na rok 2013 a za nic na světě jsem si nemohl vzpomenout, kdo byl tím 

čtvrtým otcem, který přišel na naše první setkání Modliteb otců.                           . 

   Naštěstí vycházel časopis Hvězdička, opečovávaný Martinou Svobodovou. Díky 

Bohu! Po nahlédnutí do tohoto časopisu jsem s překvapením zjistil, že Modlitby 

otců v Prostějově oslaví letos 5. června 11 let a dále, kdo byl tím čtvrtým otcem.  . 

   Nyní tedy zcela přesně vím, že Modlitby otců v Prostějově vznikly 5. června 2009, 

kdy jsme se v podvečer sešli v Salesiánském středisku v Krasicích já, Martin Duroň, 

Michal Růžička a Honza Svoboda. Na středisku už na nás čekali MUDr. Honza 

Brázdil s Mirou Liškou, což jsou zakladatelé Modliteb otců v České republice. S nimi 

jsme strávili příjemný večer, během něhož nám vysvětlili, že Modlitby otců vznikly 

v roce 1999 v Anglii, kdy tamní diakon Maurice Williams stál nejprve u zrodu 

Modliteb matek (jejich zakladatelkou je angličanka Veronika Williamsová a v naší 

republice působí se schválením České biskupské konference od roku 1995), a když 

cítil, že je třeba, aby otcové nezůstali jen tak opodál, vymodlili si modlitby i pro ně. 

Tyto modlitby pak sestavil do sešitku, který do češtiny přeložil výše zmíněný 

MUDr. Brázdil. Modlitby matek a otců se pak neuvěřitelnou rychlostí rozšířily po 

celém světě. Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). 

Dále sem patří Modlitby matek a třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry. 
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   Nás chlapy jejich vyprávění o Modlitbách otců tak nadchlo, že jsme založili sku-

pinku a jednou týdně (mimo prázdniny) se na Modlitbách otců setkáváme dodnes. 

V současnosti je to ve čtvrtek ve 20.00 hod. ve zmíněném středisku v Krasicích.    
 

A o čem vůbec Modlitby otců jsou ? 

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství 

skrze modlitbu.                                               . 

   Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech 

otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné 

důvěře  v Jeho plány.                                                           . 

   Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše 

rodiny – manželky a děti, kmotřence a další naše blízké, za svět, za pokoj v rodinách 

a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být 

otcem“. Děkujeme Bohu za další nové začínající skupinky. 
 

Co děláme v našich skupinkách? 

Kolem stolu utvoříme půlkruh, na stůl položíme kříž, Bibli, svíčku a košík, do 

kterého vkládáme lístečky se jmény těch, za které se chceme modlit.             . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Modlíme se, chválíme Pána, čteme Písmo Svaté a můžeme se svěřovat svým 

spolubratrům se svými problémy. Snažíme se potlačit naši přirozenou touhu 

rozdávat rady a raději tyto problémy odevzdáváme Pánu.                              . 

   Naše setkání probíhají v přátelské atmosféře. Jsme otevření přijímat do skupiny 

nové otce a jsme si vědomi, že nemusí být ze stejné církve jako my a také že nemusí 

mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství. 

   Snažíme se povzbudit každého, aby se zapojil do modliteb, jak chce. Ujišťuji  

všechny, že citlivé osobní věci se ze skupiny nevynášejí. 

Foto: Jindra 

Táborský 
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Denní modlitba otců 
 

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. 
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, 

a když selháváme ve svém poslání 
milovat a chránit naše rodiny. 

 

Chceme se odvrátit od věcí, 
které nás od Tebe oddělují. 

Prosíme Tě, provázej nás v našem životě 
a veď nás ve všem, co děláme. 

 

Pane, dej nám radu a sílu, 
abychom naplnili naše poslání 

a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové 
podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie. 

 

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí, 
které jsi svěřil do naší péče. 

Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem 
a špatnými vlivy. 

 

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek, 
Modlitbám otců a Dětem víry, 

ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý. 
 

Amen. 
                                 

                                                                Jindřich Táborský 

 
 

   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

   Omalovánka     Poznáš, co je na obrázku? Víš, kdy si tuto událost připomínáme? 
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   Doplň verše z Bible                                                                  . 

Doplň chybějící slova. Tyto dva verše vypovídají, co pro tento svět, a hlavně pro 

tebe, Ježíš udělal a jaký byl jeho úkol na zemi. Nejprve doplň verše a potom 

očíslovaná písmena doplň do tajenky. 
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   Zašifrovaný text 

Poslední písmenko každého slova posuň na jeho začátek. Zjistíš tak, co řekl  

Pán Ježíš při poslední večeři. 
 

  ALD   SEMJ   ÁMV   ŘÍKLADP    
 

  AKJ   SEMJ   ÁJ   ĚLALD   ÁMV,    
 

  AKT   ÁTEM   ĚLATD   I   YV. 

 
připravila  Renata Plenařová 

 

 

   VTIPY  
 

Jak by vypadala poslední večeře v době zákazu shromažďování osob? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

vybrala  Marie Schneeweissová  . 

Zdroj: www.instagram.com/dejepig 
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BOHOSLUŽBY  O  VELIKONOCÍCH  2020

9. 4.  Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně

Povýšení sv. Kříže mše svatá
modlitba v Getsemanské zahradě za ukončení pandemie 20.00 hod

18.00 hod. 

10. 4.  Velký pátek – památka Umučení Páně

Povýšení sv. Kříže 8.00 hod. 
9.00 hod. 
15.00 hod.
20.00 hod 

ranní chvály a modlitba se čtením 
křížová cesta 
bohoslužba 
modlitba u Božího hrobu za ukončení 
pandemie

11. 4.  Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu

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

11. 4.  Velikonoční vigilie  – připomíná svatou noc,
kdy Pán vstal z mrtvých 

Povýšení sv. Kříže mše svatá 20.00 hod. 

12. 4.  Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod. 

13. 4.  Pondělí velikonoční

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod. 

Bohoslužby u Povýšení sv. Kříže budou slouženy bez přítomnosti 

farníků a budou živě vysílány přes internet. Aktuální informace 

sledujte na stránkách farnosti a farním facebooku. 

   Ve farnosti sv. Petra a Pavla se budou velikonoční bohoslužby 

konat v „rodinném duchu“, také bez přítomnosti farníků.  
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