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ÚVODEM
Když začínám psát úvodník k novému liturgickému roku a zároveň k době adventní,
představuji si apoštola Jana – evangelistu, jak sepisuje prolog ke svému evangeliu.
Také se mi vybavují slova parafrázovaného prologu od Alexandra Fleka:
Na začátku byla myšlenka. Tu myšlenku měl sám Bůh. Ta myšlenka
byla Bůh. Bůh ji měl vždycky od věků. Tou myšlenkou všechno začalo
a bez ní nezačalo vůbec nic. Ona je jiskrou všeho života a světlem na
konci všech tunelů. To světlo dosud svítí v tmách. (Parabible, Jiná liga)
Milí farníci,
přeji vám do adventní i vánoční doby, aby BOŽÍ SLOVO bylo
svítilnou vašim nohám, hřejivým světlem ve vašich srdcích
a silným výbojem ve vaší mysli. Přeji nám všem, abychom
nezapomínali každý den aspoň na chvíli otevřít svou BIBLI
a zastavit se uprostřed shonu a spěchu.
Josef Klinkovský, SDB
Zdroj fotografie: www.historie.brno.sdb.cz

ZPRÁVY Z FARNOSTÍ

26. 11. 2021 nás předešel do
nebe náš milý otec Emil
.
Matušů, SDB.
Byl farářem ve Vrahovicích
a administrátorem excurrendo
ve Smržicích.

Foto: archiv CMG
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CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ A MŠ
Slavnostní mši k svátku Všech svatých jsme prožili 1. listopadu
v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Celebroval P. Pavel Stuška
z olomouckého bohosloveckého semináře a přivezl s sebou i našeho
absolventa, nyní studenta 2. ročníku bohoslovecké fakulty, Daniela Vychodila.
3. listopadu navštívil CMG, ZŠ a MŠ otec arcibiskup, Mons. Jan Graubner. Kromě
mše svaté, kterou sloužil ve školní kapli, si udělal čas i na besedu se studenty a žáky
a také se zaměstnanci školy. Bylo to velmi milé a povzbudivé setkání.

Byl farářem ve vrhovicich a administrátorem excurrendo ve Smržicích

Chtěli bychom vás pozvat na školní akce, které připravujeme. Vše ale bude záviset
na vývoji epidemiologické situace v ČR a zda budou kulturní a společenské akce
povoleny. Sledujte tedy nástěnku nebo web školy, kde budeme pozvánky
aktualizovat.
Den otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto jsou odloženy.
Reprezentační ples CMG se stužkováním maturantů je také odložen.
Dary do tomboly vítány.
Jitka Hubáčková
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SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE PROSTĚJOV
Letos na podzim jsme mohli zažít velkou řadu akcí. Vraťme se
tedy na chvíli zpět do září a října.
Ministrantská pouť
V úterý 28. září na slavnost sv. Václava se v Olomouci opět po roce konala
ministrantská arcidiecézní pouť. Program začal dopoledne společnou mší svatou
s otcem arcibiskupem. Poté se asi 300 ministrantů přemístilo do sportovní haly
univerzity Palackého, kde byl pro kluky připraven dobrý oběd a odpoledne plné
sportování. Svátek sv. Václava je pro ministranty již tradičně ve znamení
florbalového turnaje. Z našich prostějovských farností vyrazilo 16 ministrantů.
I když jsme tentokrát na medailové příčky nedosáhli, akce se nám všem líbila.
Florbalový turnaj o pohár Uhříněvsi
V sobotu 9. října se v Praze - Uhříněvsi opět
po dvou letech mohl konat florbalový turnaj
o pohár uhříněvského starosty. Akci již
tradičně pořádá SHM Uhříněves. Na akci
jsme do Prahy vyrazili vlakem již v pátek
8. září. Nezapomenutelným zážitkem bylo
překvapení v podobě účasti na večerním
pátečním fotbalovém utkání Česká republika x Wales. Vše se konalo v Praze na
stadionu pražské Slavie, který patří k nejkrásnějším u nás. Kluci si tento zápas
neskutečně užili. V sobotu nás potom čekal velký turnaj. Mladší žáci nakonec
vybojovali krásné bronzové medaile.
Celý víkend v Praze
ještě dlouho zůstane
v našich vzpomínkách.

Foto: archiv SKM
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Sportovní soustředění v Křenovicích
O víkendu 22. a 23. října se měl původně konat turnaj v malé kopané v Praze. Pro
zhoršující se epidemickou situaci byl nakonec zrušen. Přes to všechno jsme vyrazili
za sportem jinam. V Křenovicích u Slavkova jsme prožili nejen sportovní soustředění. Víkend jsme využili kromě sportu také ke stmelení party, prožili jsme i kousek
duchovna při hezké večerní modlitbě či navštívili místa napoleonského bojiště.
Sportovní kemp o podzimních prázdninách
O podzimních prázdninách proběhl ve
dvou dnech 27. a 28. října sportovní
příměstský tábor. Útočištěm se nám
stala hala reálného gymnázia. Prožili
jsme dva dny plné různých sportů.
Vyzkoušeli jsme si také gymnastiku či
různé kolektivní sporty. Poděkování
patří všem vedoucím a maminkám za
napečené dobroty.
Celostátní setkání ministrantů v Kobylisích
Druhou část podzimních prázdnin jsme vyrazili s našimi ministranty na celostátní
setkání ministrantů ze salesiánských farností. Letošní ročník pořádali salesiáni
v Praze - Kobylisích. Program byl velice pestrý a zajímavý. Kluci se učili nové ministrantské dovednosti v rámci velké hry. Také byla na programu společná práce,
modlitba, slavení mší svatých. Nechyběl ani čas pro sport a rekreaci a velká
detektivní hra v centru Prahy. Tři dny strávené společně byly pro kluky
povzbuzením, že ve službě ministranta nikdy nejsou sami.

Akce SKM v novém školním roce:
Aktuální nabídku všech akcí naleznete na stránkách www.shmpv.cz .
Ministrantské schůzky bývají každý pátek na CMG v čase 16.00 – 17.30 hodin.
Zveme mezi nás i nové kluky, kteří by chtěli ministrovat.
P. Ladislav Banďouch, SDB
(předseda SKM Prostějov)
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ROZHOVOR S MLADOU RODINOU
O rozhovor jsem poprosila Šmidrovy. Kvůli střídavému nachlazení
nás rodičů i našich dětí jsme ho vedli částečně přes e-mail, částečně
osobně v paxu po nedělní mši sv. Líbilo se mi, jak se Dominika u první
otázky ptala: „Tou rodinou myslíš nás čtyři, nebo i širší rodinu?“
1) Ahoj, Dominiko a Ondro, představíte nám prosím Vaši rodinu?
Ahoj, Maruško, s Ondrou jsme téměř 9 let, z toho přes 4 roky manželé, a máme dvě
úžasné děti. Verunce byly letos dva roky a Kryštůfek se nám narodil v létě. Sami
jsme vyrůstali ve větších rodinách. Já jsem vyrůstala se třemi sestrami a Ondra se
sedmi sourozenci. Aktuálně jsem na mateřské dovolené, ale jinak pracuji jako
učitelka, Ondra pracuje ve firmě jako technický kontrolor elektronických zařízení.
2) Je něco typického pro Vaši rodinu? Trávíte třeba volný čas nějakým
netradičním způsobem?
Rádi trávíme volný čas dlouhými procházkami a jiným aktivním vyžitím (jízda na
kole, brusle, plavání aj.) a také na zahrádce. Rádi si i zahrajeme na hudební
nástroje. Dále je každý rok naším cílem navštívit co nejvíce zoologických zahrad.
Nejdůležitější pro nás je trávit čas společně, nejlépe někde venku.
3) Čím poslední dobou žijete?
Před několika měsíci se nám narodil Kryštůfek, tak trávíme většinu času společně
s dětmi. Pokud je to možné, vyrazíme na procházku s kočárkem a zastavíme se
někde na hřišti, aby se Verunka mohla vydovádět. Jelikož stavíme dům, tak hodně
času trávíme i na stavbě a v obchodech, kde vybíráme různé materiály a vybavení do
nového domu.
4) V říjnu byl pokřtěn Kryštůfek, bylo to krásné, měla jsem radost, že
jsem mohla být při tom. Naše farní rodina se rozrostla o dalšího
človíčka. Uvědomila jsem si, že vlastně ani nevím, jak se rozrostla před
několika lety o Vás dva. Odkud pocházíte? Když jste se přestěhovali do
Prostějova, proč jste se rozhodli chodit do kostela sv. Cyrila a Metoděje?
Já pocházím z Popic. Je to malá vesnička na jižní Moravě kousek od Pálavy. Ondra
se narodil přímo v Prostějově, ale většinu dětství prožil ve Ptení, což je vesnice
kousek od Prostějova. Posledních několik let žijeme oba v Prostějově. Když jsme se

INRI 4/2021

6

vzali, chtěli jsme společně působit v nějaké schole, a tak jsme zjišťovali, kde by byla
možnost se do nějaké zapojit. Zjistila jsem, že moje kolegyně ze školy vede scholu
u Cyrila a Metoděje, a tak jsme se přidali. Ke schole i farnosti jsme získali pěkný
vztah a jsme moc rádi, že jsme se připojili právě sem. Je tu krásné pevné
společenství, a tak máme radost, že můžeme být jeho součástí.
5) Začíná advent a blíží se Vánoce. Na co rádi vzpomínáte z adventů
a Vánoc Vašeho dětství? Zažívali jste ve Vaší rodné rodině něco, co byste rádi, aby zažívaly i Vaše děti? Nebo naopak něco, co nechcete opakovat?
V dětství jsme chodili na roráty, na které jsme si vytvářeli vlastní lampionky.
Ondrovi rodiče pro své děti vytvářeli vlastní adventní kalendář, kdy do látkových
pytlíčků dali všelijaké sladkosti, navěšeli je do okna, a když byly daný den děti
hodné, mohly si balíček se sladkostmi rozdělat. Některé roky jsme taky vyráběli
vlastní adventní věnce. Všechny tyto tradice byly krásné a rádi bychom je předali
našim dětem. Co bychom jistě nechtěli opakovat, je určitá dávka stresu a napětí, jak
už to tak před Vánoci bývá. Snažíme se svátky prožívat v klidu a hlavně si užívat, že
můžeme být spolu.

Verunčiny
druhé
Vánoce

První Vánoce
s Verunkou

Letošní Vánoce budou i s Kryštůfkem.
Foto: archiv rodiny Šmidrových

6) Je nějaký moment během adventu a Vánoc, který máte nejraději, kdy
byste chtěli říct Faustovo „Zastav se, okamžiku“?
Pro nás je nejhřejivější moment, kdy se zapalují adventní svíce. Blíží se tak velký
očekávaný okamžik narození Páně. Vždy to prožíváme při mši společně s ostatními
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a také společně u nás doma. Na okamžik se opravdu v myšlenkách zastavíme
a prožijeme tuto chvíli. Také u nás v práci se setkáváme spolu s dětmi na chodbě,
zazpíváme si a zapálíme adventní svíci. Atmosféra bývá opravdu nádherná
a zklidňující, což je v této uspěchané předvánoční době zapotřebí.
Dále když se poprvé na varhany rozezní koleda Narodil se Kristus Pán. Jsou to
krásné chvíle, které naplňují radostí.

Děkuju moc za odvahu k rozhovoru, krásná slova i fotky.

M. S. .

PODNĚTY Z ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY
Advent NENÍ přípravou na Vánoce
V sobotu před 1. nedělí adventní jsme byli s manželem na adventní duchovní
obnově. Ráda bych parafrázovala slova kněze a zprostředkovala vám (pro mě
nově objevený) smysl adventu.
Kdo z vás si myslí, že advent je přípravou na Vánoce?
Většina lidí si asi pomyslí, stejně jako my: „Jasně, že je to příprava na Vánoce,
co jiného by to bylo?“ Nám však kněz hned v úvodu povídání důrazně řekl,
že advent NENÍ přípravou na Vánoce. Polovina lidí se začala netrpělivě vrtět
na židli a čekali jsme, co přijde teď. A kněz se rozvykládal...
Schválně, kdo z vás si všimnul, že adventní liturgické texty až do 16. prosince
vůbec neodkazují na blížící se svátky? Ani slovo o narození Ježíše v Betlémě. Až do
16. prosince nic! Co obsahují ty texty? Jsou to prorocká slova vyzývající k obrácení,
k přípravě na setkání s Bohem: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!
Říkáte si: „No, vždyť ale to jsou ty Vánoce – máme se připravit na to, jak k nám
o Vánocích zase přijde Bůh jako dítě, Ježíšek. Je to přece totéž, jen jinak řečené.“
A kněz přesně tuší, co vám běží hlavou, co někteří i vyslovili, a pohotově reaguje:
Adventní výzvy se netýkají Vánoc. Neříkají, že se máme připravit na setkání
s Bohem o Vánocích, ale na setkání s Bohem NA KONCI ČASU. Na konci
života. Face to face. O tom je advent!
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Celý náš život má být adventem, tedy celoživotní přípravou na setkání s Kristem.
Ne že bychom se o Vánocích s Pánem nesetkali, ale to není náš cíl. Náš cíl je setkat
se s ním tváří v tvář v okamžiku smrti. Advent je o tom, že máme přijmout vlastní
smrtelnost a se vší vážností vzít na vědomí výzvu k přípravě na ten okamžik.
A nikdo z nás neví, zda to bude zítra, za týden, nebo za 70 let.
Mě samotnou k tomu napadá, že dle statistiky se pravděpodobnost mojí smrti
každým dalším dnem o něco zvyšuje. Takže je to den ode dne, rok od roku
aktuálnější výzva.
Právě proto, myslím si, je advent zařazen na začátku nového liturgického roku.
Abychom měli možnost zas a znovu začínat od jádra věci.
Otec pro nás tehdy měl takovou drobnou adventní výzvu, kterou bych ráda předala
dál: Zkuste do toho 16. prosince prožívat advent BEZ kontextu Vánoc.
Alespoň po duchovní stránce. Nepřipravujte se na Vánoce, ale na setkání s Kristem
ve smrti. Dejte si do pořádku svůj život tak, jako byste měli během tohoto měsíce
„odejít“. Neřešte Vánoce, řešte skutečné setkání s Kristem.
A k tomu nám může pomáhat adventní věnec. Jak vypadá ten váš?
Kněz pokračoval slovy, že viděl už i adventní pruh místo kruhu nebo věnec vánoční
místo adventního, ověšený baňkami a vším možným... a tak se nás ptal. Znáte
symboliku adventního věnce?
První je tvar kruhu, který odkazuje na věčnost a nekonečnost.
Kruh je obložen zelenými větvemi, které symbolizují život. Tedy dohromady náš
život v nekonečném Bohu.
A k tomu čtyři svíce. Každá svíce jako jedna adventní neděle, ale především
symbol času, který ubývá.
To je vše. Nic víc, nic míň.
Všimněte si, jak kolikrát máme ten adventní věnec zaplácaný vším možným. Mašle,
baňky, hvězdičky, oříšky, kdeco všechno, že kolikrát ani ty zelené větve nejdou
vidět, nebo tam dokonce nejsou. Zkusme však adventní věnec znovu brát jako
odraz toho, jak žijeme, a pravdivě se podívejme, jak moc je to ve skutečnosti
život v nekonečném Bohu, či jak moc ho máme ověnčený hromadou zbytečností,
které nás odvádějí od podstaty žití.
.
převzato z www.signaly.cz -sch- .
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OKÉNKO PRO DĚTI
Nejznámějším symbolem adventu je adventní věnec.
Vymyslel ho Johann Hinrich Wichern (1808 - 1881).
Otec J. H. Wicherna se vypracoval z úředníka na notáře
a překladatele, měl rád hudbu a učil tomu i své děti.
Maminka bývá popisována jako energická, praktická
a zbožná. Tatínek zemřel, když bylo Johannu Hinrichovi
15 let. Byl nejstarším dítětem ze sedmi sourozenců,
musel uživit rodinu. Nejprve peníze vydělával
doučováním a lekcemi klavíru. To ale nestačilo, proto
odešel z gymnázia a dva roky pracoval jako pomocný
učitel a vychovatel v chlapeckém internátu, zároveň
navštěvoval přednášky na jiném gymnáziu a složil závěrečné zkoušky. Díky
stipendiu od přátel vystudoval v Göttingenu a Berlíně teologii. Během studií
pomáhal starat se o chudé. Vrátil se do rodného Hamburku, kde nastoupil na místo
staršího učitele v nedělní škole v evangelické farnosti sv. Jiří. Děti z chudých rodin,
které nechodily v týdnu do školy, se zde učily náboženství a čtení. Wichern se
připojil k návštěvnímu klubu, který navštěvoval děti z nedělní školy u nich doma.
Situace v chudinské čtvrti před branami Hamburku byla hrozivá. Vypracovával
zprávy, ve kterých psal o nevyhovujícím bydlení, rozpadlých rodinách,
zanedbávaných dětech ve špatném zdravotním stavu, všelikých neřestech,
nepotlačitelném chtíči a četných zločinech. Za hlavní příčinu bídy chudých
považoval vzrůstající mravní zkaženost lidí z nižších tříd pramenící z bezbožnosti
a pohrdání křesťanstvím. Proto založil ústav na záchranu zanedbaných a těžko
vychovatelných dětí a navrhl pro ně zřídit „záchranné domy“. Díky podpoře
bohatých rodin hamburské vyšší třídy sehnal během jednoho roku dostatek peněz,
aby tuto myšlenku realizoval. Hamburský právník Sieveking mu daroval malý
domek s doškovou střechou v Hornu na předměstí Hamburku – Rugeův dům,
lidová mluva název zkomolila na Rauhe Haus (Hrubý dům). Na podzim 1833 se
sem Wichern přestěhoval se svou matkou a sestrou a přijali prvních 12 chlapců ve
věku od 5 do 18 let. Později byly k Hrubému domu přistavěny další budovy a v této
vesničce žilo až 120 dětí, od roku 1835 byly přijímány i dívky.
Nově příchozímu dítěti Wichern při přijímacím rituálu vždy říkal: „Mé dítě,
všechno je ti odpuštěno. Rozhlédni se kolem sebe, do jakého domu jsi přijato. Tady
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není žádná zeď, žádný příkop, žádná závora, jen tě přivážeme těžkým řetězem,
může se ti to líbit, nebo ne, můžeš ho roztrhat, když budeš chtít, říká se mu láska
a jeho mírou je trpělivost. To je to, co ti nabízíme, a to, co požadujeme, je zároveň
to, k čemu ti chceme pomoci, totiž abys změnil své smýšlení a usiloval o vděčnou
lásku k Bohu a lidem.“ Děti byly rozděleny do skupinek maximálně po 12, aby byla
zachována rodinná atmosféra. Každá rodinná skupinka bydlela ve svém domě,
domy byly odděleny malými zahrádkami. Hlavou rodiny byl vychovatel, který
zaznamenával pokroky dětí i jejich neúspěchy. Povinně si o nich jednou týdně celá
rodina společně povídali, probírali vztahy mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými.
Děti se vychovávaly i navzájem, například k pracovitosti a spolehlivosti, aby
nedělaly své rodině ostudu. Tělesné tresty neměly být prvním prostředkem
k nápravě, spíše pochopení a dialog. Děti byly vedeny k disciplíně a sebekázni.
„Kujeme své řetězy zevnitř a pohrdáme jimi, pokud jsou nasazeny zvenčí.“
Ústředním bodem společného
života byla modlitba a práce.
V létě pracovaly děti devět a půl
hodiny denně, v zimě šest a půl
hodiny denně. Získávaly profesní zkušenosti v zemědělství
nebo v řemesle. Školní vyučování trvalo dvě nebo tři hodiny
denně, učily se číst a psát.
Každodenní život zpestřovaly
hry, svátky a oslavy.

Litografie: práce v Hrubém domě

Zároveň Wichern shromažďoval a školil tzv. „bratry“, kteří působili jako vychovatelé v záchranných domech a přidružených dílnách, jako učitelé chudých dětí anebo
pečovali o chudé, nemocné a postižené. Wichernova myšlenka „záchranných domů“
se stala známou, do Hrubého domu jezdilo mnoho návštěvníků z Německa i ze
zahraničí. Po celé zemi se vytvořily skupiny přátel, kteří ústav podpořili dary nebo
založili ve svém městě vlastní záchranné domy. Jeho program „vnitřní mise“
kombinoval hlásání víry lidu a sociální pomoc. Tyto myšlenky šířil při své
kazatelské činnosti (slavný je jeho projev ve Wittenbergu 1848) a také vydáváním
tištěného měsíčníku Fliegende Blätter. Na popud pruského krále Friedricha
Wilhelma IV. ho pruská vláda pověřila reformou vězeňství. Mělo dojít ke zrušení
hromadných cel a zvýšení kvalifikace personálu, jako dozorci působili „bratři“
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z bratrstva. Reformy však byly realizovány jen částečně, selhaly kvůli byrokracii
a starým vězeňským úředníkům. Ve válkách 1864, 1866 a 1870/71 Wichern
organizoval dobrovolníky pro ošetřovatelskou a duchovní péči o vojáky, „bratři“
působili jako polní jáhnové. Po mrtvici v roce 1873 předal vedení Hrubého domu
svému synovi Johannesovi (Wichern měl s manželkou Amandou 8 dětí) a v roce
1874 odstoupil z výkonu funkcí v církvi i ve státní službě. Dožil v Hrubém domě,
poslední roky jeho života provázely bolesti, slabost a nespavost.
Je zakladatelem diakonického díla – křesťanská láska se projevuje pomocí bližním.

Adventní čas byl v 19. století chápán jako čas
přísného půstu a pokání. Můžeme si domýšlet, že se
děti do omrzení vyptávaly, kdy už budou Vánoce.
Aby jim zpříjemnil čekání, vyrobil pro ně
J. H. Wichern z kola od vozu a svíček jakýsi závěsný
kalendář. Na svátek sv. Ondřeje (30. listopadu) roku
1839 ♦ ho zavěsil ke stropu jídelny. Svíček bylo 23,
přesně tolik, kolik zbývalo dnů do Štědrého dne.
4 velké bílé svíce pro neděle a 19 malých červených
svíček pro dny mezi nimi. V roce 1851 byla poprvé
vyzdobena celá jídelna útulku jedlovými větvičkami,
i dřevěné kolo jimi bylo později ozdobeno. Zelený
lustr se líbil i návštěvám, zanedlouho ho měli
i v domácnostech Wichernových přátel, i když
z praktických důvodů poněkud zmenšený, se
svíčkami pouze na neděli. První adventní věnec
v kostele se objevil v katedrále v Cáchách a pak se
tento symbol naděje a těšení se rychle rozšířil.
Postupem času získal podobu slámového věnce
opleteného zelenými větvičkami jehličnanů, který
býval položen na stole, podobně jako ho známe dnes.
♦

Zdroje obrázků a fotografií:
www.diakoniewerk.at.
www.friedensgemeinde-heilbronn.de.
www.heiligenlexikon.de.
www.kompass-taufkirchen.de.
www.trademarkinnovations.com.
https://edu.ceskatelevize.cz/
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Aby adventní věnec nebyl jenom dekorací, ale místem modlitby a setkávání, můžete
využít i tipy odtud https://www.praha-vinor.cz/old/2017_aktuality/advent.pdf .

Marie Schneeweissová

CHARITA OLOMOUC HLEDÁ VÝPOMOC
Přes dodržování veškerých opatření zasáhla vlna koronaviru i pečovatelky
a pracovníky v sociálních službách, proto Charita Olomouc akutně hledá nové
zaměstnance na výpomoc ve službách pro seniory a lidi bez domova. Nabízí práci na
dohodu o provedení práce, odměna 125 Kč/hod. Není nutné vzdělání ani odborný
kurz, důležitý je laskavý přístup k seniorům, chuť pomáhat a dobrý zdravotní stav,
ideálně očkování nebo potvrzení o prodělání Covid-19. Vhodné i pro rodiče na
mateřské a rodičovské dovolené, možnost domluvy směn. Nástup možný ihned.
Více na https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/hledame-vypomoc-do-sluzebpro-seniory-a-pro-lidi-bez-domova/ .
Kontakt: Mgr. Pavlína Komosná, tel. 739 249 228

POZVÁNKY
* Od 29. 11. vždy v 6.45 hod. začnou roráty – krátká bohoslužba slova. V pondělí, středu a pátek se slovem zvláště pro děti. V úterý a čtvrtek se slovem pro
všechny. Sobota bude upřesněna. Po rorátech bude venku kakao, káva a rohlík.
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*

* Adventní duchovní obnovu pro dívky druhého stupně ZŠ v sobotu 11. 12.
od 9.00 do 15.00 hod. v budově CMG povede P. Ladislav Banďouch. Účastnický
poplatek 100 Kč. Pitný režim a oběd zajištěn. Testování antigenními testy na místě.
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* Milá naše farní společenství,
dovolujeme si vás i vaše blízké z Prostějova i okolí pozvat
na mše svaté a následnou nadílku svatého Mikuláše
s jeho andělským doprovodem 5.12.2021:
- po mši svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla
- po mši svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje
- po mši svaté v 10.30 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže
* Předvánoční zpovídání: u sv. Petra a Pavla vždy půl hodiny před bohoslužbou,
u Povýšení sv. Kříže od pondělí 20. do středy 22. 12. v 9.00–12.00 a 13.00–17.00.
* V sobotu 1. 1. 2022 v 18.30 hod. se v kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) uskuteční 14. benefiční koncert na záchranu varhan v tomto kostele.
Zazní duchovní hudba Vojtěcha Říhovského a Ezechiela Ambrose. Účinkují: Ondřej
Mucha – harmonium a Gabriela Němcová – zpěv. Vstupné dobrovolné.

OTEVŘENÍ KOSTELŮ MIMO DOBU BOHOSLUŽEB
aneb zastavte se v kostele, prohlédněte si betlém, odneste si domů Betlémské světlo...
Povýšení
sv. Kříže ♦
Sv. Cyril
a Metoděj
Sv. Josef
(Krasice)
Sv. Bartoloměj
(Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel

24. 12. 25. 12. 26. 12. 27. a 28. 12. 29. 12.
9–16

13–18
14.30–16.30

9–18

13–18

30. 12. 31. 12. 2021
9–18

9–15

1. 1. 2022
13–18
14.30–16.30

16–18
14–16
14–16

Sv. Jan
10–12
10–12
Nepomucký
♦
Kostel Povýšení sv. Kříže je otevřený v době bohoslužeb a obvykle každý den od 9.00 do 17.00 hod.
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2021
Povýšení sv. Kříže

Pátek 24. 12. – Štědrý den

Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Anna (Drozdovice)
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Sv. Florián (Držovice)

mše svatá "pro děti"
mše svatá "v noci"
půlnoční bohoslužba slova
mše svatá "pro děti"
bohoslužba slova
mše svatá "v noci"
mše svatá "v noci"
půlnoční mše svatá
bohoslužba slova
mše svatá "v noci"
mše svatá "v noci"

16.00 hod.
21.00 hod.
24.00 hod.
16.00 hod.
22.00 hod.
23.00 hod.
22.00 hod.
24.00 hod.
15.00 hod.
21.00 hod.
22.30 hod.

Sobota 25. 12. – Narození Páně – Boží hod vánoční

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
11.00 hod.
9.15 hod.

Neděle 26. 12. – sv. Štěpán a Svátek Svaté rodiny

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Josef (Krasice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
18.00 hod.
9.00 a 18.30 hod.
9.15 hod.

Pátek 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže

Povýšení sv. Kříže
Sv. Petr a Pavel
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá

15.00 hod.
16.00 hod.
8.00 hod.

Sobota 1. 1. 2021 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyril a Metoděj
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných)
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)

mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

7.30 a 10.30 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
17.00 hod.
9.15 hod.

O případných změnách v pořadu bohoslužeb budete informováni na farním webu,
facebooku a v Nedělníku, ten bude v tištěné podobě k dispozici v kostelích.
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