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   ÚVODEM 
 

   Milí farníci a všichni lidé dobré vůle,  
Prostějov slaví hody a jako pokaždé si dovolím připomenout jejich duchovní rozměr, 
který je zároveň rozměrem základním. Ten vychází ze slavení titulu a posvěcení kostela 
Povýšení svatého Kříže. V centru města máme nádherný kostel s bohatými dějinami.  
Loni 1. listopadu uplynulo 630 let od podpisu zakládací listiny augustiniánského 
kláštera. Snad již v následujícím roce byla zahájena stavba kostela, jehož části jsou 
dodnes součástí kostela současného. Do stavby byl začleněný původní kostelík 
sv. Kříže, snad v místě dnešní nové sakristie. A letos je to 500 let od zahájení přestavby 
husity pobořeného augustiniánského kostela na kostel nový, který byl po požáru v roce 
1697 přestavěn na kostel současný. Augustiniáni do Prostějova přišli z Roudnice nad 
Labem a stojí za to se tam vypravit, protože si člověk může udělat představu o tom, jak 
to mohlo v Prostějově na začátku 15. století vypadat. Tamní augustiniánský klášter 
s kostelem je o něco starší než prostějovský, byl založen roku 1333 jako první na našem 
území. A měl i podobné dějiny, husité klášter i kostel poničili a později i přes snahu 
o obnovu klášter zanikl. Podobně jako v Prostějově se stal kostelem farním nejprve 
utrakvistickým a potom katolickým. Z kláštera se toho ale zachovalo daleko více.  
Od doby po obnově kostela zdobí kostel 
pašijový cyklus obrazů Hanse Hesseho, který 
původně tvořil křídlový oltář.  
   V centru, v srdci má znít modlitba, v srdci 
města i v srdci člověka. Již po staletí tuto 
službu nekonají augustiniáni, ale duchovní 
srdce města neumlklo, je pro nás místem, kde 
se naše srdce obrací a pozvedá k Bohu. A tak 
zkusme nikdy neprojít kolem kostela bez 
zastavení se, většinou je otevřený kostel, nebo 
alespoň předsíň. Určitě to není ztráta času, 
právě naopak! K tomu, aby naše duše mohla 
hodovat a nestrádat, nežíznit a nehladovět, je 
příležitost každý den a nic to nestojí! 
 
Požehnané prostějovské hody a pouť Vám přeje                             

  P. Aleš Vrzala, farář u Povýšení sv. Kříže v Prostějově 
 

Zmrtvýchvstání od Hanse Hesseho 
 

Foto: A. Vrzala 
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Největší a nejtěžší části varhan 
musely být na kůr vytaženy 

výtahem.  
 

Foto: Michal Růžička 

Přivezení varhan z Určic. 

   ZPRÁVY  Z  FARNOSTÍ  
 

     Varhany v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
Již dlouho stála na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje 
prázdná varhanní skříň a bohoslužby doprovázel nástroj 
elektronický. Pokus nahradit 
poničený původní nástroj 
nástrojem novým v 90. letech 
se nevydařil a na kůru zůstala 
prázdná varhanní skříň bez 
stroje. Otec Pavel Barbořák 
nabídl kostelu a farnosti, že 
do skříně postaví nástroj, 
který vlastní, a farnosti ho 
zapůjčí. Ochotné ruce farníků 
uklidily z kůru i z varhanní 
skříně vše, co překáželo, 
a přestěhovaly na kůr nový 
nástroj – píšťaly, vzdušnice 

a hrací stůl. Ještě se neví, zda se použije původní 
ventilátor od varhan u Povýšení sv. Kříže, nebo se bude 
muset koupit nový. Snad se brzy podaří začít varhany 
sestavovat.  
   Všem patří velké Pán Bůh zaplať.  
                          P. Aleš Vrzala 

 
     Křížová cesta v kostele Povýšení svatého Kříže 
Po čtyři roky postupně mizela a znovu se objevovala zastavení křížové cesty našeho 
farního kostela, která byla postupně díky dotacím Ministerstva kultury a díky vašim 
příspěvkům a darům restaurována. Abychom splnili požadavek na zavěšení 
zrestaurované křížové cesty, která má viset tak, aby obrazy neležely na stěně, a aby 
zároveň bylo jednotlivá zastavení lépe vidět, vyrobil šikovný kovář skoby na míru, 
na které jsme je začali zavěšovat. Při zavěšování zastavení pod kůrem, kde k tomu 
muselo stát i lešení, se zjistilo, že to tak nepůjde, protože když zastavení visí vedle 
sebe, nebudou při tomto způsobu zavěšení viset nikdy stejně a rovně. V loňském 
roce jste byli informováni o tom, že se připravuje nové zavěšení, které bude mít 
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možnost regulace, a také jsme zkoušeli, jak by mohlo vypadat nové osvětlení křížové 
cesty. Zavěšení už je vyrobeno a štědří dárci zaplatili svítidla, která ji osvítí z galerie.  
Mezitím bylo restaurování dokončeno a už máme všechna zastavení. 
   V následujících měsících, dá-li Bůh, se dílo dokončí.  

P. Aleš Vrzala 
 

     Den prarodičů a seniorů 
Poslední neděli v červenci se po mši svaté konala na 
popud svatého otce Františka oslava dne prarodičů 
a seniorů. Na farní zahradě u Petra a Pavla byly ve stínu 
stromů vedle sochy svatého Josefa připraveny spojené 
školní lavice a kolem nich židle. Na stolech nás pak 
čekalo občerstvení, chlazené nápoje a ovoce. Bokem pak 
pro nás starší ministranti chystali grilované pochoutky 
– vepřové, klobásky, zeleninu. Hoši, ještě jednou díky za 
tuto službu. 
   I když se nás odhodlalo tohoto setkání zúčastnit 
poměrně málo, vytvořila se krásná atmosféra a strávili 
jsme spolu více než tři hodiny nejen pojídáním všech dobrot, ale především 
povídáním a družnou zábavou. 

Doufám, že se z toho stane tradice, a hlavně, že příště i další odloží stud či falešnou 
pokoru a bude nás více. 

Jaroslav Tvrdík 

Foto:  
J. Tvrdík  
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   CENTRUM  PRO  RODINU  PROSTĚJOV  
    

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov 
http://prostejov.dcpr.cz/  
cprprostejov@ado.cz   
tel. 608 228 464 

 

PRVNÍ ŠKOLIČKA  
Přijímáme nové děti do středeční skupiny na období září – prosinec.  

 Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje  
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů  

s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. 
 

      kdy: každá středa od 8.30 do 11.30 hod., poprvé 6. 9. 2022 
      cena: příspěvek 180 Kč za 1 jeden vstup (1 hodina – 60 Kč). 

     Platba se provádí předem formou předplatného na deset vstupů – 1800 Kč, 
                 první dva vstupy platba na místě. 
      co dát dítěti s sebou: přezůvky, svačinku, láhev s pitím, pohodlné oblečení a obuv. 
      Do První školičky je nutné dítě předem přihlásit na https://1url.cz/UKLtM . 
      Další informace na tel. 608 082 864 nebo 732 293 954.  
 

MATEŘSKÉ CENTRUM V KRASICÍCH  
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, 
zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt s vrstevníky. 

Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky a děti.  
 

      kdy: každé pondělí od 9 do 12 hod. 
      kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice 
      kontakt: Zdeňka Spáčilová tel.: 608 330 642 
 

 kurz MANŽELSKÉ VEČERY 
 

      kdy: 8 čtvrtků od 6. 10. 2022, od 18:30 do 21:00 
      kde: Římskokatolická fara, Lidická 1a, Prostějov 
      cena: 1490 Kč za osobu, 2980 Kč za pár 
                (nezisková cena pokrývá 8x2večeře, příručky, nájem a výzdobu) 
      Přihlašujte se do 1. 10. 2022 na https://1url.cz/Br2wS . 
      kontakt: Blanka Neckařová 732 293 954, cprprostejov@ado.cz 
  

Zveme maminky a jejich dcery ve věku 11-15 let na víkendový pobyt  
MÁMA A JÁ       

      termín: 30. 9. – 2. 10. 2022 
      místo pobytu: Annaberg u Bruntálu 
      cena za matku i dceru: plná 1950 Kč 
                                           sponzorská 2200 Kč 
      Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/xruj9 
      kontakt: cprprostejov@ado.cz 
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Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt  
EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM  

                                              

      termín: 14. 10. – 16. 10. 2022 
      místo pobytu: Annaberg u Bruntálu 
      cena za otce a syna: plná 1950 Kč 
                                       sponzorská 2200 Kč 
      Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/Zrue1 
 

V případě vašeho zájmu o některou z nabídek se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo e-mailem na adresu cprprostejov@ado.cz . 
 

Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým 
krajem a městem Prostějov. 
 
 
 
 
 

   CMG   –  CYRILOMETODĚJSKÉ  GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 

 

Nový školní rok jsme zahájili v kostele Povýšení sv. Kříže. Žáci gymnázia a základní 
školy i děti z mateřské školy se spolu se svými učiteli sešli při mši svaté, představili 
nové studenty primy a žáky a žákyně 6. ročníku základní školy, děkovali za prožití 
prázdnin a vyprošovali požehnání pro nadcházející školní rok 2022/2023. 
  Ten rok je pro nás všechny výjimečný tím, že slavíme třicáté výročí trvání naší 
školy. Vznik církevního gymnázia před třiceti lety byl iniciován rodiči a pedagogy, 
protože vnímali potřebu vzniku školy založené na křesťanských principech, která 
v tu dobu v prostějovském regionu citelně chyběla. Nyní má škola za sebou desítky 
absolventů, mnoho generací studentů, kteří prožili společné chvíle nejen ve 
školních lavicích, ale i při osobnostních kurzech a jiných mimoškolních akcích 
a k tomu řadu skutečných přátel školy, kteří jí pomáhají v dalším rozvoji.  
   Společná oslava 30 let založení Cyrilometodějského gymnázia proběhne 
v úterý 27. září 2022. Zahájíme děkovnou mší svatou, filmovým představením 
pro žáky školy a ukončíme dnem otevřených dveří s kulturním a doprovodným 
programem ve vnitřních i venkovních prostorách školy. 
   Podrobný rozpis programu bude k dispozici na nástěnce v kostele.  

 Jitka Havlíčková 
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CMG a ZŠ v novém kabátě.      Foto: archiv CMG 

Původní stav budovy školy.      Foto: archiv CMG 
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   CCU   –  CENTRUM  CELOŽIVOTNÍHO  UČENÍ 
 

     Zveme Vás zpět do školních lavic! 
Stýská se Vám po školních lavicích? Centrum 
celoživotního učení při Cyrilometodějském 
gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově přichází ve 
školním roce 2022/2023 s novou nabídkou 
počítačových, výtvarných kurzů a Kurzem trénování paměti.  
   Počítačové kurzy nabízíme ve dvou osvědčených úrovních. Kurz pro úplné 
začátečníky vás naučí základní obsluze počítače, jak pracovat se základními 
programy, založit a používat e-mailovou adresu, vyhledávat na internetu nebo 
vytvořit jednoduchý dopis či pozvánku. V rozšiřujícím kurzu pro začátečníky se 
naučíte pracovat s emailem a se systémem složek, souborů, zpracováním příloh 
a ukládáním dokumentů. 
   Pro pokročilejší uživatele jsou připraveny kurzy vyšší úrovně – Práce s flash 
diskem, Práce s fotografií, MS Excel pro začátečníky a Kurz Powerpointu. Účastníci 
tak mohou v průběhu roku získat ucelený soubor vědomostí a dovedností v práci na 
počítači.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Umělecky orientovaní zájemci se mohou přihlásit na Výtvarný kruh kreslení 
a malování pro dospělé a kroužek Paličkování.  
   Nově nabízíme Kurz trénování paměti. Kurz je hodný nejen pro seniory, ale pro 
každého bez rozdílu věku a vzdělání, kdo si chce procvičit a zlepšit fungování 
paměti, zvýšit využití mozku a efektivitu učení.  

Počítačový 
kurz pro 
pokročilé 

začátečníky. 
 

Foto:  
archiv CCU 
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   V případě zájmu o některý z kurzů se můžete informovat a přihlásit u Mgr. Jitky 
Havlíčkové, tel.: 582 302 554, e-mailem na a havlickova@cmgpv.cz nebo osobně ve 
škole – Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17. Více 
informací naleznete také na webových stránkách http://ccu.cmgpv.cz. 
 
 

   SHM  –  SALESIÁNSKÉ  HNUTÍ  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 

     Léto 2022 v Salesiánském hnutí mládeže Klub Prostějov 
 
 
 
 
 
 

Letošní léto bylo v našem Klubu opět plné dětí. Po slabších covidových rocích byly 
všechny naše tábory opět krásně naplněné a my doufáme, že si děti odnáší 
z prázdnin s námi samé krásné zážitky, nová přátelství a třeba i nové myšlenky 
a hlubší vztah s Bohem. 
   Prázdniny odstartoval tábor Kutil Tim (19 dětí, 8 animátorů) zaměřený na 
tvoření ze dřeva, kovů a dalších materiálů, následovala Akademie superhrdinů 
(26 dětí, 6 animátorů), kde účastníci přemýšleli nad svými superschopnostmi 
a prošli náročným výcvikem superhrdinů, mezitím se parta našich nejmladších 
animátorů a jejich kamarádů vydala na Cyklistický tábor na Šumavu 
(21 účastníků, 7 animátorů) a červenec uzavřela Příměstská školka pro naše 
nejmenší účastníky (25 dětí, 10 animátorů). 

Tvořivá 
atmosféra ve 
Výtvarném 

kruhu.    

    Foto: archiv 
CCU 
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   Srpen pro nás začal stěhováním našeho sídla a materiálu do našeho nového 
Centra v Pivíně. Kdo chtěl přiložit ruku k dílu, zúčastnil se Příměstského tábora 
Na Maltě (5 účastníků, 7 animátorů), jehož cílem bylo připravit prostory tak, aby 
hned následující týden mohl proběhnout první pivínský Příměstský tábor pro děti 
s názvem Žofka ředitelkou ZOO (16 dětí, 7 animátorů). Prázdniny již jako 
tradičně uzavřel Rangers výcvik nových animátorů (21 účastníků, 
6 animátorů) a Zamávání prázdninám (26 dětí, 5 animátorů).  
 
     Novinky z Klubu SHM 
Naši animátoři neustále procházejí vzděláváním a letos jsme mezi námi s radostí 
přivítali 3 nové zdravotnice a 9 nových hlavních vedoucích. Do letošních táborů se 
také s vervou vrhla početná a nadšená parta našich nejmladších animátorů  
– Vintíků. Zakončila se 
tak tříletá, velmi dobro-
družná a odvážná cesta 
25 mladých lidí, kteří se 
rozhodli kus svého 
života obětovat práci pro 
druhé. 
 
 
 
 

Tábor Akademie superhrdinů 
(červenec 2022). 

 

Foto: archiv SHM 

 

Vintíci na březnové duchovní 
obnově (březen 2022). 

 

Foto: archiv SHM 
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   Kdo sledujete náš Facebook (SHM Prostějov) nebo Instagram 
(animujemepv), jistě jste si všimli, že přibylo příspěvků a článků. Podařilo se 
nám totiž zformovat mediální skupinku, která se snaží prostřednictvím sociálních 
sítí přiblížit veřejnosti nejen naše akce a dění v Klubu, ale také salesiánskou 
spiritualitu, výchovný styl a odkaz Dona Boska. Měsíčně také vydáváme  
SHM magazín (máte-li zájem dostávat ho na e-mail, napište na info@shmpv.cz). 
   Největší změnou a zároveň výzvou uplynulého školního roku bylo hledání náhrady 
za prostory, které jsme donedávna měli na faře Povýšení sv. Kříže. V září 2021 se 
nám podařilo získat dům a přilehlý 
pozemek v Pivíně, kde jsme okamžitě 
odstartovali stavební práce a kam jsme 
letos přesunuli naše oficiální sídlo 
i veškerý materiál. S Boží pomocí 
a s úsilím mnoha animátorů se nám 
podařilo vybudovat nejnutnější zázemí 
– toalety, kuchyňku a sál ke hrám, aby 
už letos mohl proběhnout první 
příměstský tábor přímo v Pivíně. 
Objekt jsme pojmenovali po mamince 
Dona Boska – Komunitní centrum 
Matky Markéty. Doufáme v její 
přímluvu i vedení, abychom i nadále 
pracovali v salesiánském duchu a po 
jejím vzoru věnovali všechny své síly ke 
spáse mládeže. Jak se nám daří 
v Pivíně, můžete sledovat na facebookové 
stránce Komunitní centrum Matky 
Markéty v Pivíně. 
   Děkujeme všem, kdo na nás myslíte a modlíte se za nás. Děkujeme všem 
dobrodincům, kteří přispívají pomocnou rukou či finančně (číslo účtu 
2301176287/2010). Pokud chcete sledovat naši činnost, najděte si nás na 
Facebooku (SHM Prostějov) či Instagramu (animujemepv), navštivte naše webové 
stránky www.shmpv.cz nebo se přihlaste k odběru měsíčníku SHM magazín na 
adrese info@shmpv.cz. 

Lenka Češková 

Příměšťák Na Maltě, práce na objektu v Pivíně 
(srpen 2022). 

 

Foto: archiv SHM 
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   SKM  –  SALESIÁNSKÝ  KLUB  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 

Ohlédněme se za letními tábory 2022. 
 

     Sportovní kemp 
Jako první z táborů rozjel léto týden sportu na příměstském táboře. 

Od pondělí 4. 7. do pátku 8. 7. byl sportovní areál na Reálném gymnáziu plný dětí, 
které sportovaly ve dvou věkových 
kategoriích. Dopoledne byly na programu 
fotbalové tréninky a po obědě v hale 
přišel na řadu florbal. Celý týden sportu 
doplnil uprostřed týdne výlet do 
olomouckého jumpparku. Tábor byl tak 
trošku vícejazyčný, jelikož kemp oživily 
také děti z Ukrajiny. 
 
 

     Vodácký tábor pro teenagery na Salze                    
Tábor Salza 2022 pro teenagery je za námi. Týden strávený v Rakousku na divoké 
řece se vydařil. Tři úžasné dny jsme splouvali nejkrásnější alpskou řeku Salzu, která 
má celoročně pouhých 5 stupňů. Vše začalo v neděli společnou mší svatou a pak 
jsme se auty přemístili směr Palfau do našeho kempu. Adrenalinový zážitek jsme si 
všichni užili ve zdraví a také jsme se naučili vzdorovat nástrahám divoké řeky. 

Poslední den jsme vyšli 
na místní vodopády 
Wasserlochklamm, které 
byly třešničkou na dortu 
překrásného týdne na 
vodě. 
                                     

     Příměšťák: Brána času                                       
V termínu pondělí 18. 7. až pátek 22. 7. se na petrské faře a v jejím okolí uskutečnil 
druhý příměstský tábor plný her a soutěží. Brána času se porouchala, a tak se 
26 nadšených dětí vydalo na dobrodružné putování dějinami. Po rozluštění různých 
šifer a tajemných vzkazů se podařilo bránu času opravit a vrátit se přes Plumlovský 
zámek do současnosti. Výlet na raftech po řece Moravě lehce ochladil tropický 
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týden. Celý týden se neskutečně vydařil. Poděkování patří všem vedoucím 
a asistentům. 

                                      
   
                                  

    

 
 
     Ministrantský tábor Spáleniště v Krkonoších 
Poslední červencový týden skupina 17 ministrantů prožila letošní ministrantský 
tábor v podhůří Krkonoš na salesiánské chalupě Spáleniště. Hlavní náplní našeho 

tábora bylo doprovázení sv. apoštola Pavla 
na jeho apoštolských cestách. To se nám 
po navštívení Bozkovských jeskyní, 
Mumlavských vodopádů, Harrachovské 
bobové dráhy a po překonání spousty 
dalších překážek nakonec úspěšně 
podařilo.  
                                     

   
 
 
 
     Vltava na raftech 
V pondělí 1. srpna se početná skupinka 
dětí vydala vstříc novému dobrodružství. 
První den dny jsme strávili ve Vyšším 
Brodě, kde se stala naším zázemím 
zahrada v klášteře u cisterciáků. Druhý den jsme se již vydali na raftech na vodu. 
Sjížděli jsme krásnou řeku Vltavu. Přespávali jsme v kempech u vody ve stanech, 
jednou také v indiánském teepee. Plavbu jsme zakončili ve Zlaté Koruně a šťastně 
jsme všichni dorazili v sobotu 7. 8. domů. Tábor na raftech se náramně vydařil.  
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     Tajemství vltavských peřejí na kánoích 
Třetí ročník vodáckého tábora na kánoích se letos uskutečnil v termínu 8. 8. – 14. 8. 
opět na řece Vltavě. Stejně jako předešlý týden nám počasí připravilo krásné letní 
někdy až moc tropické počasí. Trasa byla opět tradiční. Začínali jsme ve Vyšším 
Brodě a plavbu ukončili v Boršově nad Vltavou. Díky krásnému počasí jsme si 
všichni užili vodních bitev na vodě, či trénování správných náklonů na jezech. 
Předposlední tropický den jsme jeli na výlet. Navštívili jsme krásné místo Hlubokou 
nad Vltavou. Poslední den jsme zakončili mší svatou u salesiánů v Českých 
Budějovicích a spokojeně vyrazili k domovu. Celý dvoutýden na vodě se vydařil. 

Za rok zase ahooooj! 

 
 

 
 
     Poděkování všem dárcům a dobrodincům 
Speciální poděkování patří všem, co nás finančně podpořili na našich akcích 
a táborech. Také díky vaší pomoci se mohly uskutečnit letošní tábory. 
   Snažíme se, aby cena táborů byla co nejnižší, a tak dostupná pro každého. Naši 
vedoucí pracují na zajištění táborů zdarma. Pokud máte možnost, můžete přispět 
jakýmkoli finančním či jiným darem, aby se dílo SKM Prostějov mohlo dále úspěšně 
rozvíjet. Za jakoukoli hmotnou či duchovní pomoc budeme velmi vděční.  
Číslo účtu SKM Prostějov: 2001760393/2010 

                                                           P. Ladislav Banďouch SDB 
                                                            (předseda SKM Prostějov) 

Foto (všechny u tohoto článku): 
Ladislav Banďouch 

a Jakub Sitte 
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   POUTNÍKOVY  VZPOMÍNKY  
 

     Prostějovské hody aneb můj první poutní zájezd do Lurd 
Smutek z končících letních prázdnin měl pro mě jako kluka vždy přece jen ještě dva 
světlé body. Tím prvním byla pravidelná návštěva pouti v nedalekém Dubu nad 
Moravou, která se slaví vždy o první neděli v září, tzv. „na Andílka“ a další pak 
zpravidla další neděli slavné prostějovské hody.  
   Účast na těchto poutích přešla se mnou až do dospělého věku a mohl jsem pak 
svoje poutní zkušenosti předávat i svým dětem. Nicméně ve mně vrtal červík vyjet si 
na pouť na některé ze známých poutních míst v zahraničí.  Měl jsem za sebou již 
návštěvu rakouského Mariazell či polské Čenstochové. Poutním snem však bylo 
navštívit například francouzské Lurdy, o kterých často snili moji rodiče, ale tehdejší 
politický systém takové cesty neumožňoval.  
   Koncem srpna r. 1996 mne při návštěvě kostela u Milosrdných upoutal letáček, 
který zval k účasti na autobusové pouti do Lurd a dalších francouzských i italských 
míst. Ihned jsem se začal pídit po přesnějších informacích a zjistil, že zájezd 
organizuje paní Jana Rokytová, která mne následně informovala o celé trase 
zájezdu a celkovém programu 
   Na programu byla tehdy návštěva atraktivních míst jako rakouský Grossglockner, 
rodiště sv. Jana Bosca v Becchi – oblast Piemont v Itálii, návštěva Turína, 
francouzské poutní místo La Saleta, asi čtyřdenní pobyt v Lurdech a při zpáteční 
cestě pak návštěva nejznámějšího švýcarského poutního místa Einsiedeln.   
   Jistě uznáte, že program byl velice atraktivní a přímo lákal k podniknutí této 
poutní cesty.  Nechtělo se mi jet ale samotnému, tak jsem oslovil svého staršího 
kamaráda a kolegu, který si v tom roce prožil svoji osobní tragedii, a ten souhlasil, 
že pojedeme spolu.  
   No a zde je to spojení s prostějovskými hody.  Na zájezd jsme totiž vyjížděli krátce 
po půlnoci z hodové neděle na pondělí. Pohodlný autobus, který střídavě řídili řidiči 
prostějovské firmy FTL, pánové Řezník a Kalabis, nás v dopoledních hodinách 
dovezl na známou vyhlídku Franz Joseph Höhe, odkud jsme mohli obdivovat 
zasněžené vrcholky rakouské střechy světa Grossglockner, a poté jsme pokračovali 
do rodiště sv. Jana Bosca v italské Becchi. Zde jsme měli v ubytovně kláštera 
zajištěno ubytování, navštívili jsme rodný dům sv. Jana Bosca a doslova nám zde 
vyrazila dech nová moderní obrovská basilika zasvěcená tomuto světci.  
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   Samozřejmostí bylo zastavení v Turínu – v katedrále sv. Jana Křtitele, kde v boční 
kapli je uloženo ono Turínské plátno.  
   Další cesta pokračovala nočním přejezdem na známé francouzské horské poutní 
místo La Saleta nacházející se ve výšce takřka 2000 m n. m., kam jsme přijeli 
v dopoledních hodinách.  Zde jsme měli zajištěný program – mši svatou, shlédnutí 
filmu o historii tohoto poutního místa, pobožnost křížové cesty, procházku 
k vrcholovému kříži či návštěvu zdejšího hřbitova. Počasí zde nebylo zrovna 
příjemné – sníh, sychravo s deštěm… 

 

                                 Večer pak následoval další noční přejezd – tentokrát už do Lurd, 
                              kam jsme dojeli dopoledne následující den. 

Basilica minor sv. Jana Bosca 
v jeho rodišti. 

 

Foto (všechny u tohoto článku): 
Václav Adam 

La Saleta 
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   Ubytování zde bylo zajištěno v poutním městečku sv. Petra nad Lurdami, které 
provozuje francouzská Charita.  Zde jen pro zajímavost – provoz celého městečka 
čítajícího tuším 5 či 6 poutních domů zajišťují z drtivé části zcela zdarma 
dobrovolníci nejen z Francie (setkali jsme se tu i s manželským párem z Olomouce, 
který pracoval v kuchyni). Také já s mým kamarádem jsme se zapojili zejména 
v době podávání obědů a večeří mezi dobrovolníky a pomáhali jsme v kuchyni. 
Jinak následoval klasický poutní lurdský program – mše svatá u Masabielské 
jeskyně či v dalších kostelích, resp. kaplích, návštěva míst spojených se životem 
sv. Bernadety, koupele, křížová cesta atd. Mnohokrát jsme zde vzpomněli na naše 
rodiče, kterým tato možnost byla zapovězena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Že tam můj kamarád v poslední noc před odjezdem těžce onemocněl, jsem už psal 
tuším ve vzpomínce v některém z minulých vydání INRI.  Nakonec se díky kolegovu 
onemocnění můj pobyt díky kamarádově onemocnění v Lurdech protáhl snad na 
měsíc. Věřím, že díky modlitbám a prosbám k Panně Marii jsem tu získal nové 
přátele, kteří se celou dobu starali o mne a i o mého kamaráda. Já jsem díky nim 
zase získal úžasný přehled o životě v Lurdech – neboť oba manželé byli aktivními 
voluntéry a já jsem se díky nim do této činnosti podle možností rovněž zapojoval.  
 

Od mého prvního lurdského pobytu letos v září uplyne neuvěřitelných 26 let. 
Prostředí tohoto krásného mariánského místa mne tehdy natolik okouzlilo, že jsem 

Lurdy 
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si při odjezdu z Lurd přál znovu se sem někdy vrátit a třeba sem dovézt i další 
přátele. Moc jsem za to prosil. Mé přání bylo vyslyšeno. Již v červnu r. 1997 jsem do 
Lurd dovedl celý náš pěvecký sbor Schola Cantorum!!! Cestu a zejména vystoupení 
v Lurdech a okolí mi pomohli zařídit moji noví francouzští přátelé. Rok poté jsme se 
sem se sborem dostali znova, tentokrát jsme si přidali i návštěvu a několikadenní 
pobyt na španělském pobřeží Costa Brava a v jubilejním roce 2000 jsme přes Lurdy 
podnikli se sborem cestu Velkého jubilea, kdy jsme kromě Lurd navštívili 
i španělský Monserat, italské Arensano, kde je klášter Bosých Karmelitánů a kostel 
zasvěcený Pražskému Jezulátku, italské Varazze na italské Riviéře a další místa… 

 
 

   Nesmazatelně se do 
mých vzpomínek 
zapsal i srpen r. 2004, 
kdy jsme si vyjeli 
soukromě autem do 
Francie s plánem 
navštívit pobřeží 
Atlantického oceánu, 
města jako Bayonne, 
Biaritz či San 
Sebastian a tím i do 
Lurd.  Cestou jsme 
navštívili v blízkosti 

Lurd i moje francouzské přátele, kteří nás vybídli k účasti v přípravném 
mezinárodním týmu zajišťujícím návštěvu Jana Pavla II. Jednalo se o jeho poslední 
zahraniční cestu. Návštěvu Atlantiku jsme tak zkrátili na pouhý jeden den a večer se 
vrátili do Lurd. Osm dní jsme se zde pak podíleli v úžasném společenství 
dobrovolníků doslova z celého světa na přípravě této vrcholné události… 
   Snad díky těmto zkušenostem jsem byl osloven, abych se stal jedním z průvodců 
I. vlakové pouti do Lurd v roce 2008. Bylo to pro mne zase něco nového prožít si 
cestu poutním vlakem, ve vlaku se účastnit vlakové mše sv. a seznámit se se 
stovkami poutníků. Projet celou trasu přes Rakousko, Švýcarsko do Francie.   
   Poté následovaly v dalších letech ještě čtyři další vlakové pouti, které pro mne jako 
milovníka vlaků měly vždy krásnou atmosféru s prožitím vlakových bohoslužeb 
a pobožností.  

Lurdy 



 

INRI	3/2022	 19	

Když jsem před svou poslední návštěvou Lurd, která byla v květnu letošního roku, 
rekapituloval svoje návštěvy Lurd, došel jsem snad až k neuvěřitelnému číslu 15! 
Počet poutníků, které jsem k Panně Marii dovedl, bych dnes už těžko zjistil, ale bylo 
to určitě pár stovek.  
   S odstupem dlouhých 26 let bych chtěl ještě jednou poděkovat paní Janě 
Rokytové za organizaci zájezdu, rád bych vzpomenul nezištné pomoci manželů 
Krátoškových, kteří mne psychicky velice pomohli v mém rozhodnutí zůstat s mým 
kamarádem v Lurdech, všem účastníkům této pouti, jakož i našim duchovním 
průvodcům P. Janu Gacíkovi a P. Jindřichu Šrajerovi… 
   O prostějovských hodech si jako každý rok připomenu odjezd na moji první 
lurdskou pouť.  

Václav Adam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Růžencové basilice v Lurdech u 4. tajemství radostného růžence „který tě, Panno, do nebe vzal“ 
máme snad jako jediní z východního bloku český text: „Panně Neposkvrněné národ český“. Nápis 
pochází údajně z první vlakové pouti před více než 70 lety. Pouť sem tehdy vedli bratři Koliskové, 
kteří pocházeli z místa kousek od nás – z Protivanova, a jejich zásluhou se tam ten nápis se znaky 
Moravy, Slezska a Čech dostal. Vodím tam vždy naše poutníky a společně se tam modlíme za náš 

český národ ten desátek růžence.   
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   ČTENÁŘSKÝ  KOUTEK   
 

V pololetí tohoto roku v nakladatelství Kauli Publishing v Praze vyšla letos již druhá 
kniha prostějovských historiků bratrů Pavla a Václava Markových, tentokrát 
s názvem Pocta P. ThLic. Vincenci Šalšovi a podtitulem Po stopách jeho 
života a pastoračního působení. Medailon vychází s finanční podporou 
Obecních úřadů v Kostelci u Kyjova a ve Všechovicích. 

  

  Tato čtivá kniha provází čtenáře životní poutí ř. k. kněze, rodáka z Kostelce 
u Kyjova, vysvěceného v r. 1940 v Olomouci. Po dvouměsíčním intermezzu v Babi-
cích u Uherského Hradiště svou pastorační dráhu zahájil v prosinci téhož roku a až 
do prosince 1947 byl kaplanem u faráře P. Ignáce Dragouna v chrámu Povýšení 
sv. Kříže v Prostějově. V Prostějově získal i právo domovské. Vedle svých povinností 
ve farnosti duchovně pomáhal v průběhu války dělníkům nasazeným v Říši. Poslal 
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jim 250 dopisů, modlitební i zábavné knihy, kostelní písně a časopisy. S pomocí 
svých známých vysvobozoval některé lidi od nasazení do Todtovy paramilitární 
organizace. Vedle toho se věnoval dalšímu studiu a po rigorózních zkouškách 
začátkem r. 1947 obdržel licenciát teologie s titulem ThLic. Události z února 1948, 
kdy učil jako pedagog na gymnáziu v Šumperku, přinesly zásadní zvrat v jeho 
životě. Ve vykonstruovaném procesu s Katolickou akcí zvaném ‚Valena a spol.‘, byl 
v polovině roku 1951 odsouzen jako třídní nepřítel na 18 let do vězení. Prošel 
uranovými doly v Jáchymově a Příbrami, Leopoldovem, byl vězněn na Mírově i ve 
Valdicích. Po amnestii v r. 1960 nezískal státní souhlas k výkonu kněžského 
povolání, a proto pracoval 6 roků v profánním zaměstnání. V rámci uvolnění 
společenských poměrů ve 2. polovině 60. let působil ve farnostech Bílá Lhota 
a Kopeček u Olomouce. Při normalizačním „stěhování“ kněží v r. 1971 byl 
z poutního místa „uklizen“ na Hranicko do Všechovic. Zde v následujících téměř 
25 letech došlo k vrcholu jeho kněžského poslání.  Patřil mezi uznávané odborníky 
uvádějící do života závěry druhého vatikánského koncilu v oblasti liturgiky. Jeho 
působení na přelomu 80. a 90. let 20. století bylo přehlídkou cílevědomé činnosti 
v díle Desetiletí duchovní a mravní obrody národa. Bylo prodchnuto 
cyrilometodějskou tradicí a mariánskou úctou. Své kněžské poslání v dobrém i ve 
zlém přijímal se vztyčenou hlavou, nezlomen a bez reptání. Vše svěřil do vůle Boží. 
Svůj těžký život přetvořil s pomocí víry v úctyhodný počin. Ve vzpomínkách 
a modlitbách vděčných farníků zůstal knězem, který vnášel do jejich každodennosti 
Boží požehnání. Pohřeb všechovického faráře, děkana a arcibiskupského rady 
ThLic. Vincence Šalši v r. 1996 ve Všechovicích, měl rysy manifestace celého 
křesťanského Záhoří a Podhostýní. Odešel mu dlouholetý služebník Boží a věrný 
pastýř svěřeného lidu. V hranickém děkanátu spravoval s otcovskou péčí dvacet 
farností. Byl vzorem vstřícnosti, dobroty, porozumění a lásky. Za to mu patří náš 
obdiv. 
   Úvodní slovo do knihy napsal Šalšův synovec Ing. Pavel Hofírek, CSc. Publikace 
obsahuje 111 stran textu, anglické resume, jmenný rejstřík, seznam použitých 
pramenů a literatury, stručné informace o autorech a v obrázkové příloze 
74 většinou barevných a dosud nepublikovaných fotografií. Kniha obsahuje i četné 
a často dojemné vzpomínky dosud žijících pamětníků. Chce být skromným 
příspěvkem k regionálním dějinám Moravy. Je k dispozici na e-shopu: 
www.kauli-publishing.cz nebo knihy@kauli-czech.cz .                              

Václav Marek a Jiří Marek 
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   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš 
uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 
takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království 
jako dítě, jistě do něho nevejde.“  _ _ _ _ _ _ _  je, vkládal na ně ruce a žehnal jim.  
                                                                                                                       (Mk 10,13-16) 
    Datumovka 
Dopiš světce, kteří mají v tyto dny svátek. 

16. 5.                                
      

24. 8.                                    

1. 5.                        
 

D Ě L N Í K 

2. 10.                              
         

5. 7.                                   
     

26. 7.                      
        

29. 6.                           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  

                připravila 
 

       Renata Plenařová 
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Symbolem prvních křesťanů byla ryba. Víš proč? 
 

Hledačka 
Většina rybek je tu dvakrát,                                                                                  . 
ale jedna jen jednou.                                                                            .  
Najdeš ji?  
 

 
   FEJETON 

 

ZVONEC NA KONEC  
aneb všechno, co jste o mně nechtěli vědět, a proto jste se neptali 

 

     Nepozornost při mši svaté 
Hned zkraje bych se rád ohradil proti případné námitce, že zlehčuji posvátné věci. 
Na svou obranu zde cituji obránce víry G. K. Chestertona: „Mnoho duchovních mi 
občas vytýkalo, že dělám vtipy o náboženství a téměř vždycky se dovolávali autority 
toho velmi rozumného přikázání, které praví: ‚Nevezmeš jméno Pána Boha svého 
nadarmo.‘ Namítl jsem jim ovšem, že v žádném možném smyslu neberu jméno Boží 
nadarmo. Vzít nějakou věc a udělat na ni vtip, neznamená vzít ji nadarmo. 
Znamená to naopak vzít ji a užít ji k neobyčejně dobrému účelu. Užít nějaké věci 
nadarmo znamená užít ji bez užitku. Vtip však může být neobyčejně užitečný.“ 
 

Když jsem začal před deseti lety chodit na mši svatou, v duchu jsem opovrhoval 
těmi, kteří neposlouchají čtení z Písma a myslí si na svoje. Ale jak je psáno „A proto 
ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl,“ (1 Kor. 10,12), tak jsem se 
samozřejmě již mnohokrát přistihl, že mě z vlastních myšlenek vyhnal až ministrant 
se zvonkem. 
 

Nejvíc mě to ale zahanbilo v Troubkách, když malý nervózní ministrant 
četl přímluvy a já na jeho zadrhávající se: „Prosíme Tě za všechny 
ženské ...“ odpověděl s celým kostelem: „Prosíme Tě, vyslyš nás.“  
Po několika vteřinách nervózní ministrant dodal: „… kláštery po celé 
zemi.“  

Vít Raška 
 

Se svolením autora převzato z farního časopisu Zvonky.  -sch- 
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   BOHOSLUŽBY  O  HODECH  2022  U  POVÝŠENÍ  SV.  KŘÍŽE 
 

       neděle 12. 9. 2021 – prostějovské hody  

mše svaté v 7.30, 9.00 a 10.30 v kostele Povýšení sv. Kříže 

19.00        zpívané nešpory   
 

       středa 14. 9. 2021 – městská pouť  
8.00     mše sv. 
po ranní mši sv.    adorační den  
17.00          poutní mše svatá, po ní agapé (pohoštění) na rajské zahradě 
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