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ČASOPIS  PROSTĚJOVSKÝCH 
ŘÍMSKOKATOLICKÝCH 

FARNOSTÍ 

V adventu uklízíme a zdobíme nejenom své okolí, ale hlavně svou duši. 
 

Holky při zdobení stromečků u sv. Josefa 2019.   Foto: Jana Kadlecová 

Živý betlém 
na Štědrý den 

2015 
u sv. Cyrila 
a Metoděje.  

 

 Foto: Denisa 
Michalcová 
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   ÚVODEM 
 

Advent je čas, který pro nás vybral Bůh, aby se s námi setkal způsobem, který zná 
jen on sám. Kdybychom věděli, kdy a kde se s Bohem setkáme, kdybychom znali čas 
a způsob jeho příchodu, přestali bychom na něho čekat.  
   Vánoce stojí obvykle na konci kalendářního roku a letos budou spojeny také 
s připomínkou 400. výročí smrti svatého Františka Saleského. Tento duchovní 
velikán učí nejen bdělosti vůči Bohu, ale je také pro nás hlasatelem křesťanského 
humanismu, to znamená hluboké víry a důvěry v člověka. Každá lidská bytost, 
narozené dítě, dospívající generace, každý člověk a vlastně my všichni máme v sobě 
zapsánu a zakódovánu potřebu Boha nebo jinými slovy touhu po lásce nebo  
chcete-li, chuť stát se svatými.  
   Přeji nám všem a celé prostějovské křesťanské církvi, aby doba adventu, 
vystřídaná vánočním časem, byla pro nás příležitostí k osobnímu i společnému 
posvěcování. Co k tomu může napomáhat? Nejen příběhy svatých, ale hlavně 
naslouchání Božímu slovu a slavení adventní i vánoční liturgie a v další řadě také 
modlitba v tichu i aktivní služba bratřím a sestrám.  

                                                                         Josef Klinkovský, SDB 
 

   ZPRÁVY  Z  FARNOSTÍ  
 

V neděli 27. 11. byly při mši sv. požehnány „nové“ varhany kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

      

   CENTRUM  PRO  RODINU  PROSTĚJOV 
    

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov 
  http://prostejov.dcpr.cz/  
   cprprostejov@ado.cz  
  tel. 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 9:00 – 12:00 
      kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov - Krasice 
      kontakt: Zdeňka Spáčilová tel. 608 330 642 
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY 
 

Povede ji P. Mgr. Oldřich Macík a tématem bude 
Jak rozeznat Boží vůli a umět na ni říct ANO. 

Součástí duchovní obnovy bude svátost smíření a mše svatá. 
 

      kdy: středa 7. 12. 2022 8:00 – 12:00 
      kde: fara farnosti sv. Petra a Pavla (Trefa), Lidická 1a, Prostějov 
      Je zajištěno hlídání dětí. 
       Na akci je nutné se předem přihlásit na https://1url.cz/tMQj0 (poslední znak je nula).  
 

 

ZAPALME SVÍČKU 
světový den památky zesnulých dětí 

 

Setkání rodin, přátel a veřejnosti k uctění památky všech dětí a mladých lidí, kteří odešli 
z tohoto světa dříve, než stačili dospět a zestárnout. 

 

      kdy: neděle 11. 12. 2022 
      kde: kostel sv. Jana Křtitele v Určicích 
    15:00 beseda na faře  
    16:30 adorace  
    17:00 mše svatá 
      Během programu bude možnost využít hlídání dětí. 
   

 kurz MANŽELSKÉ VEČERY 
 

rozhovor jen ve dvou 
Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou. Příjemná hudba zajistí soukromí. 

večeře při svíčkách 
U stolků pro dva s dobrou večeří a později s kávou a dezertem se budete cítit jako na rande. 

praktické prezentace 
Série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů a je určena pro každý pár 

v dlouhodobém vztahu. 
příjemná atmosféra 

Kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích světa. V ČR se pořádá od roku 2004. 
 

      kdy: 8 čtvrtků od 26. 1. 2023, od 18:30 do 21:00 
      kde: fara farnosti sv. Petra a Pavla (Trefa), Lidická 1a, Prostějov 
      cena celého kurzu: 1750 Kč za osobu, 3500 Kč za pár 
      Přihlašujte se do 19. 1. 2023 na https://1url.cz/Br2wS .    
 

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. 
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   SKM – SALESIÁNSKÝ  KLUB  MLÁDEŽE  PROSTĚJOV 
 
 

     Svatováclavská ministrantská pouť 
Ve středu 28. září na slavnost sv. Václava se v Olomouci opět 
po roce konala ministrantská arcidiecézní pouť. Program začal 
dopoledne společnou mší svatou s otcem biskupem Josefem. 
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 
20 ministrantů, kteří nás reprezen-
tovali ve třech věkových kategoriích. 
   Kategorie mladších žáků byla pro nás 
velmi úspěšná. Kluci vybojovali zlaté 
medaile a putovní pohár sv. Václava je 
na letošní školní rok náš. Starší kluci 
vybojovali bronzové medaile. 
 

 
     Florbalový turnaj o pohár starosty Uhříněvsi  
V sobotu 8. října se v Praze - Uhříněvsi konal florbalový turnaj o pohár uhříněvského 
starosty. Akci již tradičně pořádá SHM Uhříněves. Na akci jsme do Prahy vyrazili 
vlakem již v pátek. V sobotu nás čekal velký turnaj. Mladší žáci navázali na úspěchy 
z Olomouce a také v Praze ovládli svoji věkovou kategorii a domů si odvezli 1. místo. 
Soutěž o nejlepšího střelce turnaje opět vyhrál náš 
ostrostřelec Kuba Chudík. Kategorie starších žáků byla 
taktéž pro nás velice úspěšná. Po prohraném finále bereme 
stříbrné medaile.  
Celý víkend v Praze 
ještě dlouho zůstane 
v našich vzpomínkách. 
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     Holčičí sobota na bowlingu 
V sobotu 15. října se poprvé v letošním školním 
roce uskutečnila sobotní akce pro holky druhého 
stupně. Celá akce započala v prostorách petrské 
fary, kde jsme si zahráli několik různých her. Na 
programu dne byla mimo jiné mše svatá. 
Následně jsme se přesunuli do restaurace Koliba. 
Zde jsme si vyzkoušeli bowling umístěný 
v suterénu. Po náročném sportovním výkonu jsme 
se odměnili obědem v podobě pizzy. Cestu zpátky 
do města jsme si ještě obohatili na přilehlém 
dětském hřišti.  

 
     Turnaj sv. Giuseppe Frassatiho v Kobylisích 
Víkend 21. a 22. října s SKM Prostějov se opět nesl ve znamení sportu. Tentokráte 
se naše parta 8 kluků vydala na turnaj v malé kopané do Prahy - Kobylis změřit síly 
s ostatními salesiánskými středisky mládeže z celé republiky.  
   Úvod výletu do Prahy nám ozvláštnil páteční zápas Tipsport Extraligy HC Sparta 
Praha – HC Kometa Brno. Fandění 
v sektoru hostí v nádherné hale vyslyšeli 
brněnští hokejisté a utkání vyhráli 3:2. 
   V sobotní dopoledne se konal dlouho 
očekávaný turnaj v malé kopané. Naši borci 
změřili síly s dalšími šesti salesiánskými 
středisky z Brna, Ostravy, Plzně, Teplic 
a Prahy. Po skvělých zápasech ve skupinách 
jsme postoupili do semifinále, které bylo nad 
naše síly. Zápas o bronzové medaile se dlouho 
nevyvíjel dobře. Naštěstí 10 vteřin před 
koncem poslal zápas do prodloužení Kuba 
Kopecký krásnou hlavičkou. Pokutové kopy 
kluci zvládli a slavili další velký úspěch.  
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Foto (všechny 
u tohoto článku):  

Ladislav Banďouch 
a Ondřej Blažek 

 

    Celostátní setkání ministrantů v Českých Budějovicích 
Na podzimní prázdniny jsme vyrazili s našimi ministranty na celostátní setkání 
ministrantů ze salesiánských farností. Letošní ročník pořádali salesiáni v Českých 
Budějovicích. Program byl velice pestrý a zajímavý. Kluci se učili nové 
ministrantské dovednosti v rámci velké hry. Také byla na programu společná práce, 
modlitba, sport, slavení mší svatých. Nechyběl ani čas pro sport a rekreaci a velká 
poznávací hra v centru. Tři dny 
strávené spolu pomohly klukům 
v povzbuzení, že ve službě ministranta 
nikdy nejsou sami. 
               
 
 
 
 
     Florbalový turnaj pro Moravu opět v Prostějově 
Opět po roce jsme v sobotu 5. 11. v nové hale na Vápenici hostili letošní 1. bodovací 
florbalový turnaj. Vyjma našich svěřenců se ho zúčastnili také týmy z Brna - Líšně, 
Koryčan, Kroměříže a Hodslavic. Soutěžilo se opět ve třech věkových kategoriích. 
V nejstarší kategorii se nám vlivem několika těsných výsledků delší dobu nedařilo, 
v pravý čas jsme ovšem zabrali a v souboji o celkové třetí místo jsme po nájezdech 
zvítězili. Zajímavý souboj v prostřední kategorii nabídl souboj o stejné umístění 

mezi dvěma prostějovskými týmy. Největšího úspěchu již 
tradičně dosáhli naši nejmladší žáci. Suverénně prošli 
základní skupinou bez ztráty bodu a stejně úspěšní byli 
i v bojích o medaile. Mladší žáci vyhráli již třetí 

florbalový turnaj za 
sebou a opět díky Vítku 
Vondrovi ovládli i sou-
těž o nejlepšího střelce 
turnaje. 
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 Seznamovací kurz primy 

Mezinárodní den úsměvu 
 

Foto: archiv CMG 

 Slavnostní děkovná mše sv. 
 

     Podpořte nás 
Naši vedoucí pracují na zajištění akcí, výletů a 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 
 

     Akce SKM v novém školním roce 
Aktuální nabídku všech akcí naleznete na stránkách www.shmpv.cz . 
 

                                                                        P. Ladislav Banďouch SDB 
                                                                        (Předseda SKM Prostějov) 

 
 

   CMG   –  CYRILOMETODĚJSKÉ  GYMNÁZIUM,  ZŠ  A  MŠ 
 
 

První čtvrtletí školního roku je za námi a s potěšením si prohlížíme 
bohatou kroniku, která doplňuje náš vzdělávací program. Studenti 
prožili adaptační a osobnostní 

kurzy na Staré Vodě, absolvovali různé 
exkurze a přednášky. Zúčastnili se, s malými 
či většími úspěchy, různých soutěží 
a sportovních utkání. Společně jsme oslavili 
30. výročí školy.  
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V následujícím období bychom vás chtěli pozvat na školní akce, které připravujeme.  
Neděle 27. 11. 2022 – Adventní zastavení – začátek v 15.00 hod., vstupné 
dobrovolné. Po programu jste zváni k posezení a občerstvení do katechetického 
sálu.  
Úterý 6. 12. 2022 – Den otevřených dveří CMG a ZŠ – začátek v 14.45 hod. 
Od 16.00 hod hlavní prezentace s besedou s vedením školy. Určeno především 
žákům 5. tříd ZŠ, zájemcům o studium na osmiletém gymnáziu nebo o přestup do 
6. ročníku ZŠ a jejich rodičům.  
Pátek 9. 12. 2022 – Přijímací zkoušky nanečisto – začátek v 14.30 hod., 
určeno žákům 5. tříd ZŠ, není třeba se přihlašovat, s sebou jen psací potřeby. Od 
ledna 2023 pak budou opět Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do primy. 
Bližší informace sledujte na webu školy.  
Sobota 21. 1. 2023 – Reprezentační ples CMG se stužkováním maturantů. 
Začátek v 19.30 hod. Vstupenky budou v prodeji v kanceláři školy od poloviny 
prosince. Dary do tomboly vítány. 

Jitka Havlíčková 
 
 

   CCU   –  CENTRUM  CELOŽIVOTNÍHO  UČENÍ 
 

Činnost Centra celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ 
v Prostějově je zaměřena na vzdělávání dospělých z řad široké veřejnosti. 
 

Nyní Vám nabízíme Kurz trénování paměti. 
Úvodní setkání se uskuteční v pondělí 12. 12. 2022 
od 14.30 hod. v budově školy a po Novém roce každé 
pondělí. Na kurzu si osvojíte postupy, jak udržet 
v paměti informace, které potřebujete. Každé setkání zahájíme cvičením na 
soustředění, pohrajeme si se slovy a čísly, procvičíme krátkodobou i dlouhodobou 
paměť, trošku se protáhneme a budeme se věnovat některé z paměťových technik. 
Kurz je vhodný nejen pro seniory, ale pro každého, kdo si chce procvičit svou 
paměť, pozornost, prostorovou orientaci a tvůrčí myšlení. 
 

Nové zájemce přijímáme i do kroužku Paličkování.  Kroužek probíhá v budově 
školy každé úterý od 15 do 18 hodin. Začátečníci si osvojí základní pravidla 
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Foto: 
archiv 
CCU 

paličkování již od navíjení paliček, používání herdule a potřebných materiálů. Naučí 
se kombinovat různé techniky a vzory k výrobě ručně paličkované krajky. Potřebné 
pomůcky lze po předchozí domluvě zapůjčit nebo zakoupit. 
 

V případě zájmu o některý z kurzů se můžete informovat a přihlásit u Mgr. Jitky 
Havlíčkové, tel: 582 302 554, emailem na adresu havlickova@cmgpv.cz, nebo 
osobně na Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17.  
Více informací naleznete také na webových stránkách http://ccu.cmgpv.cz. 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 

   ROZHOVOR  S  PANÍ  VĚROU  SVĚTLÍKOVOU 
 

Člověk někdy kolem druhého chodí a ani neví, jaké poklady ukrývají 
jeho vzpomínky. S Věrou Stehlíkovou se známe léta. Nedávno mě při 
návštěvě zaujalo její vyprávění, a proto jsem ji po domluvě s redakční 
radou požádala, jestli by se o své vzpomínky mohla podělit i s čtenáři 
našeho farního časopisu. 
 

Můžeš prosím přiblížit svůj a vlastně i náš kraj, odkud pocházíš? 
A prozradíš nám prosím také něco ze svého mládí a dospívání? 
Vyrůstala jsem v malé obci, která se jmenuje Poličky. Až do padesátých let to byla 
samostatná obec se starostou, obecními zástupci, obecním bubeníkem, který svým 
hlášením seznamoval občany o dění v obci dle pokynů starosty. 
   Pro upřesnění se tato obec nacházela nedaleko Nezamyslic, Doloplaz a Dobro-
milic. Do Nezamyslic jsme byli směřovaní k poštovnímu úřadu, do Doloplaz se 
chodilo do obchodu – tehdy Budoucnosti. Ale pro mne byla nejdůležitější dvojtřídní 
obecná škola, kterou jsem zde navštěvovala do roku 1945. V padesátých letech byla 
samostatnost obce Poličky zrušena a stala se součástí obce Doloplazy. 
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 Dům pana starosty v Poličce 

   Moje docházka do školy pokračovala po skončení války na Újezdní měšťanské 
škole v Dobromilicích až do roku 1952.  Nebylo to pro žáky jednoduché. 
Každodenně a za jakéhokoliv počasí do školy bez možnosti přepravy, pěkně „po 
svých“! Pak mi rodiče koupili kolo a toho jsem si velice vážila. Podobné potíže 
s přepravou byly při onemocnění, zvláště dětí. Lékaři všeobecného lékařství byli až 
v Nezamyslicích či Němčicích, opět jsme museli pěšky nebo vlakem s přestupem. 
Lehké to nebylo, každý si musel vážit, co má, musel najít v sobě dobré k překonání 
svých problémů a potíží nebo přijmout i pomoc spoluobčanů. Poválečná léta 
opravdu lehká nebyla, ale lidé se znali a věřili si. 
   Pro nás mladé nebylo mnoho nabídek zábavy. Tu jsme si museli opatřit sami. Kdo 
rád zpíval, měl možnost v pěveckém kroužku, kdo rád cvičil, zapojil se do znovu 
obnovené působnosti Sokolské organizace. Byla vytvořena skupina Junáka. Od obce 
nám byla přidělena místnost jako klubovna. Vedli nás starší, někteří i otcové rodin 
se svými malými dětmi. Vzpomínám si, že jsem byla dle věku asi v 8 letech zařazena 
do oddílu „Vlčat“. Moc mne to bavilo. Plnili jsme bobříky, jako například: bobřík 
odvahy, síly, pravdomluvnosti, slušného chování. Pak jsme chodili na pochodová 
cvičení, zdolávali překážky, plnili drobné úkoly, které jistě měly vliv na náš další 
vývoj i charakter v utužování kamarádství. 
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   Ke své zábavě jsme využívali i čtyři rybníky, které jinak sloužily cukrovaru při 
výrobě cukru z řepy. V letním období se tam scházelo velké množství mládeže, ale 
i rodičů s dětmi. Mnozí se tak naučili plavat. Bývalo radostné setkání s „děckama“ 
ze sousedních obcí i vzdálenějších, která přijížděla na kolech. V zimě nám hladiny 
vody v rybnících vytvořily kluziště. Zdrojem přítoku vody do rybníků bývala říčka 
Broděnka. Potok s celkem klidným průtokem vody se s příchodem tání sněhu 
v jarním období změnil v dravou řeku, které nestačilo její hluboké a široké koryto 
a rozlévala se, kam měla možnost. Voda zatopila pole, silnice i domy. Vzpomínám 
si, že v roce 1943 nás do školy převáželi koňský povozem. V obci Doloplazy se 
hrávalo i ochotnické divadlo, obvykle v době, kdy ustaly pilné polní práce 
a přicházel čas zklidnění. Provádělo se a dohánělo vše, na co dříve nebyl čas. 
   Nezapomínalo se ani na duševní a duchovní život. V obou obcích stály a stojí 
kapličky. Doloplazská je zasvěcená sv. věrozvěstům Cyrilu a Metoději. Polická je 
plná milosti sv. Andělů strážných. Při výročí těchto patronů obcí se slavily hody. 
Zvali se známí a příbuzní k hostině, probíralo se, co se v rodinách přihodilo, jaké 
výsledky měli převážně v hospodářské činnosti. Doufám, že tento zvyk se dochoval 
dodnes. I když dnes moderní technologie jako např. mobilní telefon komunikaci 
urychlují. Přesto jsem si nevšimla, že by tato moderní technika lidem přidala čas, 
spíše naopak. 
   Své základní vzdělání jsem ukončila v roce 1952 závěrečnou zkouškou – něco jako 
maturita. Byly povinné předměty matematika, čeština a volitelný předmět. Zvolila 
jsem zeměpis, ten mě bavil. Měla jsem zájem studovat na zdravotnické škole a vizi 
stát se zdravotní sestrou. Naše škola dostala pouze dvě „umístěnky“ ke studiu na 
zdravotní škole, tak jsem vybrána nebyla. Zato jsem měla možnost ucházet se 
o obory jako zednička, přadlena, nebo ve strojírenství, anebo krmička vepřů. 
Poněvadž v té době musel být každý vyučen. Rodiče usoudili, že nejlepší bude asi ta 
přadlena. Tak jsem vyučená přadlena. Vůbec jsem toho nelitovala, velmi mě to 
bavilo. Dostala jsem přihlášku ke studiu na Vysoké školy textilní v Liberci, ale osud 
to zařídil jinak. Tatínek onemocněl, měl těžký srdeční infarkt a maminka 
nesouhlasila, abych pokračovala ve vzdělání. Nastoupila jsem do pracovního 
poměru v pohraniční oblasti Vrbno pod Pradědem do Národního podniku Lenas. 
Byl to specializovaný závod na zpracování lnu. Nejprve jsem prošla všemi fázemi 
provozu, aby ověřili mé schopnosti a znalosti. Pak mě pověřili laboratorní 
a technickou kontrolou. Byla jsem si plně vědoma velké odpovědnosti co do 
rozhodování výsledku kontrol přádla na kvalitě výroby. 
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   Samotné město Vrbno pod Pradědem se nachází asi 7 km od Karlovy Studánky 
s příslušností k okresu Bruntál. Bylo tam dosti podniků: sklárna, kde vyráběli 
broušené výrobky pro export, výroba plastových kuchyňských jídelních potřeb, ale 
i výrobky pro průmysl. Byla tam i nově vybudovaná pila s moderním zařízením ke 
zpracování dřeva. Na horním náměstí stál velký kostel, škola a pěkný dům, který 
sloužil ke kulturním událostem, a kino. V té době byla i po odsunu německých 
občanů stále slyšet poměrně často němčina. Příjemné mi to příliš nebylo, někteří 
z těch, co mohli zůstat, ani se příliš bavit nechtěli. 

   Začlenila jsme se do souboru Hradišťan, který řídili 
hoši pocházející ze Slovácka, nechyběl cimbál, byli 
výborní houslisti. Měli jsme krásné slovácké kroje, 
boty i vše, co k tomu patří. Moc mne to naplňovalo 
a těšilo. Bylo nás 12 párů, vystupovali jsme na 
soutěžích a kdo nás z různých podniků pozval. 
   Ale nic netrvá věčně. Rodiče již v pokročilém věku 
žádali, abych se vrátila domů. Nebylo to lehké, ale 
jinak to nešlo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Moc děkuji za otevřené vzpomínání a doufám, že naše čtenáře zaujalo. 
Zajímá mne, pokud to není tajemství, kde jste se seznámili s manželem. 
Můj manžel bydlel v Držovicích s maminkou. Jeho otec, který pocházel z Komně, 
byl poštovním doručovatelem, zemřel při náletu 30. 4. 1945 při výkonu služby 
v Prostějově.  Obec Komňa leží mezi Bojkovicemi, Nivnicí a Starým Hrozenkovem, 
to už je začátek Karpat, lidově se tomuto kraji říká Kopanice. Komňané jsou hrdi na 
to, že v jejich obci se údajně narodil J.A. Komenský. Stejný nárok na jeho občanství 
si ale dělají i v Nivnici. Zda je tento spor vyřešen, to opravdu nevím. Tento kraj 

Slovácký kroužek v Praze 23.9.1954 
 

Foto: archiv Věry Světlíkové  

Věra Světlíková ve 
slováckém kroji 
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neskýtal v dřívějších dobách dobré pracovní příležitosti, proto mladí lidé za prací 
odcházeli do lepších lokalit, kde u sedláků dělali pacholky, kočí atd. V Prostějově 
byly provdány i sestry otce, tedy manželovy tety, všichni jsou pohřbeni v Prostějově. 
Při mém návratu z Vrbna do našeho kraje bylo obtížné získat vhodné zaměstnání, 
ale podařilo se mi nastoupit 
do Lidového spotřebního 
družstva Jednota Prostějov 
– provoz Nezamyslice, bylo 
mi 18 roků. Pracovala jsem 
v účtárně. Tam jsem později 
poznala svého budoucího 
manžela. 

 
Náš časopis INRI vychází první adventní neděli, měli jste prosím nějaké 
zvyky na tento čas u vás v rodině? Přivezla sis je do Prostějova? 
V období adventu jsme chodili na roráty do zámku ve Víceměřicích, kde byla se 
souhlasem církve zřízena kaple. Do ní chodili všichni z okolí. Doma jsme se večer 
modlili s rodinou nahlas svatý růženec. K církvi a víře jsme měli vždy blízko. V naší 
rodině vystudovali dva teologové. Strýc byl církevní rada a sloužil na arcibiskupství 
v Olomouci a můj vlastník byl knězem, který byl 2x uvězněn, jednou v době války, 
podruhé za komunismu za šíření zakázaných Pastýřských listů. Ještě jsem chtěla 
vzpomenout, že při mých školních létech mne vyučovala i paní učitelka Janáčková, 
přímá příbuzná hudebního skladatele Leoše Janáčka, velmi příjemná a vzdělaná 
žena. Jeden z ředitelů dobromilické školy, pan Oldřich Hlavica, byl členem 
Pěveckého sboru moravských učitelů. Osobně se znal s Emou Destinnovou a často 
nám o ní vyprávěl. Měla jsem a mám štěstí na nadšené a osvícené lidi kolem sebe. 
 

Z Tvého vyprávění je patrné, že dříve se žilo značně skromněji, a možná 
právě proto byly rodiny více semknuté. Více si lidé pomáhali a cítili se 
šťastnější, dokázali se radovat z mála. Jak prosím Ty vnímáš dnešní 
dobu? 
Mé přání je, aby si lidé uvědomili, ať již v občanské pospolitosti nebo v duchovní 
oblasti, že jediným pojítkem pravdy a lásky jednoho k druhému je víra a pomoc 
našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. Každý musí vědět, že denní modlitba je 
chlebem a prosbou za milost Boží. 

Setkání v práci 
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Jak na Tebe působí naše farní společenství? U sv. Cyrila je příjemné 
setkání po každé mši svaté v Paxu na kávě a něčem dobrém, u sv. Petra 
a Pavla je možnost setkat se každou třetí neděli po mši svaté v útulných 
prostorách Trefy. Uvítala jsi toto setkání – agape? 
I přes svůj věk toto setkání na Trefě vítám, neboť i tento způsob setkání je pojítkem 
mezi Bohem a lidmi. 
 

A jedna technická. Máš prosím nějaký podnět na úpravu kostela 
sv. Petra a Pavla, kam většinou chodíš na mše svaté? 
Přikláním se k dobré myšlence našich kněží i členů farní rady na využití záchodu 
s průchodem mimo oltářní oblast.  Na zimní období doporučuji umístit v zadní části 
kostela před zpovědnicí pruh kokosových koberců pro lepší pokleknutí i kvůli 
chladu. Děkuji. 
 

Co bys na závěr popřála k Vánocům a do roku 2023? 
V nadcházejícím roce to patrně nebude jednoduché především v ekonomické 
oblasti. A proto bychom se všichni měli obrátit k našemu Spasiteli a svou 
modlitbou, rozjímáním požádat o Boží pomoc a milosrdenství. Nemyslet jen stále 
na svůj prospěch. Uvědomit si, že i nižší příjmové skupiny zaměstnanců ve 
výrobních procesech jsou třeba a je nutné zohlednit i jejich potíže a aby jejich 
potřebná práce byla doceněna. 
 

Milá Věruško, děkuji za rozhovor. Přeji Ti za naše čtenáře hodně Božího 
požehnání a určitě si dále rádi vyslechneme Tvé vzpomínky, tolik 
potřebné i pro dnešní dobu.                         

Zuzka Bartošová 
 

   ROZHOVOR  S  MLADOU  RODINOU  
 

Většinou Vás v této rubrice seznamujeme s mladými manžely, často mají malé 
děti. Tentokrát jsem ale o rozhovor požádal manžele, kteří už spolu prožili většinu 
svého života, ale před Bohem se stali manžely v jednom z prostějovských kostelů 
teprve nedávno.  
 

1. Co vás vedlo k uzavření svátosti manželství po čtyřech desítkách let 
společného života?                                                    . 
Na tuto myšlenku nás přivedli naši přátelé, když se nás zeptali, zdali bychom 
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neuvažovali o církevní svatbě. Znají nás už velmi dlouho a my jsme po tomto dotazu 
zjistili, že vlastně by to bylo moc krásné uzavřít a zpečetit náš společný vztah před 
Bohem. Nejdříve, kvůli našemu již vyššímu věku, jsme váhali, zda do toho 
tzv. jít.  Ale zase to byli naši přátelé, kteří náš podpořili. 
 

2. Byla pro vás příprava dobrým startem pro život v církevním 
společenství? 
Příprava byla úžasná. Na každou hodinu jsme se moc těšili a odešli plni dojmů. 
Většina informací byla pro nás nová, byli jsme začátečníci. 
   Ale postupně s každou další hodinou jsme se utvrzovali v tom, že jsme se rozhodli 
správně. Církevní společenství nám začínalo být bližší a bližší. 
 

3. Máte zkušenost s uzavřením manželství na radnici i v kostele, 
můžete je porovnat? Vidíte pro vás osobně nějaký jiný rozdíl než 
duchovní?  
Církevní sňatek a civilní sňatek se nedá srovnávat. Civilní sňatek 
neumožňuje duchovní prožitek. Před Bohem náš slib vzešel ze 
srdce a z lásky, kterou si opět s plnou silou právě při uzavírání 
svátosti manželství uvědomíte.  
 

4. Jak k tomuto vašemu rozhodnutí přistupovala vaše 
rodina? Oslavili jste svatbu společně s rodinou?  
U našeho církevního sňatku byli pouze naše děti se svými rodinami a naši přátelé, 
kteří nám byli za svědky. Děti byly překvapené, ale jejich reakce byla: „To je 
krásné“. Možná, že i je to bude inspirovat a v budoucnu rovněž uzavřou svátost 
manželství v kostele. Důvodem toho, že na naší svatbě jsme byli v úzkém rodinném 
kruhu, byl co největší soukromý prožitek této chvíle. Po svatbě jsme šli společně na 
slavnostní oběd.  
 

5. Cítíte přijetí od ostatních farníků? 
Ostatní farníky zatím poznáváme. Naším největším spojovacím článkem jsou naši 
přátelé. Protože svatba proběhla teprve před čtyřmi měsíci, stále se ještě cítíme 
začátečníky. Ale snažíme se žít svou víru každý den svého života. 
 

Děkuji vám za rozhovor a za povzbuzení pro nás všechny. 
Jan Černý  
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   150.  VÝROČÍ  NAROZENÍ  P. KYSELÉHO  
 

V neděli 4. prosince při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích si 
připomeneme 150. výročí narození držovického rodáka, římskokatolického 
kněze, prozaika, překladatele, čestného konzistorního rady P. Svatopluka 
Bohumila Kyselého (* 9. 12. 1872 v Držovicích, † 1. 12. 1935 ve Vrahovicích).  

 
Po absolvování bohoslovecké fakulty v Olomouci byl dne 15. dubna 1895 vysvěcen 
na kněze arcibiskupem Theodorem Kohnem. Dnem 1. září 1895 vyměnil podnětné 
prostředí semináře a fakulty za každodenní služby Bohu a lidem a do listopadu 1897 
získával první kaplanské zkušenosti ve Veselé na Valašsku. Do 31. 12. 1906 sloužil 
v Kokorách, nejdříve jako kaplan a posléze byl administrátorem. V letech 1907-1916 
zastával roli faráře v Rokytnici u Přerova. Od poloviny září 1916 byl oficiálem, 
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a nakonec zástupcem ředitele arcibiskupské kanceláře v Olomouci a vikářem na 
dómě u sv. Václava a od r. 1924 i u sv. Michala. Od 1. 1. 1927 do 1. 7. 1929 působil 
v Třeštině na Šumpersku. Jeho posledním působištěm do 15. 4. 1934 byla Choryně 
na Valašskomeziříčsku. V důchodu od tohoto data až do své smrti v 63 letech, ve 
Vrahovicích dne 1. 12. 1935, vypomáhal, pokud to nemoc dovolovala, kratičký čas 
v duchovní správě v rodné farnosti. Pohřbil jej ve Vrahovicích dne 4. 12. 1935 
olomoucký generální vikář ThDr. Jan Martinů spolu s P. Františkem Bartoníkem 
a rodným bratrem ThDr. Karlem Kyselým. Rodinná hrobka je ihned za bránou na 
hřbitov vlevo. Zájemci o podrobný životopis naleznou detaily v dostupné knize.1  
   Od bohosloveckých studií se P. Kyselý zabýval studiem řečí a literatur 
románských, germánských a maďarské.2 Na ploše tohoto krátkého medailonu nelze 
zevrubněji kriticky zhodnotit jeho překladatelskou3 a publikační činnost. Pro jeho 
rozsáhlé jazykové znalosti se mu dostalo přídomku „moravský Mezzofanti“.4 Jeho 
literární počátky jsou spojeny již s dobou gymnaziálních studií. Proslul jako plodný 
překladatel, prozaik a náboženský spisovatel, publicista a literární kritik. V práci 
překladatelské byl opravdovým nezmarem. Výčet jeho přeložených prací je 
poměrně rozsáhlý a publikované příspěvky jsou roztroušeny po mnoha moravských 
katolicky orientovaných novinách a časopisech. Soustavněji začal překládat 
a publikovat až po r. 1910, kdy byl již farářem. Při výběru překladů románů, 
povídek, aktovek i básní se přikláněl k autorům lehčího, zábavnějšího, humorného 
a dobrodružně detektivního žánru. První překlady z vlaštiny a švédštiny uveřejnil 
v brněnské „Vesně“ již v r. 1893. Publikoval překlady novel, povídek a referáty 
z literatury francouzské,5 maďarské, italské a švédské hlavně v olomouckém 
„Novém Obzoru“ a v „Arše“, v brněnské „Hlídce“ (autoři Miguel Cervantes 
y Saavedra, Luis Coloma, Carlo Goldoni, Heinrich Heine, Niccoló Machiavelli, Lope 
de Vega, Oscar Wilde, aj.). Pramenná základna této osobnosti je velmi rozptýlená 
a v současnosti těžko dostupná. Drobné překlady a povídky v počtu okolo 270 
vycházely v prostějovské „Evě“, brněnském „Hlasu“, olomouckém „Našinci“, 
benediktýnské „Škole Božího Srdce Páně“,6 „Květech Mariánských“, „Pokladu 
věřících“, „Novém Obzoru“, „Naší domovině“, „Andělu Strážném“,7 v „Kalendáři 
Matice Cyrilometodějské“ v Olomouci. Do profánní literatury se P. Kyselý trvale 
zapsal jako první překladatel přetlumočením (nejen do češtiny) sentimentálního 
románu „Fanynčin deník“ od Józsefa Karmána (1769-1795), dílo zásadního 
významu v novodobé maďarské próze, které svou formou navazuje na Goethovo 
dílo Utrpení mladého Werthera. P. Kyselý publikoval i vlastní beletrii, drobné 
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povídky moralistního charakteru8 a literární rozbory. V letech 1914-1935 byl členem 
Družiny literární v Olomouci,9 v 1919-1928 členem výboru. Svou prací polyglota 
náleží P. Kyselý k té řadě moravských kněží, kteří v prvních dvou desetiletích 
20. stol. kvantitou a rozmanitostí překladů výrazně rozšiřoval zahraniční obzory 
českého čtenáře. Přes to, že význam P. Kyselého v oblasti překladatelské 
a publikační přesáhl hranice regionu, v němž celý život žil, není jeho činnost v této 
oblasti dosud náležitě doceněna. K P. Svatopluku Kyselému náleží obvyklé 
Rotreklovo10 … [´No, zase jeden z těch, na které se zapomíná´].  

Václav Marek 
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C.: Česká katolická literatura 1948-1918. Vyd. Torst Praha 1998, 1. vyd., 801 s. S. 175-178, 304-
312.  
9 ZAO, pob. Olomouc, NAD 1535, f. Družina literární a umělecká Olomouc (1850) 1913-1954 
(1972), karton 2.                                                                    . 
10 Zdeněk Rotrekl (*1920, †2013), básník, spisovatel, esejista, kritik a publicista spadající do 
podkategorie katolické literatury, v listopadu 1949 odsouzený ve vykonstruovaném procesu 
k trestu smrti. 
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   POUTNÍKOVY  VZPOMÍNKY  
 

     Vzpomínka na Štědrý den aneb jak jsme málem volali policii 
Byl Štědrý den někdy na konci 60. let minulého století. (Nám „mladíkům“ zní to 
minulé století hrozně.) Doma už bylo snad vše přichystáno k slavnostní večeři, a tak 
jsme se tradičně vypravili na procházku na hřbitov, abychom tam rozžali svíčku 
a položili kytičku jmelí na hrob našich drahých. Venku mrzlo, sníh pod nohama 
pěkně křupal. Domů jsme se vraceli už plni chuti ke slavnostní večeři. Jakmile jsme 
přišli k domu, polil nás pot. Díváme se do okna a vidíme, jak se za záclonou čerstvě 
nazdobený stromeček střídavě rozžíhá a zhasíná. Říkáme si, že tam máme asi 
nezvanou návštěvu. V duchu jsme se již loučili s připravenými dárky a současně 
přemýšleli, zda nemám utíkat na nádraží k telefonu a volat policii. Naštěstí tatínek 
si dodal odvahy a vstoupil do domu jako první. Z průjezdu vstupuje do pokoje a my 
opatrně pár kroků za ním, snad abychom ho v případě nouze ochránili. Vtom ale 
slyšíme tatínkův hlasitý smích, když volá: „Pojďte se podívat!“ 
   Našeho psa, krásnou zlatou kolii, kterou jsme tehdy měli, jsme nechali 
neprozřetelně v bytě samotnou. V pokoji objevila nazdobený stromeček a zalíbily se 
jí, resp. zachutnaly jí, tehdy velice oblíbené bílé sněhové věnečky. Pes vyskakoval na 
stromek a postupně si pochutnával na této sněhobílé dobrotě. No a jak skákal po 
věnečcích, tak docházelo ke kontaktu a žárovičky se střídavě rozžíhaly a zhasínaly. 
Pro obveselení každoročně na tuto příhodu o Štědrém dnu vzpomínáme... 
 

Krásné a klidné Vánoce přeje všem čtenářům INRI                               Václav Adam 
 
   

 
 

 

   OKÉNKO  PRO  DĚTI 
 
 

Loni se mi do článku o J. H. Wichernovi a adventním věnci nevešla tato větička:  
 

Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, 
byla zapálena jedna svíce. 
 

A co ty? Taky začínáš každý svůj den s Bohem? 
 

„V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ 
(Jan 1, 4-5) 
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Dopiš do řádků svoje předsevzetí a vybarvuj barvami dle symbolů. 
 

•  zelená barva   _________________________________ 
 

○  žlutá barva   _________________________________ 
 

l    hnědá barva   _________________________________ 
 
+   červená barva _________________________________ 
 

  
x   oranžová barva – nedělní mše svatá 
 
 

z www.pastorace.cz vybrala  Marie Schneeweissová 
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   PROSTŘI  MÍSTO  U  VÁNOČNÍHO  STOLU 
 

Do e-mailu farního časopisu přišel tip na vánoční dárek od Mary´s Meals.   
 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás 
tip na dárek, který zachraňuje a mění lidské životy. Hnutí 
Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionům 
dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich 
vzdělávání, aby neměly hlad a soustředily se na učení. I vy se 
můžete přidat a pomyslně prostřít jeden nebo více talířů 

u svého stolu zakoupením poukazu na https://www.marysmeals.cz/misto-u-
vanocniho-stolu. 459 Kč zajistí jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. 

 

   POZVÁNKY 
 

* V době adventní se budou každý všední den v 6.45 hod. v kostele Povýšení 
sv. Kříže konat roráty – krátká bohoslužba slova se sv. přijímáním. V pondělí, 
středu a pátek jsou zvány hlavně děti, po rorátech bude následovat kakao a rohlík. 
 

* V sobotu 3. 12. v 17.00 hod. zazní v kostele Povýšení sv. Kříže charitativní 
koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Vstupné 200 Kč, 
předprodej vstupenek v obchůdcích Dárky Halabala a Krámek v Kramářské.  
 

* adventní duchovní obnova: První dva adventní pátky zveme vždy po večerní 
mši sv. na petrskou faru (Trefa), kde nám jáhen Jan Černý přednese několik 
myšlenek na dvě témata hojně doporučovaná Donem Boskem. 
2. 12. v 19.30 Úcta (důvěra, vztah) k Panně Marii 
9. 12. v 19.30 Úcta (důvěra, vztah) k Ježíši Kristu v eucharistii 
 

* V neděli 4. 12. 2022 navštíví naše kostely svatý Mikuláš  
se svým doprovodem. Zveme především děti, z věřících  
i nevěřících rodin. 
- 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 
 

* adventní duchovní obnova pro maminky: ve středu 
7. 12. od 8 hod. na petrské faře (více na straně 3) 
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* V neděli 11. 12. v 17.00 hod. se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže tradiční 
koncert prostějovského sboru Proměny.

* Druhá neděle v prosinci je světovým dnem památky zesnulých dětí. 11. 12. v 
kostele sv. Petra a Pavla začne v 18.00 hod. zapálením svíček za zesnulé děti a 
tichou vzpomínkou akce Zapalme svíčku. Bude představena nadace Dlouhá cesta, 
která akci pořádá. V 18.30 bude mše sv. a bude následovat posezení na faře.

* Zapalme svíčku se uskuteční 11. 12. i v Určicích od 16.00 hod. (více na straně 3)

* V neděli 18.12. zavítejte do kostela Povýšení sv. Kříže na koncert Nota Bene.

* Předvánoční zpovídání: u sv. Petra a Pavla vždy půl hodiny před bohoslužbou. 
V kostele Povýšení sv. Kříže bude v sobotu 17. 12. v 17.00 bohoslužba smíření. Ke 
svátosti smíření budete moci jít v tomto kostele také ve čtvrtek 22. 12. a v pátek
23. 12. v čase 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

* Stavění betléma a zdobení chrámů: Přijďte prosím pomoci.
v kostele sv. Jana Nepomuckého v úterý 20. 12. od 16 hod.
v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 22. 12. od 16 hod.
v kostele Povýšení sv. Kříže v pátek 23. 12. od 9 hod.

* Ve středu 28. 12. v 17.00 hod. jste zváni do kostela Povýšení sv. Kříže
na koncert nejkrásnější vánoční duchovní hudby a koled Chtíc aby spal.
Vystoupí brněnský komorní ženský sbor Auris Brunensis pod vedením sbor-
mistryně Terezy Toufarové a za doprovodu varhanice Zuzany Čechové.

* Celosvětové modlitby matek
Milé maminky, babičky a Vy, kteří vnímáte naléhavou potřebu modlit se za děti
a mládež, jistě vám neuniklo křesťanské hnutí modliteb
matek (a už i modliteb otců).
   Chci vás informovat a pozvat na naše příští čtvrtletní 
setkání – tzv. TRIDUUM. Sejdeme se v pátek, sobotu 
a neděli na společnou modlitbu, písničku a doporučenou 
četbu z Bible. Akce většinou trvá necelou hodinu. Každý den 
má své zaměření:  
PÁTEK je dnem kajícnosti, kdy litujeme vlastních hříchů, slabostí a nedostatků 
a odevzdáváme je Pánu k odpuštění.  
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V SOBOTU odevzdáváme Bohu provinění lidí, kteří ublížili našim dětem, nám nebo 
jakkoli škodí ostatním lidem.  
NEDĚLE je dnem chval – chválíme a děkujeme Bohu za všechna naše dobrodiní 
a zkoušky v našich životech.  
   Termín našeho příštího tridua je 27. – 29. ledna 2023. Předpokládám, že se 
uskuteční v příjemném zázemí fary kostela sv. Petra a Pavla, zřejmě vždy 
v 17 hodin. Může dojít ke změně času začátku modliteb, ale oznámení bude 
aktualizováno v Nedělníku před termínem tridua. Těšíme se, že obohatíte svou 
účastí naši skupinku tvořenou převážně babičkami.  
   Kéž Pán žehná a chrání všechny děti a rodiny i všechny, kdo s mládeží pracují. 

Magdalena Juřenová 

OTEVŘENÍ  KOSTELŮ  MIMO  DOBU  BOHOSLUŽEB 
 

Přijďte do kostela, zastavte se, ztište se, prohlédněte si nazdobené stromečky 
a betlém, odneste si domů Betlémské světlo...  

♦ Kostel Povýšení sv. Kříže je otevřený v době bohoslužeb a v zimním období je otevřený také obvykle
každý den od 9.00 do 16.00 hod.

INRI  4/2022 – ČASOPIS  FARNOSTI  POVÝŠENÍ  SV.  KŘÍŽE 
A  FARNOSTI  SV.  PETRA  A  PAVLA  V  PROSTĚJOVĚ 
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24. 12. 25. 12. 26. 12. 27.  12. 28. 12. 29. a 30. 12. 31. 12. 2022 1. 1. 2023
Povýšení 
  sv. Kříže ♦ 9–16 13–18 9–18 9–15 9–18 9–15 13–18 

Sv. Cyril 
    a Metoděj 14.30–16.30 14.30–16.30 

Sv. Josef 
   (Krasice) 16–18 

Sv. Bartoloměj 
   (Vrahovice) 14–16 

Sv. Petr a Pavel 14–16 

Sv. Jan 
  Nepomucký 10–12 10–12 
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   BOHOSLUŽBY  O  VÁNOCÍCH  2022      
 

Sobota 24. 12. – Štědrý den 
Povýšení sv. Kříže mše svatá "pro děti" 16.00 hod. 
 mše svatá "v noci" 21.00 hod. 
 půlnoční bohoslužba slova 24.00 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá "pro děti" 16.00 hod. 
Sv. Anna (Drozdovice) bohoslužba slova 22.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice)  mše svatá "v noci" 23.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá "v noci" 22.00 hod. 
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných) půlnoční mše svatá 24.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá "v noci" 21.00 hod. 
Sv. Florián (Držovice) mše svatá "v noci" 22.30 hod. 
 

Neděle 25. 12. – Narození Páně – Boží hod vánoční  
a Svátek Svaté rodiny 

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00* hod. 

*po mši sv. budou děti zpívat a hrát u jesliček 
Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel  mše svatá 9.00 a 18.30 hod. 
Sv. Jan Nepomucký (U milosrdných) mše svatá 11.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 
 

Pondělí 26. 12. – sv. Štěpán 
Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel  mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 
 

Sobota 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže 
Povýšení sv. Kříže mše svatá 15.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 16.00 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 16.00 hod. 
 

Neděle 1. 1. 2023 – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod. 
Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod. 
Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18.30 hod. 
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod. 
 


