
 

Lidské přátelství 

jako předpoklad 

přátelství s Bohem 

„Neboť kde jsou dva nebo 

tři shromážděni ve jménu 

mém, tam jsem já 

uprostřed nich.“ Mt 18,20 

Ježíš byl ten, kdo 

nabídnul své přátelství 

apoštolům. I my se 

snažíme dnes a denně 

následovat jeho příkladu 

a nabízet přátelství jako 

nejcennější dar druhým. 

Někdy je pro nás tento 

úkol nelehký ale ještě 

těžší je se stát 

opravdovým přítelem pro 

druhé. Přítel není jen 

kamarád, s kterým je jen 

zábava, ale hlavně ten, 

kdo proměňuje tvé srdce 

na cestě ke Kristu. Je to 

ten, který tě i občas 

laskavě napomene jen 

proto, že mu na tobě 

záleží a chce, aby ses 

skrze něj přiblížil k Bohu. 

Kontaktujte nás 

 

Mládež děkanátu Prostějov 

 

     www.mladezprostejov.cz 

     facebook.com/mladezprostejov 

     instagram.com/mladezprostejov 

 

 

P. Tomáš Strogan 

kaplan pro mládež děkanátu 

732 813 162 

kaplan@mladezprostejov.cz 

 

Beáta Hynková 

zástupkyně mládeže děkanátu 

607 726 497 

beata.hynkova@mladezprostejov.cz 

 

Tomáš Pavelka 

zástupce zástupkyně mládeže děkanátu 

739 244 974 

tomas.pavelka@mladezprostejov.cz 

 

Mládež 
děkanátu 
Prostějov 
Společenství mladých lidí, kteří 

mezi sebou rádi přivítají nové tváře. 

 
 



 

 

Naše pravidelné akce 

V průběhu roku se můžeme setkat na 

mnoha akcích s různým programem. 

Spolčo Crossna 

Během školního roku se jednou 

měsíčně sejdeme v některé farnosti. 

Začínáme mší svatou a pokračujeme 

tématicky zaměřeným programem 

na faře. Doporučený věk účastníka je 

13 – 27 let. 

Církevní silvestr 

Před adventem společně zakončíme 

církevní rok. Po bohoslužbě nás čeká 

ve společenském sálu večer plný 

zábavy, dobrého jídla a pití, tance a 

setkání s přáteli. Zakončit lze jedině 

šampaňským a prosbou za rok nový. 

Postní duchovní obnova 

Nejlepší příprava na Velikonoční svátky 

bývá obnova našich duchovních životů. 

Na den se zastavíme a rekapitulujeme 

pod vedením kněze uplynulý rok či se 

snažíme rozjímat na téma obnovy. 

Prostory CMG v Prostějově spolu 

s dobrým obědem jsou samozřejmostí. 

Ostatní události 

Grilování na konec školního roku, 

společná návštěva kina, lyžovačka, letní 

víkendovka, turnaj-neturnaj v průběhu 

hlavních prázdnin, děkanátní setkání 

mládeže a mnohé další příležitosti 

k setkání jsou připraveny právě pro 

vás. 

 

„Můžeš se zde setkat nejen se 

slovem lidským, ale i se 

slovem Božím, které proniká až 

do morku kostí tomu, kdo se 

mu otevře.“ 

 

  P. Tomáš Strogan 

Animátoři 

  Beáta Hynková 
 beata.hynkova@mladezprostejov.cz 

 Tomáš Pavelka 
 tomas.pavelka@mladezprostejov.cz 

  Tereza Pavlíková 
 tereza.pavlikova@mladezprostejov.cz 

 Vladimír Novotný 
 vladimir.novotny@mladezprostejov.cz 

 Andrea Baťková 
 andrea.batkova@mladezprostejov.cz 

 Jan Kapounek 
 jan.kapounek@mladezprostejov.cz 

 Kateřina Loníčková 
 katerina.lonickova@mladezprostejov.cz 

 Patrik Loníček 
 patrik.lonicek@mladezprostejov.cz 

 Eliška Loníčková 
 eliska.lonickova@mladezprostejov.cz 

 Vojtěch Kapounek 
 vojtech.kapounek@mladezprostejov.cz 

 Nikola Ševrová 
 nikola.sevrova@mladezprostejov.cz 

 David Indra 
 david.indra@mladezprostejov.cz 

 Stella Kordzik 
 stella.kordzik@mladezprostejov.cz 

 Anna Burešová 
 anna.buresova@mladezprostejov.cz 

 


