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Nedělník pro Slavnost Seslání Ducha svatého 23. 5. 2021 
1. ČTENÍ Sk 2,1-11 
Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona. Prorok Ezechiel předpovídal dar 
jiného zákona, který Bůh vloží přímo do srdce lidí. A právě to se nyní stalo! Všimněme si také 
narážky na babylonské zmatení jazyků, které je právě dnes překonáno. 
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe 
hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly 
se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni 
byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 
promlouvali. 
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten 
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak 
mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: 
„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou 
mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a 
Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, 
my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak 
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 
ŽALM 104 
Tento žalm je oslavou stvoření. Je vybrán především kvůli verši 30, kde se mluví o seslaném 
Duchu. Připojme se k jásotu nad Božím dílem stvoření, které je nyní dovršeno. 
Odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná 
jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. 
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého 
ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země. 
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se 
mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu. 
2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13 
Náš text je počátkem tří kapitol, ve kterých svatý Pavel obhajuje a vysvětluje význam daru 
jazyků. Každý, kdo má nějaký dar Ducha, slouží druhým a nemůže tento dar chápat jako 
výsadu, která ho povyšuje nad ostatní. 
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ 
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je 
pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to 
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby 
mohl být užitečný. 
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich 
mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni 
jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, 
otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 
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EVANGELIUM Jan 20,19-23 
Jsme znovu ve večeřadle v den Vzkříšení. Apoštolové poprvé vidí Zmrtvýchvstalého. Janovo 
evangelium nezmiňuje Letnice, ale Ježíš po svém vzkříšení přináší jako první dar pokoj a dar 
Ducha svatého. 
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před 
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim 
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. 
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch 
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, 
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. Zvláště děkuji všem, kteří připravili obě nádherné 
sobotní slavnosti – biřmování a svatodušní vigilii.  

• Dary na účet pro farnost v uplynulém týdnu: 7533,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary. 

V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo 
předáním daru faráři nebo kaplanovi.   
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)), obdobně můžete farnosti na její činnost také kartou pomocí 
platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 

• Opět můžete farnost podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti 
dar ve výši 200 kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína, nabídla je 
tentokrát rozmanitější. Vedle Biskupa Bruna – což je Rulandské šedé polosladké, 
nabízíme červený Merlot suchý a Ryzlink rýnský – suchý – velmi svěží lehké víno.  

• Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a 
jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Formulář 
s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů 
vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na 
faře. 

 
KŘÍŽOVÁ CESTA 

• Pokračuje restaurování křížové cesty v našem farním kostele. V úterý 4. 5.  byly 
z ateliéru přivezeny další čtyři zrestaurované obrazy a jejich rámy a byly paní 
restaurátorkou v kostele sestaveny. Bylo také nutné svěsit první a druhé zastavení 
a napravit omyl, který se při jejich rámování stal.  Obrazy je nutné ještě zavěsit a 
při zavěšení splnit požadavek na to, aby se obraz nedotýkal stěny. To vedlo spolu 
se snahou omezit odrazy ve skle a umožnit, aby obrazy byly lépe viditelné, 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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k tomu, že byly obrazy zavěšeny pod úhlem. Byly použity delší skoby a ve spodní 
části byl rám obrazu přichycen ke stěně. Prvních šest zastavení bylo zavěšeno 
tímto novým způsobem, ale výsledek není nejlepší, protože už předchozí 
zavěšení, ze kterého se vycházelo, nebylo přesně vyměřené a tento typ zavěšení 
(skoby – oka na obrazech) neumožňuje žádnou korekci. Proto navrhl odborník 
na zavěšování obrazů zcela nový typ zavěšení, který umožní zavěšení obrazů 
korigovat ve všech směrech, což je především u zastavení visících pod kůrem 
nezbytné. Nyní se vyrábí prototyp a po vyzkoušení funkčnosti bude po 
případných úpravách zadána výroba pro všechna zastavení. Zároveň se uvažuje o 
úpravě osvětlení obrazů, aby svítilo na obrazy, a ne do očí toho, kdo se na obraz 
dívá.  K zavěšení obrazů pod kůrem bude také nutné stejně jako vloni postavit 
nad lavice lešení.  Poslední tři zastavení, která budou restaurována v tomto roce 
byla odvezena do ateliéru.  
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od pondělí 24. 5. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují 

dvoumetrové rozestupy, nekoná se podání ruky. 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

zdravotnickou roušku. 
 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 10 osob, při 

konání akcí v počtu do 50 osob ve vnitřních prostorách nebo do 100 
ve vnějších je třeba mít kromě předepsané ochrany dýchacích cest 
také platný test nebo očkování nebo mít do 180 dnů od prodělání 
covidu. 
 

BOHOSLUŽBY 
• Nadále není potřeba se na bohoslužby přihlašovat. 
• Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na YouTube 

kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost. Kromě obvyklého pořadu 
bohoslužeb je mše svatá také v sobotu v 18:00 a v neděli v 18:00. 

• Ve středu je mše sv. v 17:00 u CaM. 
• Od neděle 2. 5. se konají nedělní mše svaté v 9:00 v kostele CaM. 
• Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích je nadále nahrazena mší svatou v neděli 

v 18:00 u PsK.  
 
 
 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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SVÁTOST SMÍŘENÍ  
• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – před ranní 

mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle 
časových možností – u PsK sledujte informační displej v kostele. 

• Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní a večerní mší svatou. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Kostel Povýšení svatého Kříže je otevřený na bohoslužby a každý den od 9-
17. 

• Zapojte se, prosím, do služby hlídání kostela! Je to moc potřebná a důležitá 
služba a je snadná. Když se daří obsadit alespoň tři hodiny za sebou, může se 
konat také adorace.  

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
• Májové pobožnosti budou: v pondělí v 18:00, ve středu v 18:00, v sobotu 

v 19:00 a v neděli v 19:00. 
 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 
• Úřední hodiny podle potřeby – využijte telefon a email.  Je dobré se dopředu 

domluvit, že přijdete.  
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo telefonicky nebo 

emailem. 
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: pondělí 24. 5. v 8:00 PsK, čtvrtek 27. 5. 

8:00 PsK. 
• Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi.  
• Dnes v neděli 23. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívané 

nešpory. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 
• Ve středu 26. 5. bude v 18:00 mše sv. v kapli svaté Anny. 
• Ve čtvrtek 27. 5. bude v 10:30 mše svatá v kapli sv. Andělů strážných. 
• Výuka náboženství bude i nadále probíhat distančně. Pro první až třetí ročník 

jsou připravovány hodiny formou pracovního listu, který je i na farních stránkách. 
Kontakt s dětmi probíhá prostřednictvím emailové adresy uvedené na přihlášce. 
Žáci páté třídy mají ve čtvrtek v 15.15 online hodinu.  
Pokud se s katechety domluvíme, pak by byla alespoň několikrát v červnu možná 
prezenční výuka pro skupiny do 10 dětí, pro větší skupinu by děti museli 
otestovat, protože pokud se žáci prvního stupně ve škole testují v pondělí, tak ve 
čtvrtek už je to více než 72 hodin od testu. Žáci druhého stupně by měli být v ZŠ 
v Olomouckém kraji testování dvakrát, takže by stačilo čestné prohlášení o 
negativním testu od zákonného zástupce.   
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• Ve čtvrtek 27. 5.  je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• NOC KOSTELŮ BUDE V PÁTEK 28. KVĚTNA OD 18 DO 22 HODIN 

VEČER. PROSÍME OCHOTNÉ DOBROVOLNÍKY O ZAJIŠTĚNÍ 
DOHLEDU V KOSTELE, ABY VŠE PROBĚHLO V SOULADU S 
AKTUÁLNÍMI NAŘÍZENÍMI. NA STOLEČKU U KANCIONÁLŮ 
LEŽÍ ROZPIS NA HLÍDÁNÍ KOSTELA, PROSÍME, ZAPIŠTE SE. 

• V sobotu 29. 5. se v 10:00 v kostele PsK sejdou děti, které se připravují na 
první svaté přijímání, dítě doprovodí jeden z rodičů. 

• ZVEME DĚTI ZVLÁŠTĚ 1-3 TŘÍD V SOBOTU 29.5.2021 OD 15-17HOD 
NA RAJSKOU VÝUKU (V RAJSKÉ ZAHRADĚ PŘI PSK). HRAVOU 
FORMOU SI ZOPAKUJEME UČIVO NÁBOŽENSTVÍ. CESTOU 
POTKÁTE BIBLICKÉ POSTAVY, SE KTERÝMI BUDOU DĚTI PLNI 
ÚKOLY. NA VŠECHNY MOC TĚŠÍME (nejedná se o hromadnou akci, 
vždy bude u jednoho stanoviště jen jedno dítě).  

• V sobotu 29. 5. bude v 19:00 v kostele PsK májová pobožnost. Jste srdečně zváni 
k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• V neděli 30. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a kompletář. Jste 
srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• Pamatujte ve svých modlitbách na naše katechumeny a nově pokřtěné a 
biřmované a na děti, které poprvé přistoupí k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání. 

• Od 1. 6. do přibližně 10. 6. bude kostel PsK z důvodu likvidace červotoče 
uzavřený. Ve všední dny se mše svaté budou konat v kapli NsT, konání nedělních 
bohoslužeb bude upřesněno. 

• V sobotu 12. 6. v 10:00 bude v kostele PsK slavnost prvního svatého přijímání. 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796 
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.cz, farář a děkan P. 
Aleš Vrzala 
 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi.  
• 23.5. v 15.00 bude v kostele sv. PaP biřmování. Prosíme o modlitba za 

biřmovance. Děkuji. 
• Pravidelná měsíční sbírka na opravy kostelů, která proběhla o tomto víkendu 

(16.05.2021): JN = 2.469, PP = 5.003, - Kč celková částka byla 7.472, - Kč 
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, 
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB,       
 732656997 

 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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DUCHOVNÍ ŽIVOT 
• Pro povzbuzení a upevnění zdravého duchovního života nabízíme pět novén, 

které mají určitý cíl: 
 9 dní na navázání přátelství s Duchem svatým 
 9 dní k prohloubení naděje, víry a lásky 
 9 dní na znovunalezení radosti z modlitby (zatím rozebráno) 
 9 dní modliteb za vnitřní pokoj (zatím rozebráno) 
 9 dní v ruce se svatým Josefem 

Novény najdete na oltáři sv. Josefa. Můžete je určitě vyzkoušet postupně všechny, 
ale nejprve začněte jednou, ke knize se chovejte jako k vypůjčené a po prožití 
novény ji vraťte, je to možné před mší svatou a po mši svaté u oltáře sv. Josefa. 
Pokud je tam zábrana s nápisem alarm, tak tam nechoďte, alarm je skutečný. 

 
PRO DĚTI 

• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě  
• TV Noe vysílá katechetický pořad pro děti, nazvaný OVEČKY v karanténě – 

každý čtvrtek v 18:30. 
 

NEMOCNICE PROSTĚJOV 
• Bohoslužby do odvolání ZRUŠENY! 
• Návštěvy nemocniční kaplanky u běžných pacientů jsou dovoleny, u nemocných 

s onemocněním Covid-19 je po domluvě možná návštěva kněze, u umírajícího 
pacienta samozřejmě vždy. 

 
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
 
 

Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu 
ČR MOJE UŠI PRO TEBE 
nabízí Online i telefonické Psychologické poradenství v aktuálních obtížných 
situacích pro děti i dospělé  
Poradce: Mgr. František Zakopal  
Kdy: úterý a čtvrtek od 9:00-12:00 
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uusTVwpM4n8
https://www.youtube.com/watch?v=uusTVwpM4n8
https://www.tvnoe.cz/porad/31557-ovecky-slavnost-seslani-ducha-svateho
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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NABÍDKA PORADENSTVÍ  
,,CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 
přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání." 
Kdy: Každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě 
V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  korenkovam@email.cz 
 
V případě uvolnění opatření proběhne 
VE STŘEDU 26.5. 2020 po ranní mři sv. SETKÁNÍ SENIORŮ 
Setkáme se v zákristii kostela Povýšení sv. Kříže.  
 
 
Zveme děti ve věku 6-11 let na  
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BEZVA PĚTKA                                             
Termín: 23.- 27.8. 2020 od 8:00 -16:00  
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.  
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69 
kontakt: cprprostejov@ado.cz. 
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 
 
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým 
krajem a městem Prostějov. 
 

SHM PROSTĚJOV 
• Je spuštěno přihlašování na tábory SHM Prostějov v létě.  

Přihlašování je možné na stránkách shmpv.cz a je tam na výběr z rozmanitých 
akcí pro různé věkové kategorie včetně příměstské školky pro ty nejmenší.  
 

INSPIRACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ SE V KŘESŤANSKÝCH TÉMATECH 
Liturgická témata: liturgie.cz 
 
 
HLEDÁNÍ BYTU: 

Hledám malý byt pro maminku, v nižším patře kvůli schodům. Prosím o pomoc a 
informace. Děkuji Eva Ovčáčková 775 369 123. 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
https://1url.cz/vzG69
http://shmpv.cz/
http://www.liturgie.cz/videa
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Mše svaté v Prostějově od 23. 5. do 30. 5. 2021 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
23. 5. 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
24. 5. Památka Panny Marie, Matky církve 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
25. 5. Úterý 8. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

středa 
26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Anny 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
27. 5. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 
věčného kněze 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Andělů strážných 10:30 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

pátek 
28. 5. Pátek 8. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
29. 5. Sobota 8. týdne v mezidobí 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

neděle 
30. 5. 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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