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Nedělník pro 5. neděli postní 3. 4. 2022 
1. ČTENÍ Iz 43,16-21 
Kniha proroka Izaiáše je složena z více částí, které vznikly v různých historických situacích. Náš 
text patří do období babylonského zajetí (586–539 př. Kr.), kdy lid zlomený zajetím a 
vzdáleností od domova přestal doufat, že se vrátí. Ale Bůh připomíná události přejití Rákosového 
moře, když je vyváděl z Egypta. Stejně bude jednat i dnes. 
Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který 
vyvedl vozy i koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již nevstanou, jako knot 
zhasli, dohořeli. 
„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci 
nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na 
neschůdných místech. 
Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že jsem dal vodu na poušti, řeky na 
neschůdných místech, abych napojil svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil 
pro sebe, bude hlásat mou chválu.“ 
ŽALM ŽALM 126 
Tento žalm je přímou reakcí na první čtení. Také vzpomíná na události babylonského zajetí. I 
zde zaznívá životní zkušenost s Bohem, který zachraňuje. 
Odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. 
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla 
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. 
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, 
velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost. 
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – 
žnout budou s jásotem. 
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a 
přinesou své snopy. 
2. ČTENÍ Flp 3,8-14 
Svatý Pavel naráží na hlasatele evangelia, kteří ovšem požadují, aby noví křesťané plnili všechny 
příkazy Mojžíšova zákona, především obřízku. Protože v originále je zde užit expresivní výraz, 
lze tušit, že Pavel ukazuje, jak marné je stavět pouze na plnění příkazů. 
Bratři! Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním 
Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za 
bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní 
spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo 
věří v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. Tak na sobě poznám 
Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu 
chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. 
Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se 
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snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si 
nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za 
mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou 
odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše. 
EVANGELIUM Jan 8,1-11 
Text o cizoložné ženě mnohé nejstarší rukopisy neobsahují. Jde tedy zřejmě o literární vsuvku. 
Některé rukopisy obsahují doplněk: „vytráceli se, jeden po druhém, zahanbeni ve svědomí“. Ač jde 
o vsuvku, je text součástí posvátného celku Bible. Proč přivedli farizeové ženu za Ježíšem? Nejde 
jim o hříšnici, ale o plnění litery Zákona! 
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid 
přicházel k němu. On se posadil a učil je. 
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. 
Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při 
činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou 
otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. 
Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, 
vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A 
sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší 
napřed, až zůstal on sám a žena před ním. 
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ 
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ 
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ 
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Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• 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)).  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ  
• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – půl hodiny 

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

• Všední dny a sobota, kromě času před čtvrteční večerní mší svatou– půl 
hodiny před ranní a večerní mší svatou. 

• Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. V případě, 

že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření 
promluvit, je určitě individuální domluva ta nejlepší volba. 

• Pro svátost smíření, která má z jakéhokoliv důvodu trvat déle a omezený 
čas před mší svatou by na ni nevystačil, bude vyhrazen čas v pátek, kdy 
není příprava na první svaté přijímání, od 16:00 do 17:00 na faře v bývalé 
kanceláři (pokud by tam v tu dobu nikdo nebyl, nebojte se zazvonit).  

 
OTEVŘENÝ KOSTEL  

• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je většinou umístěn na stolku 
v kostele. Kostel je otevřený v době bohoslužeb, což zde samozřejmě není 
ani potřeba psát, ale jen pro pořádek. Je snaha o to, aby byl otevřený také 
každý den od 9:00 do 17:00. Což se zatím daří. Je ale poměrně náročné, aby 
neustále byl někdo ve střehu, aby mohl reagovat na případný poplach, 
anebo při jiné činnosti po očku sledoval dění v kostele. Proto je důležité, 
aby se tu a tam alespoň někdo zapsal a dal vědět, že přišel, v kostele je 
telefon, stačí ho zvednout a vyčkat, než se někdo ozve, podobně je dobré 
dát vědět, že ten, kdo se ujal služby hlídání, odešel. To je možné udělat i 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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bez zapsání prostě přijít a telefonem v kostele ohlásit, že teď budete třeba 
hodinu hlídat.  
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 7. 4. od 16:30. 
• Pro všechny skupiny by měla být výuka ve škole, v případě nějaké změny 

bude katecheta informovat svoji skupinu. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 

 
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

• Další setkání se uskuteční v pátek 8. 4. v 16:30 v katechetickém sále. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 9. 4. v 18:00 na faře. 

 
DOBA POSTNÍ 

• V pátek v 17:15 a v neděli v 15:00 se konají křížové cesty. 
• V kostelích jsou k dispozici pokladničky na postní almužnu. 
• Pašijové události je možné dětem ukázat v Jeruzalému v kostele PsK. 
• Pro děti i pro dospělé je připravena inspirace k prožití doby postní. 
• Přečíst si/přinést a přečíst někomu poselství nemocným. 
• Je možné využít aplikaci „postní kapky“ https://postnikapky.cz/ nebo Malý 

průvodce postní dobou 2022 ve verzi pro Android i pro IOS. 
 

PRO MINISTRANTY 
• Milí ministranti, ministrování na Velikonoce je vrcholem celého 

ministrantského roku a zkouškou ministrantského umění. Je to něco, co si 
určitě nikdo nechce nechat ujít. Na Zelený čtvrtek se sejdeme k nácviku 
hodinu před večerní mší, která bude v 18:00, na Velký pátek se sejdeme 
k nácviku hodinu před obřady, které budou v 15:00 a na Bílou sobotu se 
sejdeme hodinu a půl před Vigilií, která bude ve 20:00. Už teď se ale 
můžete zapisovat v sakristii, na které bohoslužbě můžu počítat s vaší 
účastí.  

Aleš Vrzala, farář 
 
 

https://postnikapky.cz/
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ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI 
• V pondělí 11. 4., v úterý 12. 4. a ve středu 13. 4. od 9 do 12 a od 13 do 17:00. 

 
DOMÁCÍ PAŠKÁLY 

• Opět bude možné zdobit Velikonoční domácí paškály. K dispozici budou 
na Květnou neděli. 

 
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit na faráře, určitě se 
Vám, pokud bude moct, bude věnovat. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: neděle 10. 4. 18:00 sJ. 
• Dnes v neděli 3. 4 bude v 15:00 v kostele PsK křížová cesta. 
• Dnes v neděli 3. 4. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Ve středu 6. 4. v 19:00 se sejde pastorační rada. 
• Ve čtvrtek 7. 4. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V pátek 8. 4. bude v 17:15 křížová cesta. 
• V sobotu 9. 4. se bude udělovat při ranní mši svaté svátost nemocných. 
• Neděle 10. 4. je Květná neděle, v kostele budou k dispozici ratolesti, ale 

v omezeném množství, určitě ne pro všechny, proto si ratolesti, kdo 
můžete, přineste (zvláště Vy, kdo máte nějakou zahrádku). 

• V neděli 10. 4. bude v 15:00 křížová cesta, kterou připravilo CMG. 
• V neděli 10. 4. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo se připravují na přijetí svátosti křtu, na 

první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování. 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796 
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.povyseni.dpv.cz, farář a děkan P. Aleš 
Vrzala 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Ve středu od 17:30 bude adorace za kněze. Tento den si salesiáni připomínají 
48.výročí od smrti Štěpána kardinála Trochty (Litoměřice - 1974). 

• V pátek v 17:45 je v kostele křížová cesta. 
• Požádat o návštěvu kněze doma u nemocného před velikonočními svátky můžete 

buď v sakristii nebo na níže uvedeném kontaktu. Zájemci o svátost nemocných, 
která bude udělována hromadně ve středu velikonoční 20. dubna, se zapisují v 
sakristii.  

• Přivítáme také aktivní farníky, kteří by rádi spolupracovali na přípravě 
velikonočních obřadů v našem kostele (přihlásit se můžete na křížové cesty, 
adorace v Getsemanech a u Božího hrobu, mytí nohou při památce Večeře Páně 
a další) 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, 
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrpavel.dpv.cz, administrátor P. Josef Klinkovský, SDB, 
tel: 608629241 
 
 

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV 
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 22. 4. V 18.00 v kostele PsK mše svatá za 

mládež našeho děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po spolču možnost 
posezení u kávy a čaje. Více na mladez.dpv.cz 
 
 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz, 
cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
aktuální nabídku programů najdete na webu: http://prostejov.dcpr.cz/ 
 
Kurz KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI s Pavlem Mečkovským 
Kdy: 6.4., 13.4., 20.4. a 27.4. 2022 vždy v 17:30 
Kde: v prostorách CMG v PROSTĚJOVĚ  
Vstupné: 400 Kč jednotlivec /600 Kč rodičovský pár 
Přihlásit se můžete na: 1url.cz/Pz47T 
SOUČÁSTÍ SEMINÁŘE JE HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM v Prostějově – Krasicích – každé pondělí od 9–12 
hod. 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://mladez.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://cprpv.ic.cz/
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Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, 
zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými 
vrstevníky. Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou 
všechny maminky a děti.  
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice, 
Kontakt: Magda Greplová tel.: 605 571 846 

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

NEMOCNICE PROSTĚJOV 
• Bohoslužby v nemocnici opět obnoveny, každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je 

bohoslužba církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské. 
 
 

PASTÝŘSKÝ LIST KE SBÍRCE NA KNĚŽSKÉ PLATY 
 
Drazí bratři a sestry, 

vím, že někteří nemáte rádi, když píši o církevních penězích. Já se k Vám v této 
postní době však obracím s pokornou prosbou o pomoc. 

Víte, že stát vrátil církvím některé majetky a za některé dává finanční náhradu. Zato 
postupně přestává dávat církvím peníze na platy. Letos je to už jen 60 %. Některé 
nekatolické církve si zavedly pravidlo, že farnosti si musí zaplatit své duchovní samy. Jiné 
zavedly povinnost svých věřících odvádět církvi deset procent ze svých příjmů. My to 
nechceme dělat příkazem, ale musím Vás poprosit o štědrou pomoc. To, co zatím 
odvedou farnosti každým rokem na biskupství, stačí na necelé jedny měsíční výplaty. 
Další výplaty hradíme z toho, co vydělá hospodaření biskupství zvláště v lesích a v 
zemědělství. To však stačit nebude. 

Od příštího roku zavedeme nový způsob Vašeho ekonomického zapojení. Pro letošek 
jen nahradíme velikonoční sbírku na bohoslovce, kterých je dnes v semináři opravdu 
málo, velikonoční sbírkou na platy duchovních. Prosím o Vaši štědrost. Zároveň 
nabízím těm, kdo by mohli využít potvrzení o daru církvi ke snížení daně, aby svůj 
dar odevzdali ne v kostele, ale na farním úřadě, kde jim bude vystaveno potřebné 
potvrzení. 

Děkuji Vám za poctivé prožívání postní doby i za Vaši štědrost a ze srdce žehnám 
celým Vašim rodinám 
 
 

arcibiskup Jan 
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Mše svaté v Prostějově od 3. 4. do 10. 4. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
3. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ  

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

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

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30  

pondělí 
4. 4. Pondělí po 5. neděli postní 

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

Úterý 
5. 4. Úterý po 5. neděli postní Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
6. 4. Středa po 5. neděli postní 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
7. 4. Čtvrtek po 5. neděli postní 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
8. 4. Pátek po 5. neděli postní 

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

sobota 
9. 4. Sobota po 5. neděli postní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
10. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE  

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

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

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube kanálu 
farnosti youtube.com/prostejovfarnost. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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