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 Nedělník pro Květnou neděli 10. 4. 2022 
1. ČTENÍ Iz 50,4-7 
Izaiáš od 49. kapitoly předkládá texty o „služebníku Hospodina“. V nich mluví o jeho utrpení, 
ponížení, ale také vítězství. Slova se naplní v událostech dnešního evangelia. 
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím 
slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost 
učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá 
záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem 
neskryl před hanou a slinou. 
Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři 
ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 
ŽALM ŽALM 22 
Do 22. verše vypráví žalm o opuštěnosti a pronásledování. Ale od 23. verše se vše obrací – 
přichází Boží vysvobození. Tuto píseň Ježíš začal recitovat na kříži („Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“). Ale dokončil ji až nedělního rána… 
Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na 
Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ 
Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – 
spočítat mohu všechny své kosti. 
Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj daleko, – má 
sílo, pospěš mi na pomoc! 
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed shromáždění budu tě 
chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova 
potomstva, – boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ 
2. ČTENÍ Flp 2,6-11 
Jde o hymnus, který je klíčovým novozákonním textem. Všimněme si spojení „sám sebe se zřekl“ 
(doslova sám sebe zmařil, oloupil), které vyjadřuje nejhlubší Kristovo sebevydání pro nás. 
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl 
jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově 
jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk 
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 
EVANGELIUM Lk 23,1-9.11.13-21.24-47 (zkrácená verze v liturgii 23,1-49) 
Dnes se čtou pašije Lk 22,14 – 23,56. V závěru pašijí je vidět reakci setníka, obyvatel, Josefa z 
Arimatie a žen. Ač Ježíš potupně zemře, přece jeho smrt okamžitě přináší plody. 
Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše k Pilátovi. 
Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání 
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odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ 
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ 
Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ 
Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu: „Neshledávám na tomto člověku žádné 
provinění.“ 
Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku, počínajíc 
Galileou až sem!“ 
Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl, že 
je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech 
zdržoval v Jeruzalémě. 
Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, 
protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy 
mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal 
najevo, že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch; dal ho obléci do bílých šatů a 
poslal ho nazpět k Pilátovi. 
Pilát svolal velekněze, členy velerady i lid a řekl jim: „Přivedli jste mi tohoto člověka, 
že prý pobuřuje lid. Já jsem ho vyslechl ve vaší přítomnosti, ale neshledal jsem, že by 
se tento člověk provinil něčím z toho, co na něj žalujete. Ale ani Herodes ne, vždyť 
ho poslal nazpět k nám. Prostě nespáchal nic, co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy 
potrestat a pak ho propustím.“ 
Ale oni se všichni dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ Ten byl 
uvržen do žaláře pro nějakou vzpouru vzniklou v městě a pro vraždu. 
Pilát začal znovu na ně naléhat, protože chtěl Ježíše propustit. Ale oni odpověděli 
křikem: „Ukřižuj ho, ukřižuj!“ 
Pilát se proto rozhodl povolit jejich žádosti: propustil toho, který byl uvržen do 
žaláře pro vzpouru a vraždu a kterého si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim stalo po 
vůli. 
Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a 
vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem. 
Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim 
obrátil a řekl: „Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a 
nad svými dětmi; přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: ‘Blahoslavené neplodné, 
životy, které ne-rodily, a prsy, které nekojily!’ Tehdy lidé začnou říkat horám: 
‘Padněte na nás!’ a pahrbkům: ‘Přikryjte nás!’ Neboť když se toto děje se zeleným 
stromem, co se teprve stane se suchým!“ 
Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci. Když došli na místo, které se 
nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. 
Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. 
Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže 
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sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ 
Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský 
král, zachraň sám sebe!“ 
Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ 
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak ty nejsi Mesiáš? 
Zachraň sebe i nás!“ 
Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému 
trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme 
spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 
svého království.“ 
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ 
Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, 
protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným 
hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl 
naposled. 
Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně 
spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, 
co se stalo, bili se v prsa a vraceli se domů. 
 
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 

• U Božího hrobu se koná sbírka na Svatou zemi. 
• Na Velikonoční neděli se koná sbírka na kněžské platy. 

 
 

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 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• V tomto týdnu není. 

 
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

• Další setkání se uskuteční v pátek 22. 4. v 16:30 v katechetickém sále. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 23. 4. v 18:00 na faře. 

 
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 
 

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. 
• Vždy budou k dispozici dva zpovědníci, v úterý a ve středu odpoledne tři, a 

případně další v záloze. 
• Zpovídat se bude v kapli a ve zpovědnicích, zpovědníka si prostě najděte! 
• Využijte této příležitosti, před bohoslužbami od Zeleného čtvrtku do 

Neděle Zmrtvýchvstání se zpovídat nebude.  

 1. 2. 3. 

11.4. 9-12 P. Jan Pacholek P. Petr Šimara  
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11.4. 13-15 P. Adam Cynarski P. Marek Glac  
11.4. 15-17 P. Pavel Barbořák P. Ladislav Banďouch   

12.4. 9-12 P. Leszek Rackowiak P. Aleš Vrzala  

12.4. 13-15 P. Tomasz Salaga P. Andrzej Kaliciak P. Ladislav Banďouch  

12.4. 15-17 P. Adam Cynarski P.Josef Klinkovský P. Ladislav Banďouch  

13.4. 9-12 P. Tomáš Strogan P. Adam Cynarski  

13.4. 13-15 P. Tomáš Strogan P. Pavel Šíra P. Petr Šimara 

13.4. 15-17 P. Tomáš Strogan P. Pavel Šíra P. Petr Šimara 
 

DOMÁCÍ PAŠKÁLY 
• Opět bude možné zdobit Velikonoční domácí paškály. K dispozici jsou 

v sakristii. Zaokrouhlená cena svíce a vosku na zdobení při nákupu za 
velkoobchodní ceny je 150,- Kč. 
 

VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI 
14. 4.  Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně 

Povýšení sv. Kříže  
mše svatá                      18.00 hod. 
po mši bdění v Getsemanské zahradě 
 

15. 4.  Velký pátek – památka Umučení Páně  
Povýšení sv. Kříže 
ranní chvály a modlitba se čtením                        8.00 hod. 
křížová cesta                        9.00 hod. 
bohoslužba                        15.00 hod. 
po bohoslužbě modlitba u Božího hrobu                  do 18.00 hod. 
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice. 
 

16. 4.  Bílá sobota – modlitba u Kristova hrobu 
Povýšení sv. Kříže  
ranní chvály a modlitba se čtením                         8.00 hod. 
modlitba u Božího hrobu                         8.00 – 17.00 hod. 
Boží hrob bude umístěn v kapli Nejsvětější Trojice. 
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16. 4.  Velikonoční vigilie 
 – připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých 

Povýšení sv. Kříže   mše svatá 20.00 hod. 
Po vigilii se bude konat v katechetickém sále agapé – sladké i slané dobroty 
jsou vítány, jinak na Vás budou čekat chlebíčky a víno. 

 
17. 4.  Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti 

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. 
Povýšení sv. Kříže    nešpory                                           19.00 hod. 
 
Při dopoledních mších svatých - žehnání pokrmů. 
 

18. 4.  Pondělí velikonoční 
Povýšení sv. Kříže   mše svatá  7.30 a 10.30 hod. 
Sv. Cyril a Metoděj  mše svatá 9.00 hod. 

 
 

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 17. 4. 18.00 sv. Josef Krasice 
• Dnes v neděli 10. 4 bude v 15:00 v kostele PsK křížová cesta, kterou připravilo 

CMG. 
• Dnes v neděli 10. 4. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Přineste kasičky postní almužny – odevzdávejte je v sakristii. 
• Ostatní - viz Velikonoce v naší farnosti.  
• 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 

• Příprava ministrantů na obřady velikonočního třídení v kostele sv. Petra a Pavla 
bude ve čtvrtek 14.4. od 17:30; v pátek 15.4. v 16:30 a v sobotu 16.4. v 19:00 

• Postní almužna – ve Svatém týdnu je možné odevzdávat pokladničky s 
ušetřenými peněžními dary, které budou předány Charitě Prostějov. Můžete 
přinést buď do kostela nebo na faru. 

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 
 
 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Bohoslužby v nemocnici opět obnoveny, každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je 
bohoslužba církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://mladez.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 10. 4. do 17. 4. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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  

pondělí 
11. 4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

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

Úterý 
12. 4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
13. 4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 
Čtvrtek 
14. 4. ZELENÝ ČTVRTEK Povýšení sv. Kříže 18:00 

Povýšení sv. Kříže 18:30 
Pátek 
15. 4. VELKÝ PÁTEK Povýšení sv. Kříže 15:00 

sv. Petra a Pavla 17:30 

sobota 
16. 4. 

BÍLÁ SOBOTA   

SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

Povýšení sv. Kříže 20:00 
sv. Petra a Pavla 20:30 

neděle 
17. 4. 

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

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

sv. Jana Nepomuckého 11:00 
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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