Nedělník pro Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. 2022

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43
Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově smrti se rozejdou do dalších míst
Izraele. Petr je nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana, setníka Kornélia, což pro Žida
znamenalo poskvrnění, porušení Zákona. Poznal, že k tomuto setkání ho přivedl Bůh stejně jako
Kornélia. Proto i zde shrnuje podstatu evangelia.
Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve
v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše
z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním,
uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na
dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne
všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s
ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je
Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni
proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“
ŽALM 118
Asi málokteré místo Starého zákona popisuje tak jasně, i když obrazně, události vzkříšení. Na
tento žalm se odvolává řada novozákonních textů. Nechme se proniknout zpěvem Kristova
vítězství.
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť
řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. –
Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech.
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým
řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.
2. ČTENÍ Kol 3,1-4
Místo tohoto čtení se dnes může použít i text: 1 Kor 5,6b-8
Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vymezuje proti falešným hlasatelům
evangelia, kteří předpisují křesťanům, co všechno se nesmí jíst, dělat… (Kol 2,16-23). Tyto
předpisy nazývá Pavel „věci světa“. Náš text říká, v čem spočívá život člověka, který přijal
křesťanství.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je
Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus,
váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.
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EVANGELIUM Jan 20,1-9
Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním pátečních pašijí. Je dobré neztratit nit
dramatičnosti vyprávění. Od tohoto místa budeme číst, jak učedníci zažili a viděli skutečnost
vzkříšení.
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a
viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu
druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a
nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten
druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a
viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna.
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu
první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve
farnosti a dary pro farnost.
• Děkuji všem, kdo se zapojili do příprav na slavení Velikonoc, 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)).
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk
• U Božího hrobu se konala sbírka na Svatou zemi.
• Na Velikonoční neděli se koná sbírka na kněžské platy.
• V neděli 24. 4. se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a
údržbu.
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,
2

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
• Ve čtvrtek 21. 4. od 16:30.
• Výuku nebude mít skupina 6-9.
• 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 22. 4. v 16:30 v katechetickém sále.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
• Další setkání proběhne v sobotu 23. 4. v 18:00 na faře.
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: pondělí 18.4. v 9:00 CaM, pondělí 18.4.
v 10:30 PsK, čtvrtek 21. 4. v 8:00 PsK, čtvrtek 21.4. v 17:30 PsK, sobota 23. 4.
v 8:00 PsK, neděle 24. 4. 18.00 sv. Josef Krasice
• Dnes v neděli 17. 4. budou v 19:00 v kostele PsK velikonoční nešpory.
• Přineste kasičky postní almužny – odevzdávejte je v sakristii.
• V neděli 24. 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 o Velikonocích přijali svátost křtu, a na
ty, kdo se připravují 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
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Ve středu 20.4. v 18:30 v našem kostele bude možnost přijmout svátost
nemocných. Prosíme, přihlašujte se v sakristii.
• Od příští neděle 24.4. bude přihlašování na farní pouť, doprava bude autobusem,
na 3 místa: Sloup, Křtiny, Vranov u Brna.
• Děkuji všem farníkům, kteří přispěli k přípravám a průběhu slavení Svatého týdne
a velikonočního třídení (hudba a zpěv, úklid kostela, ministranti a lektoři, výzdoba
a jiné služby) a také všem, kdo přispěli do velikonoční sbírky.
• Velikonoční přání biskupa Štěpána Trochty a také naší salesiánské komunity
v Prostějově:
Všemohoucí Bože,
nám všem, kdo jsme ohroženi
vědomím ukřivděnosti,
vědomím bezvýchodnosti svého postavení,
vědomím marnosti svých obětí,
a vědomím své bezmocnosti proti zlu,
vlij hlubokou nadpřirozenou víru
ve Zmrtvýchvstání svého Syna,
které proměnilo potupnou popravu
v nejslavnější vítězství
a krátkozraký jásot v neslavné ticho.
Tuto cyrilometodějskou víru
rozmnožuj v nás
Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen
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
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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.
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PASTÝŘSKÝ LIST VELIKONOCE 2022
Drazí bratři a sestry,
slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrtí, ale i nad smrtí všech,
kteří byli křtem ponoření do jeho smrti. Jedná se tedy o každého z nás. Rád to
připomínám v této době, kdy kvůli pandemii covidu a válce na Ukrajině se mezi námi
šíří pandemie strachu spojená se strachem ze smrti. Pro ty, kteří nepočítají s věčným
životem, znamená snad opravdový konec a úplný zánik. Smrt nás opravdu obere o
všechno, ale ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, časem pak i o jméno, až
odejdou ti, co nás znají. Zůstane nám jen to, co jsme vykonali z lásky, co jsme poslali do
nebe před svou smrtí. To je sice pro radostné sváteční slavení téma vážné, ale je plné
naděje. Svatí, kteří to pochopili, se snažili odstěhovat do nebe celý svůj majetek a
shromáždit si tam velké bohatství. Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým
z lásky k Bohu. Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří z lásky k Bohu štědře
pomáhají válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ti většinou přišli o všechno. Mnozí přišli
jen
v jedněch šatech a s taškou v ruce. Bez vlastní viny se stali naprosto chudými a
závislými na pomoci. Všechno, s čím jim pomůžeme, s ubytováním, ošacením a
stravou, či s nalezením zaměstnání, je jedno z dobrých znamení, že žijeme jako noví
lidé. Mám radost, že mnoho farností otevřelo dveře svých domů pro lidi na cestě jako
ti dva učedníci z evangelia na cestě do Emauz 1. Nejedni farníci tak udělali pravou
velikonoční zkušenost víry a v lidech, které vyhnala z jejich domovů válka, poznali díky
skutkům lásky vzkříšeného Krista. Konkrétní skutky nezištné lásky, která neposuzuje a
nevybírá podle sympatií, prohlubují naši velikonoční víru.
Včera jsme si připomněli svůj křest a obnovili jsme křestní slib. Ve křtu jsme
vstoupili do Kristovy smrti. Tam jsme zemřeli pro svět a zrodili se pro Boží království.
To znamená, že my už máme smrt za sebou. Smrti se už nemusíme bát, jestli žijeme
pro Boží království. Nový život ovšem znamená, že už nežijeme podle těla, podle
toho, co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, ale že žijeme podle Boha, podle
Ducha Svatého. Takový život nese nádherné plody: jako je láska, radost a pokoj... 2 Ten
nás vede k úžasné svobodě Božích dětí. Pak jsme dokonce svobodní i od nás samých.
Kdo opravdu uvěřil v Kristovo vzkříšení, ten nechává Boha žít v sobě. Kdo v sobě
nenechá žít toho, který dává život, sám se odsuzuje k smrti a beznaději. Kdo žije svůj
křest, vytváří křesťanskou kulturu a buduje společenství, protože v sobě nechává
milovat Boha. Bůh je láska 3. Proto když ho necháváme v sobě žít, necháváme ho milovat
Srov. Lk 24,13n
Gal 5,22n
3 1 Jan 4,8
1
2
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svým srdcem, svými skutky, svýma rukama. On pak i skrze nás může dělat zázraky a
budovat krásný svět.
Den vzkříšení je den plný radosti, života a naděje, prostě je krásný. Budeme-li žít svůj
křest naplno, bude celý náš život krásný.
Jak Ježíšovi učedníci našli velikonoční radost? Když přišli ke hrobu. Láska k
Ježíšovi přivedla ženy k jeho hrobu. 4 K životu křesťanů, k naší velikonoční kultuře
patří i hroby. Nejen ten Kristův prázdný, ale i hroby všech křesťanů, kteří jako Kristem
vykoupení a posvěcení přijímáním eucharistie, posvěcují zem, do které jsou ukládáni
ke vzkříšení. Vždycky mě mrzí, když slyším, jak přibývá zemřelých, kteří nemají ani
hrob, ani se s nimi nikdo nerozloučí. Přece i za ně Kristus zemřel. I je čeká vzkříšení.
Křesťané vždy považovali pohřbívání zemřelých za skutek tělesného milosrdenství a
pohřbívali i cizince a doprovázeli i neznámé. I dnes, či právě dnes, je hojná účast na
rozloučení se zemřelým součástí křesťanské kultury, která roste z víry ve vzkříšení.
A ještě jedna velikonoční událost je dnes velmi aktuální. O Velikonocích vznikla
asi nejstarší fake news – falešná zpráva, o níž je řeč v Bibli, u svatého Matouše. Tehdejší
velekněží dali vojákům peníze a nařídili jim lživě říkat: Když jsme ve službě zaspali, učedníci
odnesli jeho tělo. Ta falešná zpráva je rozšířena u židů dodnes. 5 Falešné zprávy se dnes v době
vyspělých komunikačních prostředků šíří velmi snadno a rychle. Nepoctiví lidé je
vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují do
informační války, podrývání autority či rozpadu církve a společnosti. Mějme
velikonoční odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní a informace si prověřujme z
více zdrojů, ale nezapomeňme, že církev je společenstvím těch, kdo uvěřili v Kristovo
vítězství a společná víra je pro ně víc než soukromý názor. Služebníci ďábla šíří lži a
zprávy o vítězství zla. Lidé evangelia jsou šiřiteli dobrých zpráv.
Sestry a bratři,
každému z Vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, radost,která otvírá
srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství a vydává svědectví o Boží
kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho hodnotu. Kéž Vaše víra roste každým
skutkem lásky k potřebným a Vaše věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním
pravdy evangelia.
K velikonočnímu způsobu života každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

4
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Lk 24,1n
Srov. Mt 28, 11n
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den

Mše svaté v Prostějově od 17. 4. do 24. 4. 2022
liturgická oslava

neděle
17. 4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

pondělí
18. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

Úterý
19. 4.

Úterý v oktávu velikonočním

Středa
20. 4.

Středa v oktávu velikonočním

Čtvrtek
21. 4.

Čtvrtek v oktávu velikonočním

Pátek
22. 4.

Pátek v oktávu velikonočním

sobota
23. 4.

Sobota v oktávu velikonočním

neděle
24. 4.

2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
sv. Josefa v Krasicích
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
7:30
9:00
9:00
10:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa v Krasicích
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

