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 Nedělník pro 2. neděli velikonoční 24. 4. 2022 
1. ČTENÍ Sk 5,12-16 
Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, následném 
vyšetřování před radou a po příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první komunitu církve 
ošidit. Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva tedy ukazuje, že 
evangelium nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst. 
Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně 
shromažďovali v Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval 
připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. 
Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána. Dokonce i na ulici vynášeli 
nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka, aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho 
stín padl na někoho z nich. Také z okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho 
lidí a přinášeli nemocné i trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni. 
ŽALM ŽALM 118 
Tento „žalm vzkříšení“ opakujeme po celé Velikonoce, jeho text je i výkladem velikonočních 
událostí. My se můžeme připojit k modlitbě díků za vykoupení. 
Odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na 
věky. Nebo: Aleluja. 
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům 
Áronův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí 
Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ 
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým 
řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil 
Hospodin, – jásejme a radujme se z něho! 
Hospodine, dej spásu, – Hospodine, popřej zdaru! – Požehnaný, kdo přichází v 
Hospodinově jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova domu. – Bůh je Hospodin a 
dopřál nám světlo. 
2. ČTENÍ Zj 1,9-11a.12-13.17-19 
Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným barvitých 
obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského zápasu o spásu. Hned na 
začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání k sepsání této knihy a 
především Hospodina. 
Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Království i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem 
se pro hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje 
Patmos. A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný 
hlas jako zvuk polnice: „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím.“ 
Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se 
obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů postavu podobnou 
Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. 
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Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a 
řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ 
na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své vidění: nynější i to, 
které přijde později.“ 
EVANGELIUM Jan 20,19-31 
Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl ukřižován, na 
začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé potkává 
učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný 
týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“. 
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.“ 
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní 
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ 
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a 
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ 
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými 
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem 
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, 
ale věřící.“ 
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ 
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto 
uvěřili.“ 
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této 
knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, 
a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
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 ještě jednou 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.   
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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. Vybralo se 4501 Kč. Pán 
Bůh zaplať. 

• Na Velikonoční neděli se konala sbírka na kněžské platy, vybralo se 41 173 
Kč. Pán Bůh zaplať. 

• 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, 
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. Pokud jsou některé časy označené vykřičníkem, pak to 
znamená, že v tu dobu, pokud nebude služba, bude na 99% zavřeno. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 28. 4. od 16:30. 
• 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 6. 5. v 16:30 v katechetickém sále. 
• V pátek 20. 5. bude v 16:30 první svatá zpověď 
• V sobotu 21. 5. bude v 10:00 slavnost prvního svatého přijímání 

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Další setkání proběhne v sobotu 30. 4. v 18:00 na faře. 
 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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).  

 
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. 

• Přineste kasičky postní almužny – odevzdávejte je v sakristii. 
• 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: sobota 30. 4. v 8:00 PsK, neděle 1. 5. 18.00 

sv. Josef Krasice. 
• Dnes v neděli 24. 4. bude v 15:00 v kostele PsK pobožnost k Božímu 

milosrdenství. 
• Dnes v neděli 24. 4. bude bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a 

svátostné požehnání. 
• Ve středu 27. 4. bude také v 16:00 mše svatá v kapli svaté Anny. 
• Ve čtvrtek 28. 4. bude také v 10:30 mše svatá v kapli svatých Andělů strážných. 
• Ve čtvrtek 28. 4. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V neděli 1. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a  zpívaný 

kompletář. 
• 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. 
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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 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Děkujeme všem, kdo se zapojili do Postní almužny. Celkový výtěžek byl 11370 
Kč /počet kasiček: 18 - odesláno Charitě Prostějov. 

• Děkujeme za velikonoční sbírku na salesiány, vybralo se celkem 25 180 Kč. Tato 
sbírka se v tomto roce použije na splácení dluhu za rekonstrukci fary - TREFY 

• V pátek v 19:30 bude v kostele “Adorace nejen pro mládež”. Jste zváni. 
• V příštím týdnu pokračuje 2.část provinciální kapituly salesiánů. V sobotu 30.4. 

budou všichni salesiáni na celodenním setkání provincie ve Fryštáku. 
• Sobotní setkání nad Biblí “Vezmi a čti” nebude. 
• Srdečně vás zveme na farní pouť, která se uskuteční 4.6.2022 - podrobnosti na 

vývěsce nebo farní WEB stránce (https://petrpavel.dpv.cz/farni-pout-2022/. 
Přihlašování od dneška - 24.4.2022 do 15.5.2022 vždy po nedělní mši sv. v kapli 
sv. Lazara. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
https://petrpavel.dpv.cz/farni-pout-2022/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV 

• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek 
6. 5. 2022 v Pivíně, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého Jiří, konec 
ve 22:30.  Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí! mladez.dpv.cz 

• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 20. 5. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mladez.dpv.cz/
https://mladez.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 24. 4. do 1. 5. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
24. 4. 

2. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ  

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 
25 4. Svátek sv. Marka, evangelisty 

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

Úterý 
26. 4. Úterý po 2. neděli velikonoční Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
27. 4. Středa po 2. neděli velikonoční 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Anny 16:00 

sv. Cyrila a Metoděje 17:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
28. 4. Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 

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

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

Pátek 
29. 4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a 
učitelky církve, patronky Evropy 

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

sobota 
30. 4. Sobota po 2. neděli velikonoční 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
1. 5. 

3. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

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 
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