Nedělník pro 4. neděli velikonoční 8. 5. 2022

1. ČTENÍ Sk 13,14.43-52
Vyprávění Skutků apoštolů pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k šíření evangelia za
hranice Izraele. Apoštolové Pavel a Barnabáš se na první apoštolské cestě (od jižního pobřeží
zhruba do středu dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. Pro
svatého Pavla byla ale zásadní otázka hlásání pohanům. Dnes čteme o události, která mu pomůže
obrátit k nim pozornost.
Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii.
Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů,
kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali
věrni Boží milosti.
Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když
však židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když
mluvil, a vedli rouhavé řeči.
Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale
proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života,
obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: ‘Určil jsem tě za světlo
pohanům, abys byl spásou až na konec země.’“
Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo
byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.
Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže města, vyvolali proti
Pavlovi a Barnabášovi pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni si na
svědectví proti nim setřásli prach z nohou a odešli do Ikónia. Učedníci však byli plní
radosti a Ducha svatého.
ŽALM 100
Žalm reflektuje skutečnost hlásání radostné zvěsti pohanům. Je to výzva k jásotu nad Božím dílem
nejen pro Izrael, ale pro všechny národy.
Odpověď: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte Hospodinu s radostí, – vstupte před
něho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil, a my mu náležíme, – jsme jeho lid a
stádce jeho pastvy.
Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdenství je věčné, – po všechna pokolení
trvá jeho věrnost.
2. ČTENÍ Zj 7,9.14b-17
Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola), následně se objeví vítězný Beránek,
jenž spustil řetězec posledních událostí, které vedou k vítězství věrných a k pádu mocností Zla. V
6. kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za úkol začít proces se Zlem. Ale to je přerušeno
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andělem, který nejprve volá věrné k Bohu. Tak se ocitáme v našem textu, kde jsou tito věrní
přijímáni v nebi.
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů,
plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s
palmami v rukou.
A jeden ze starců mi řekl: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si
do běla vyprali v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu
slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k nim sníží a bude s nimi bydlet.
Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli
jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k
pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“
EVANGELIUM Jan 10,27-30
Janovo evangelium v 10. kapitole mluví velmi jasně o vztahu Krista a jeho církve. Každé slovo
našeho úryvku je klíčové pro jednoznačné pochopení vztahu Krista a nás.
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám
věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi
je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec
jedno jsme.“
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
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
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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 12. 5. 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
• V pátek 20. 5. bude v 16:30 první svatá zpověď a nácvik.
• V sobotu 21. 5. bude v 10:00 slavnost prvního svatého přijímání
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
• Další setkání proběhne v sobotu 14. 5. v 18:00 na faře.
• Biřmování bude uděleno na Slavnost Ducha svatého 5. 6. v 10:30.

•
•
•
•
•

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).

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
• V úterý a v pátek v 18:00 – mše svatá začne po skončení májové pobožnosti
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• Ve středu ve 12:00
• V neděli v 19:00 májová + zpívaný kompletář
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 tyto úmysly: středa 11.5. 17:00 CaM, čtvrtek 12. 5.
8:00 PsK, pátek 13. 5. 8:00 PsK,
• Dnes v neděli 8. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný
kompletář.
• Ve středu 11. 5. se v 19:00 sejde pastorační rada.
• Ve čtvrtek 12. 5. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti.
• V neděli 15. 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.
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
• Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu pravidelně od 18:00 v pondělí a pátek
namísto růžence.
• městská pouť u sv. Jana Nepomuckého bude v sobotu 14.5. v 17 h.
• Srdečně vás zveme na farní pouť, která se uskuteční 4.6.2022 Stále jsou volná
místa v autobuse!
• Zveme také na pěší pouť 21.5. z Nivy do Sloupu – informace na vývěsce nebo
u P. Ladislava Hubáčka.
• první svaté přijímání bude v neděli 22.5.2022 při mši v 9:00.
• Hledáme nové akolyty – ty, kteří rozdávají eucharistii, vedou adorace Nejsvětější
svátosti, navštěvují nemocné a přinášejí eucharistického Krista. Přihlaste se,
prosím, do této služby.
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

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/
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 22.- 26.8. 2022
od 7:30 -16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/urtAv
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Více informací najdete na našem webu: https://www.prostejov.dcpr.cz/
MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích– každé pondělí od 9–12 hod
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
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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.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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.
FARNOST PROTIVANOV
• Zve na květnové koncerty k 250. výročí kostela Narození Panny Marie
v Protivanově
• Neděle 8.5. od 15:00 Holóbkova mozeka
• Neděle 28.5. v 15:00 Adorare
• Koncerty budou probíhat na farním dvoře (V případě nepříznivého počasí místo
upřesněno na www.farnostprotivanov.cz)
• Vstupné dobrovolné
• Srdečně Vás zveme!
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den

Mše svaté v Prostějově od 8. 5. do 15. 5. 2022
liturgická oslava

neděle
8. 5.

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

pondělí
9. 5.

Pondělí po 4. neděli velikonoční

Úterý
10. 5.

Úterý po 4. neděli velikonoční

Středa
11. 5.

Středa po 4. neděli velikonoční

Čtvrtek
12. 5.

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

Pátek
13. 5.

Pátek po 4. neděli velikonoční

sobota
14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

neděle
15. 5.

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

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
18:30

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

