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 Nedělník pro 5. neděli velikonoční 15. 5. 2022 
1. ČTENÍ Sk 14,21b-27 
Svatý Pavel a svatý Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z území středu dnešního Turecka do 
Antiochie Syrské (přístav v severovýchodním cípu Středozemního moře). Ta byla centrem křesťanů 
celé oblasti. A všude ustanovují správu nových komunit (náznak dnešního systému duchovní 
správy). 
Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam 
učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království 
vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po 
modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. 
Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. 
Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, 
které teď ukončili. 
Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal 
a jak otevřel bránu k víře pohanům. 
ŽALM 145 
Zpěv je chválou za požehnání, které v souvislosti s prvním čtením můžeme vztáhnout na Pavlovo 
dílo misií. Připojme se k této chvále za celé dějinné dílo hlásání evangelia! 
Odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je 
Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať 
vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle! 
Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě tvé vznešené říše. – Tvé království je království 
všech věků – a tvá vláda trvá po všechna pokolení. 
2. ČTENÍ Zj 21,1-5a 
Po tři neděle budeme číst ze závěru celé Bible, a tedy ze závěru Apokalypsy. Po všech peripetiích 
života a pronásledování ti, kdo obstáli, zakusí nádheru cíle připraveného Bohem: dar nové země. 
V obrazné řeči se mísí jak biblická symbolika, tak i důraz na emoce. Obojí ale svědčí o 
velkolepém Božím daru, který pro nás Bůh připravil. 
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země 
zmizely, ani moře už není. 
A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo 
vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu 
mohutný hlas: „Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou 
jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí: 
nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, 
pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“ 
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EVANGELIUM Jan 13,31-33a.34-35 
Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit Poslední večeři. 
Ale text je vybrán především kvůli odkazu na základní princip fungování společenství církve. 
Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale přikázání. 
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. 
Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. 
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; 
jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že 
jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ 
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 

• DNES V NEDĚLI 15. 5. SE KONÁ PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA 
NA OPRAVY A ÚDRŽBU. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL  

• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je umístěn na stolku 
v kostele. Je snaha o to, aby kostel byl otevřený kromě bohoslužeb 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 19. 5. od 16:30. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 21. 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 
• 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. 
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• V tomto týdnu jsou volné tyto úmysly: středa 18. 5. 8:00 PsK, pátek 20. 5. 8:00 
PsK,  

• Dnes v neděli 15. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný 
kompletář. 

• Ve čtvrtek 19. 5. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V soboru 21. 5.  se při mši svaté v 10:00 v kostele PsK koná slavnost prvního 

svatého přijímání. 
• V neděli 22. 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. 

• Od úterý 24. 5. bude kostel PsK na 10 dnů z důvodu likvidace červotoče 
uzavřený, mše svaté budou slaveny v kapli Nejsvětější Trojice.  

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 

• Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu pravidelně od 18:00 v pondělí a pátek 
namísto růžence. V pondělí od 16:15 bude modlitba celého sv. Růžence. 

• V úterý v 10:00 mše sv. na poděkování za dar kněžství - P. Wladyslav Marek 
Mach, SDS - 25. výročí kněžského svěcení v Prostějově 

• V rámci Prostějovských dnů hudby bude v úterý 18:00 chrámový koncert 
komorního orchestru žáků a učitelů ZUŠ Vladimíra Ambroze. 

• Srdečně vás zveme na farní pouť 4.6.2022 Stále je několik volných míst v 
autobuse! 

• Zveme také na pěší pouť 21.5. z Nivy do Sloupu – informace na vývěsce 
• první svaté přijímání dětí bude v neděli 22.5.2022 při mši v 9:00. Upozorňujeme, 

že tento den budou místa k sezení v kostele rezervována pro rodiny a pozvané 
hosty prvokomunikantů. 

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/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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 

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. 

 

 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://cprpv.ic.cz/
http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://mladez.dpv.cz/
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FARNOST URČICE 

• Zve na MÁJOVÝ KONCERT ŽESŤOVÉHO SOUBORU BRASS Q 
v neděli 15.5 v 16:00 v kostele sv. Jana Křtitele v Určicích. 
 
 

FARNOST PROTIVANOV 

• Zve na květnové koncerty k 250. výročí kostela Narození Panny Marie 
v Protivanově 

• 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! 

 

SHM PROSTĚJOV 

• Srdečně zveme všechny, kdo jsou nebo byly dětmi na Den dětí s oslavou Panny 
Marie Pomocnice křesťanů, který se uskuteční 29. května od 14 do 18 hodin na 
faře Trefa (Lidická 1a, Prostějov). Zapálením pochodně zahájíme první 
prostějovské olympijské hry. Nebudou chybět sportovní i kreativní soutěže ani 
sladké a slané odměny pro závodníky i fanoušky. Tím vším a také společnou 
modlitbou budeme oslavovat Pannu Marii. Na všechny se moc těší salesiáni a 
animátoři SHM Prostějov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farnostprotivanov.cz/
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NOC KOSTELŮ SE KONÁ V PÁTEK 10.6. 
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Mše svaté v Prostějově od 15. 5. do 22. 5. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
15. 5. 

5. 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 
16. 5. 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka 

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

Úterý 
17. 5. Úterý po 5. neděli velikonoční Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
18. 5. Středa po 5. neděli velikonoční 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
19. 5. Čtvrtek po 5. neděli velikonoční 

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

Pátek 
20. 5. 

Památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze 

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

sobota 
21. 5. Sobota po 5. neděli velikonoční 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 10:00 

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
22. 5. 

6. 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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