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 Nedělník pro 6. neděli velikonoční 22. 5. 2022 
 

Dnes s výhodnou nabídkou na straně č. 7 a č. 3! 
 

1. ČTENÍ Sk 15,1-2.22-29 
Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48 po Kr. Evangelium bylo hlásáno již na mnoha místech 
mimo Palestinu. Ale s tím vyvstává zásadní otázka: Nakolik musí obrácení pohané nejprve 
zachovávat židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany nezávazné? Proto se schází 
první koncil (Sk 15,4-21). Jeho závěry jsou obsahem našeho textu. 
Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle 
mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi 
dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli 
této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším 
do Jeruzaléma. 
Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu 
vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, 
kterému říkali Barsabáš, a Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto 
psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a 
Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu 
znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. 
My jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je 
k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život 
pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili 
ještě ústně. 
Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno 
kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, 
masa z udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. 
Buďte zdrávi.“ 
ŽALM 67 
Tento žalm je ve skutečnosti prosbou, aby se projevila Boží milost. Připojme se! 
Odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 
Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na 
zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. 
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – 
ať ho ctí všechny končiny země! 
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2. ČTENÍ Zj 21,10-14.22-23 
Navazujeme v četbě na minulou neděli. Kniha Zjevení apoštola Jana je dílo psané zvláštním 
jazykem plným paralel, metafor a symbolů. V této knize jsme se dostali až k závěrečným 
kapitolám, které popisují konečné Boží vítězství a odměnu spravedlivých. Nechme se strhnout 
emotivním popisem nebe – místa, které pro nás připravuje Bůh. 
Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, 
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako 
nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 
dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména 
dvanácti izraelských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány 
k jihu a tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních kamenů a na 
nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů. 
Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho 
chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, 
protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek. 
EVANGELIUM Jan 14,23-29 
Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou. Nyní je Ježíš povzbuzuje: „Ať se vaše 
srdce nechvěje“ (Jan 14,1). A na tomto podkladě otevírá tajemství niterného Božího života – 
tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje působení „Přímluvce“ – Ducha svatého. 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec 
ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, 
nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, 
který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, 
Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene 
vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. 
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám 
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ 
a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť 
Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až 
se to stane.“ 
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)).  
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O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
• DNES V NEDĚLI 22. 5. SE KONÁ SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ 

KŘESŤANY. 
 

• Kostel je každý den otevřen veřejnosti. Jen je škoda, že se na tom nepodílíte 
zapisováním na služby hlídání, jak je zde připomínáno. Zkuste si najít hodinku. 

 
• Výuka náboženství – jako obvykle, ve čtvrtek 26. 5. od 16.30. 

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Další setkání proběhne v sobotu 28. 5., jste zváni k účasti na bohoslužbě smíření. 
• Biřmování bude uděleno na Slavnost Ducha svatého 5. 6. v 10:30. 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ  

• Před mší sv. jako obvykle. Tentokrát však pro vás máme speciální nabídku! 

BOHOSLUŽBA SMÍŘENÍ 

v sobotu 28. května v 18:00 – kaple Nejsvětější Trojice 

PROČ BYCH MĚL/A DORAZIT? 

 

 

SPOLEČNÉ SLAVENÍ 
Svátost smíření v nás probouzí radost z 
toho, že nám Kristus dává další šanci 
začít s čistým štítem; na bohoslužbě 

smíření budeme mít příležitost se z této 
skutečnosti radovat společnou 

modlitbou a zpěvem. 

VĚTŠÍ PROSTOR 
Při běžné svaté zpovědi není mnoho 

času rozebrat skutky podrobněji; 
svátost smíření bude středem této 

bohoslužby a nebude kam pospíchat. 

SLOVO Z PÍSMA 
V první části bohoslužby budeme číst z 

Písma a vyslechneme homilii; to nás 
připraví na osobní zpytování svědomí, 

pro které bude vyhrazen čas. 

NEBOJTE SE 
Vyznání hříchů bude samozřejmě 
probíhat obvyklým soukromým 

způsobem; nemusíte se bát, že se na vás 
při tom budou všichni ostatní dívat. 

Jsou domluveni čtyři zpovědníci, 
budete si moci vybrat. 

ZVEDNĚTE HOZENOU RUKAVICI 
Ať už chodíte ke svátosti smíření pravidelně, nebo málokdy, přijměte tuto výzvu! 
Je ověřeným faktem, že pár desítek minut strávených v kapli poslechem Božího 

slova a rozjímáním ještě nikoho nezabilo ���� Na společnou slavnost se těší členové pastorační rady. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 nemusí být vždy úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné tyto úmysly: pondělí 23. 5. 8:00 PsK středa 25. 5. 
8:00 NsT, středa 25. 5. 17:00 CaM, čtvrtek 26. 5. 8:00 NsT, neděle 29. 5. 7:30 
NsT, neděle 29. 5. 18:00 sv. Josef. 

• Dnes v neděli 22. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný 
kompletář. 

• OD ÚTERÝ 24. 5. BUDE KOSTEL PSK NA 10 DNŮ Z DŮVODU 
LIKVIDACE ČERVOTOČE UZAVŘENÝ, MŠE SVATÉ BUDOU 
SLAVENY V KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. 

• Ve středu 25. 5. bude také v 18:00 mše svatá v kapli svaté Anny. 
• Ve čtvrtek 26. 5. bude také v 10:30 mše svatá v kapli svatých Andělů strážných. 
• Ve čtvrtek 26. 5. nebude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V pátek 27. 5. nebude večerní mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice (u 

Povýšení). 
• V neděli 29. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný 

kompletář. 
• V SOBOTU 4. 6. PO RANNÍ MŠI SVATÉ BUDE ÚKLID KOSTELA PSK 

NA BIŘMOVÁNÍ A NOC KOSTELŮ!  
• 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 
 
  

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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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. 

• v příštím týdnu je v kostele navíc mše sv v 18:30 v úterý (slavnost P. Marie 
Pomocnice) a ranní mše ve čtvrtek je změněna na 18:30 (Nanebevstoupení) 

• V pátek 27.5. bude adorace nejen pro mládež od 19:30 do 20:30 
• Je vyvěšen plán sbírek na květen–červen 2022. Farní rada schválila pravidelné 

sbírky na splátky za rekonstrukci fary (od června 2022) 
• Změna: Odjezd autobusu se zastávkami Sloup, Křtiny, Vranov v sobotu 4. června 

je již v 7:30! 
• Sbírka na opravy. Celková částka nedělních sbírek za oba kostely je 9.831, - Kč 
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. 
 
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. 
 

 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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 URČICE 

• Zve dnes v neděli 22.5.2022 v 15 hodin na MÁJOVOU POBOŽNOST PRO 
RODINY S DĚTMI do kostela v Určicích.   

• Po skončení pobožnosti se uskuteční táborák na farní zahradě. Špekáčky a pečivo 
s sebou. 

• V případě nepříznivého počasí bude připraven alternativní program na faře.  
 

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.  

https://mladez.dpv.cz/
http://www.farnostprotivanov.cz/
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NOC KOSTELŮ 
JIŽ V PÁTEK 10.6.! 

Noc kostelů bude v pátek 10. června od 18 do 24 hodin. 
Prosíme ochotné dobrovolníky o zajištění dohledu v kostele. 
Není to nic složitého, většinu informací se návštěvníci dovědí 
u vstupního stolečku, kam je můžete odkázat, když si nebudete 
vědět rady. 

 

ANO, TATO NABÍDKA JE PRÁVĚ PRO TEBE! 

?!? Kolik mě to bude stát ?!? 

 

Na skříňce u kancionálů leží rozpis na hlídání kostela. 
Prosíme, zapište se. Není v silách několika málo organizátorů 
včetně pana děkana obcházet jednotlivé farníky a prosit o 
pomoc. Ani se neptejte, kdy a kam vás potřebujeme. Prostě se 
podívejte na rozpis a napište se – aspoň na chvíli. 

 

??? Co za to dostanu ??? 

 

 Strávíte o pět minut méně v očistci! 
 Podpoříte dílo EVANGELIZACE – protože, položme 

si upřímnou otázku – co každý z nás dělá pro to, aby se 
radostná zvěst o Kristově vzkříšení šířila do celého 
světa?! 

 
Vy, kdo přijít nemůžete, podpořte Noc kostelů modlitbou. 

 
Noc kostelů není výmysl několika jedinců v Prostějově, tato 
akce se po vzoru Rakouska, kde vznikla, pravidelně koná 
v České republice již od roku 2008. V našem městě začala 
tradice Noci kostelů v roce 2009 a zapojují se do ní každoročně 
i další křesťanské ekumenické církve. 
 
Všem ochotným dobrovolníkům předem děkujeme. 

Pastorační rada farnosti 
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Mše svaté v Prostějově od 22. 5. do 29. 5. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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  

pondělí 
23. 5. Pondělí po 6. neděli velikonoční 

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

Úterý 
24. 5. Úterý po 6. neděli velikonoční 

Nejsvětější Trojice 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30  

Středa 
25. 5. Středa po 6. neděli velikonoční 

Nejsvětější Trojice 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Anny 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
26. 5. 

SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Nejsvětější Trojice 8:00 
sv. Andělů strážných 10:30 
Nejsvětější Trojice 17:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Pátek 
27. 5. Pátek po 6. neděli velikonoční 

Nejsvětější Trojice 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje – mše 

sv. pro CMG 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
28. 5. Sobota po 6. neděli velikonoční 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Nejsvětější Trojice 8:00 

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
29. 5. 

7. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

Nejsvětější Trojice 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Nejsvětější Trojice 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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