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 Nedělník pro 7. neděli velikonoční 29. 5. 2022 
 

Dnes opět s výhodnou nabídkou na straně č. 7! 
1. ČTENÍ Sk 7,55-60 
Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a více konfliktů s 
oficiálními představiteli židovství. Jáhen Štěpán se obhajuje koncipovanou dlouhou řečí před 
veleradou. Jeho obsažná řeč vrcholí tvrdým osočením velerady z neochoty naslouchat Bohu. A tito 
představitelé ho za to vyženou ven ke kamenování. 
Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po 
Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží 
pravici!“ Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho 
zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom 
složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. 
Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl 
pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ A po těchto 
slovech skonal. 
ŽALM 97 
Boží vznešenost, krása, ale i skutečná moc Pána fascinuje žalmistu. A když sleduje dějiny a Boží 
jednání v nich, je nadšený. Zahleďme se na Boží dílo. Nefascinuje i nás? 
Odpověď: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 
Hospodin kraluje, ať zajásá země, – ať se radují četné ostrovy! – Spravedlnost a 
právo jsou základem jeho trůnu. 
Nebesa hlásají jeho spravedlnost – a všechny národy vidí jeho slávu, – všichni 
bohové se mu koří. 
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, – svrchovaně vynikáš nade 
všemi bohy. 
2. ČTENÍ Zj 22,12-14.16-17.20 
Čtenáři mohli v knize Zjevení sledovat strhující vyprávění o Božím vítězství a konečném zápasu 
spravedlivých, kteří dosáhli cíle. Nyní je třeba tuto knihu velkého povzbuzení uzavřít impulsem 
určeným pro čtenáře. 
Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, 
abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa i omega, první i poslední, 
začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají šaty; budou mít právo na strom života a 
branami vstoupí do města. 
Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních 
obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda.“ 
Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať také zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať 
přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. 
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Ten, kdo to dosvědčuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“ 
Amen, přijď, Pane Ježíši! 
EVANGELIUM Jan 17,20-26 
Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za učedníky. Je to vrcholný okamžik Ježíšovy 
péče o církev. Stojíme před branou Getsemanské zahrady, utrpení, zrady učedníků, Ježíšovy smrti 
a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Pán zásadní skutečnosti, které se mají naplnit na nás – 
jeho učednících. 
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale 
také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve 
mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v 
nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě 
poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. 
Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou 
slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. 
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito moji učedníci 
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, 
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ 
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 

 
• 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 
• Výuka náboženství – jako obvykle, ve čtvrtek 2. 6. od 16.30. Třetí třída už 

výuku 2.6., 9.6., a 16.6. nemá!!!  
• Ve čtvrtek 23. 6. bude poslední hodina náboženství, v 16:30 bude mše svatá 

v kostele PsK a po mši sv. setkání s dětmi a rodiči na rajské zahradě.  
 

 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 4. 6. v 18:00, bude krátký nácvik. 
• 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. Nejlepší čas pro 
takovou svátost smíření je v pátek od 16.00 do 17:00. 

 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

• V neděli v 19:00 s kompletářem a poslední v úterý 31. 5. v 18:00 – mše svatá 
začne po skončení májové pobožnosti 
 

• „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 30. 5. 8:00 NsT, úterý 31.5. 
18:00 NsT, středa 1. 6. 17:00 CaM, čtvrtek 2. 6. 8:00 PsK, pátek 3. 6. 8:00 PsK, 
neděle 5. 6. 18:00 sv. Josef. 

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

• Dnes v neděli 29. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný 
kompletář. 

• Ve čtvrtek 2. 6. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• Pátek 3. 6. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budou litanie se 

zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání. 
• Nezapomínejte, prosím, hlásit nemocné, které bychom mohli navštívit 

doma. Přes dobu covidovou se nám zájem o navštěvování doma nějak téměř 
vytratil. Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, jestli není ve Vašem okolí někdo, 
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kdo chodil do kostela a už nechodí a případně ho oslovit a zeptat se, zda by 
nechtěl návštěvu kněze a dát o tom vědět. Nikdo z nás neví dne ani hodiny a 
máme být připraveni. 

• V sobotu 4. 6. se bude udělovat při ranní mši svaté svátost nemocných 
• V SOBOTU 4. 6. PO RANNÍ MŠI SVATÉ BUDE ÚKLID KOSTELA PSK 

NA BIŘMOVÁNÍ A NOC KOSTELŮ!  
• V neděli 5. 6. nebude v 9:00 mše sv. v kostele CaM! 
• V NEDĚLI 5.6. BUDE PŘI MŠI SVATÉ V 10:30 V KOSTELE PSK OTEC 

BISKUP ANTONÍN UDÍLET SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ.  
• V neděli 5. 6. v 19:00 budou v kostele PsK nešpory a svátostné požehnání. 
• 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 
 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Dnes od 14 do 18 hodin srdečně zveme všechny na Den dětí s oslavou Panny 
Marie Pomocnice křesťanů na faře a farní zahradě. 

• Poslední májová pobožnost bude v pondělí 30. května - začátek v 18 hod 
• Ve středu 1.června bude adorace v 18:00; adorace za kněze bude 8. června v 17:30 
• První soboty v měsíci budou opět od září 
• Informace k farní pouti: Odjezd autobusu se zastávkami Sloup, Křtiny, Vranov v 

sobotu 4. června je již v 7:30! 
• Kostel sv. Jana Nepomuckého je uzavřen z důvodu plynování proti škůdcům 

(desinsekce). Bohoslužby budou obnoveny opět od 11. června 2022. 
• V neděli 22.5 se konala sbírka na pronásledované křesťany, celková částka 

nedělních sbírek za oba kostely je 13.431,- Kč. Pán Bůh zaplať! 
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. 
 

Setkání seniorů ve středu 1.6. nebude – bude v náhradním termínu, senioři 
jedou na společnou dovolenou. 

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

• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek 
3. 6. 2022 v Určicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého Jana Křtitele, 
konec ve 22:30.  Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí! 
mladez.dpv.cz 

• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 17. 6. 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 

• GRILOVAČKA v pátek 24.6. v Němčicích nad Hanou. V 17:30 mše svatá 
v kostele. 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Bohoslužby v nemocnici opět obnoveny, každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je 
bohoslužba církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské. 

 

 

http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://mladez.dpv.cz/
https://mladez.dpv.cz/
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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. 

FARNOST PROTIVANOV 

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

• Neděle 29.5. 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! 
  

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 29. 5. do 5. 6. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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  

pondělí 
30. 5. Pondělí po 7. neděli velikonoční 

Nejsvětější Trojice 8:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie Nejsvětější Trojice 18:00 

Středa 
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
2. 6. Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 

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

Pátek 
3. 6. 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, 
mučedníků 

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

sobota 
4. 6. Sobota po 7. neděli velikonoční 

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

U sv. Jana Nepomuckého 
mše sv. není!!! Hubení červotoče!!! 

neděle 
5. 6. 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
u sv. Cyrila a Metoděje mše sv. 

nebude 
sv. Petra a Pavla 9:00 

Povýšení sv. Kříže – 
biřmování o. biskup 

Antonín 
10:30 

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