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 Nedělník pro neděli Seslání Ducha svatého 5. 6. 2022 
 

1. ČTENÍ Sk 2,1-11 
Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se přinášela první úroda a 
děkovalo se Bohu za dar Tóry (Zákona). V tento den přicházeli do Jeruzaléma židé z celého 
světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili nanebevstoupení Krista; nyní mají čekat a modlit se. 
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe 
hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly 
se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni 
byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 
promlouvali. 
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten 
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak 
mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: 
„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou 
mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a 
Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, 
my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak 
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 
ŽALM 104 
Zpěv radosti nad stvořením je dnes zařazen především kvůli zmínce o Duchu, který vše tvoří. Bůh 
tak obnovuje tvář země. 
Odpověď: Odpověď: Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná 
jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. 
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého 
ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země. 
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se 
mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu. 
2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13 
Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, zda jsou významnější ti, kteří mají dar jazyků 
(1 Kor 12–14). Pavel proto vysvětluje vztah mezi Duchem svatým a duchovními dary 
(charismaty). 
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ 
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je 
pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to 
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby 
mohl být užitečný. 
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich 
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mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni 
jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, 
otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 
 
SEKVENCE 
Svatý Duchu, sestup k nám, 
dej své světlo temnotám, 
v jasu lásky nech nás žít. 
Přijď se svými dary zas, 
otče chudých, mezi nás, 
přijď nám srdce potěšit. 
Těšiteli, buď náš host, 
žij nám v srdci pro radost, 
pro klid, kterým oplýváš. 
Po práci nech oddychnout, 
osvěž naši zprahlou pouť, 
setři slzy z našich řas. 
Daruj šťastný plamen svůj 
věrným srdcím, pamatuj 
na nás, k nimž ses naklonil. 
Bez tebe jsme na zemi 
ubozí a ztracení, 
kořist pro tmu, pro omyl. 
Smyj z nás hříchy, stopy vin, 
dej svou svěžest žíznivým, 
vyhoj z bolestí a ran. 
Zchladlým srdcím oheň dej, 
z lhostejnosti pomáhej, 
odveď ze scestí a chraň. 
Veď nás k ctnostem, nauč nás 
dobrem naplňovat čas, 
svými dary pomoz všem. 
Uč nás, jak si zasloužit 
šťastnou smrt. A dej nám žít 
věčnou radost před Bohem. 
 
 
ZPĚV PŘED EVANGELIEM 
Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své 
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lásky. Aleluja. 
 
EVANGELIUM Jan 20,19-23 
Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo jen 
o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout dar své lásky – 
Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také Boží moc! 
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.“ 
 
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 všem úžasným obětavým farníkům, kteří přišli v sobotu na 
mimořádný úklid farního kostela. S vypětím všech sil jsme to zvládli. Paní 
Marii, Heleně a Evě děkuji, že náš kostel krásně vyzdobili květinami. Není 
v našem kostele zdaleka vše dokonalé, tu a tam je něco zašlé nebo oprýskané a 
podobně a není se čemu divit, naposledy se maloval před více než třiceti lety. A 
mobiliář nebyl výrazně restaurován více než sto let. Vždy ale můžeme skoro 
všechno oprášit nebo umýt a v našem kostele je co oprašovat a umývat. 
První velká akce, která nás čeká a nemine, bude nejprve projektování nové 
elektroinstalace a pak její postupná realizace. Bohužel už jí dochází životnost a 
pokud něco nesvítí, tak to nemusí být tím, že nikdo nevyměnil žárovku. Opět 
budete v Nedělníku častěji nacházet povídání o tom, co je potřeba udělat a co se 
udělalo.  

• 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 SE KONÁ SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V NAŠÍ 
ARCIDIECÉZI. Nezapomínejte, že i v našem městě máme církevní školu, 
jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. To ovšem neznamená, že 
bychom toho, že tuto školu zde máme, mohli jen využívat, ale znamená to 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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také, že bychom ji měli jako farnost finančně podporovat. To je pohled 
našeho otce arcibiskupa. Podpora farnosti by podle pohledu otce 
arcibiskupa měla směřovat zvláště základní škole.  

 
• 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 9. 6. od 16.30. Třetí třída už 

výuku 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.  
 

 
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. 

 
 

• „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: sobota 11. 6. 8:00 PsK, 
• Dnes v neděli 5. 6. v 19:00 budou v kostele PsK nešpory a svátostné požehnání. 
• Ve čtvrtek 9. 6. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V pátek 10. 6. nebude večerní mše svatá. V 18:00 BUDE BOHOSLUŽBA 

SLOVA NA ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELŮ.  Na tuto bohoslužbu jste 
samozřejmě srdečně zváni! To, že není mše svatá, určitě neznamená, že 
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byste si měli říct, tak to tam nepůjdu, ale právě naopak. Bohoslužba slova 
byla zvolena proto, aby dění v kostele bylo srozumitelné i pro ty, kdo 
obvykle do kostela nechodí. Ale bez těch, co tam chodí, to samozřejmě 
ztrácí poněkud smysl, protože bohoslužbu netvoří kněz, ministranti a 
varhaník, ale všichni přítomní věřící. Úmysl mše svaté Za Františka a Annu 
Linhartovy a živou a zemřelou rodinu bude odsloužen buď v pátek 24. 6. v 18:00 
anebo je potřeba se domluvit na jiném termínu.  

• V neděli 12. 6. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo o Velikonocích přijali svátost křtu, a na 
ty, kdo přistoupili k prvnímu svatému přijímání a k 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 je sbírka na církevní školy, příští neděli sbírka na splátku rekonstrukce fary 
• Ve středu 8.6. bude adorace za kněze od 17:30 
• 10.6. 2022 v pátek 18:00 růženec, 18:30 mše a následuje další program Noci 

kostelů do 22:00 
• 25.6.plánujeme pracovní brigádu na faře, farní zahradě a také u kostela, kde se 

bude kopat kanál ve spolupráci s firmou provádějící sanaci zdiva. Začátek v 8:30, 
bližší informace ještě vyhlásíme. 

• 26.6. zveme k oslavě patronů našeho kostela – nedělní ranní mše v 9:00 bude ze 
Slavnosti Petra a Pavla 

• ve středu 29.6. v 18:30 bude v našem kostele sv. Petra Pavla “městská pouť” 
Prosíme farníky, kteří by chtěli přispět k společnému pohoštění, aby přinesli své 
dary před začátkem mše sv. do kaple sv. Lazara 

• v týdnu od 6.-12.6. je na faře přítomen P. Ladislav Hubáček, kontakt: 604103871 
(ostatní salesiáni jsou na dovolené) 

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. 
 
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 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/
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NOC KOSTELŮ SE KONÁ V PÁTEK 10.6. 
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Mše svaté v Prostějově od 5. 6. do 12. 6. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
6. 6. Památka Panny Marie Matky církve 

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

Úterý 
7. 6. Úterý 10. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
8. 6. Středa 10. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
9. 6. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 
věčného kněze 

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

Pátek 
10. 6. Pátek 10. týdne v mezidobí 

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

sobota 
11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
12. 6. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

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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