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 Nedělník pro Slavnost Nejsvětější Trojice 12. 6. 2022 
1. ČTENÍ Př 8,22-31 
Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou verších, ale v 8.–9. kapitole zazní hymnus 
na moudrost. Slovo moudrost zde neoznačuje intelekt či chytráctví. Jde o umění žít v souladu s 
Bohem. Lze za ním slyšet náznaky popisu vlastností Ducha svatého. 
Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od 
pradávna před svými skutky. 
Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. 
Než byly propasti, jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve, než byly 
zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve, než učinil zemi a shromáždění 
vod, první hroudy země. 
Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí vyměřoval obzor, když na 
výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když určoval moři 
jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem 
u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním 
jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo 
stýkat se s lidmi.“ 
ŽALM Žalm 8 
Člověk je v mnoha ohledech velice limitován. Na druhou stranu je neuvěřitelné, jak mnoho zmůže 
svými silami či poznáním. To je odraz moudrosti, která je zakotvena v samotném Bohu. 
Odpověď: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, – na měsíc, na hvězdy, které jsi 
stvořil: – Co je člověk, že na něho myslíš, – co je smrtelník, že se o něho staráš? 
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, – ověnčils ho ctí a slávou, – dals mu 
vládnout nad dílem svých rukou, – položils mu k nohám všechno: 
Ovce i veškerý dobytek, – k tomu i polní zvířata, – ptáky na nebi a ryby v moři, – 
vše, co se hemží na stezkách moří. 
2. ČTENÍ Řím 5,1-5 
List Římanům pojednává o tom, jak lze získat ospravedlnění, které nám umožní stanout před 
Bohem. Ve 4. kapitole se připomíná, že Abrahám uvěřil a bylo mu to připočteno za spravedlnost. 
Zde svatý Pavel skoro mimochodem uvádí všechny osoby Trojice. Zajímavé je, v jaké souvislosti a s 
jakými vazbami. 
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze 
našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a 
pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u 
Boha. 
Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. 
Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, 
protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
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EVANGELIUM Jan 16,12-15 
Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde naznačil tajemství 
Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. Sledujme nejen pojmy Otec, Syn či 
Duch, ale také slovesa označující jednání jednotlivých osob Trojice. 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to 
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž 
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. 
On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je 
moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. Zvláště děkuji všem, kdo se zapojily do přípravy a 
realizace Noci kostelů.  

• 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 

 
 

ÚKLID KOSTELA CaM 
Vážení a milí spolufarníci, 
je dobré, si alespoň jednou v roce, udělat chvíli času a uspořádat "generální" úklid v 
kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově. 
Oproti pravidelným úklidům koberců, lavic a podlah, kterých se účastní stále stejná 
hrstka ochotných farníků, je třeba také očistit prach, pavučiny a jiné nečistoty ve 
vyšších místech kostela, kůru, věže - např. na sochách, obrazech nebo třeba ve 
výklencích oken. 
Proto každého z Vás (přítomného na dnešních nedělních mších svatých) 
osobně žádám a vybízím k ůčasti na tomto mimořádném úklidu, který 
plánujeme na příští sobotu 18.6.2022 od 9,00 - 12,00 hodin. 
Není to "jen" úklid před slavností našich moravských světců, ale hlavně nutná 
údržba jednoho z krásných míst, které máme jako farnost Povýšení sv. Kříže v 
užívání. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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Nebuďme tedy lhostejní a líní obětovat chvíli svého času a využijme prosím tuto 
příležitost k vytvoření a upevnění našeho farního společenství. 
Předem děkuji za pomoc   Michal R. (farník PsK a člen aktuální FR) (Jan 2,17 
popř. Žalm 69, ř10) 

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

• Výuka náboženství – jako obvykle, ve čtvrtek 9. 6. od 16.30. Třetí třída výuku 
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. 
 

OSTATNÍ 
• Kostel Povýšení svatého Kříže 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. 

• „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: úterý 14. 6. 18:00 PsK, středa 15. 6. 
17:00 CaM, čtvrtek 16. 6. 8:00 PsK, čtvrtek 16. 6. 17:30 PsK, neděle 19. 6. 7:30 
PsK.  

• Dnes v neděli 12. 6. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 
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• VE ČTVRTEK 16. 6. JE SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, PO 
VEČERNÍ MŠI SVATÉ BUDE PRŮVOD K OLTÁŘŮM NA ZAHRADĚ 
A V KAPLI. 

• Ve čtvrtek 16. 6. nebude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V neděli 19. 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 

• Změna – ve čtvrtek 16. června bude mše v 18:30 Slavnost Těla a Krve Páně 
• Děkujeme všem, kteří připravili a realizovali program noci kostelů v naší farnosti 
• Sbírka na církevní školy vynesla 11.317,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
• Pravidelná měsíční sbírka na opravy kostelů sv. Petra a Pavla, sv. Jana 

Nepomuckého bude v neděli 19.6.(18.6.) 
• 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 

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 
 

NOC KOSTELŮ – PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem účinkujícím, pořadatelům a dobrovolníkům, kteří 
pomohli se zajištěním krásného průběhu páteční Noci kostelů. 
Velké díky a ať Vám Pán odplatí za Vaši pomoc. 
 
 

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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Rozloučení s otcem arcibiskupem 
Se uskuteční ve čtvrtek 30. 6. v katedrále sv. Václav v Olomouci při mši svaté 
v 17.00.  

Z organizačních důvodů je třeba se přihlásit, lze tak učinit pomocí formuláře, který 
najdete na stránkách ado.cz nebo se obraťte na faráře do pondělí 20.6. 
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Mše svaté v Prostějově od 12. 6. do 19. 6. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
13. 6. 

Památka sv. Antonína z Padovy, 
kněze a učitele církve 

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

Úterý 
14. 6. Úterý 11. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
15. 6. Středa 11. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
16. 6. 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Pátek 
17. 6. Pátek 11. týdne v mezidobí 

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

sobota 
18. 6. Sobota 11. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
19. 6. 

12. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

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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