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 Nedělník pro 12. neděli v mezidobí 19. 6. 2022 
1. ČTENÍ Zach 12,10-11 
Zachariášova předpověď (6. stol. př. Kr.) směřuje ke konci věků. Národy obklíčí Jeruzalém, ale 
nic nezmohou. Přislibuje se porážka pronárodů. Megido bylo místo řady bitev a klíčové prohry 
Judska v bitvě s Egyptem 609 př. Kr., je také ztotožňováno s Armagedonem (Zj 16,16). 
Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha 
milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého 
probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad 
prvorozeným synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v 
Hadad-Rimmonu na megidské pláni.“ 
ŽALM 63 
Jak marné je stavět svůj život a svůj svět jen na lidech. Připojme se k strhující modlitbě žalmisty! 
Odpověď: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! 
Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má duše po tobě žízní, prahne po tobě 
mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. 
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost 
je lepší než život, – mé rty tě budou chválit. 
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě. 
– Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími rty zajásají ústa. 
Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých křídel jásám. – Má duše lne k 
tobě, – tvá pravice mě podpírá. 
2. ČTENÍ Gal 3,26-29 
Svatý Pavel pokračuje ve výkladu otázky našeho ospravedlnění před Bohem na základě víry, a 
nikoli na základě splnění předpisů Tóry. V předchozím verši 3,23 říká: „Dokud nepřišla víra, 
byli jsme zajatci, které Zákon střežil…“ 
Bratři! Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v 
Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk 
svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. 
A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení. 
ZPĚV PŘED EVANGELIEM 
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. 
EVANGELIUM Lk 9,18-24 
V synoptických evangeliích se nachází jeden zlomový okamžik, který právě dnes připomínáme. Až 
dosud Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky, poučoval. Ale nyní začne těm nejbližším 
ukazovat ještě jiný význam svého příchodu na zem. To apoštolové dosud netušili… 
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho 
mě lidé pokládají?“ 
Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných 
proroků.“ 
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ 
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Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ 
On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude 
muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že 
bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. 
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe 
svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo 
svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“ 
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 generálního 
úklidu kostela sv. Cyrila a Metoděje 

• 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 OPRAVY A ÚDRŽBU KOSTELŮ A 
FARY. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• 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 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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: středa 22. 6. 8:00 PsK, sobota 25. 6. 
8:00 PsK,  

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

• Ve středu 22. 6. bude v 18:00 mše svatá v kapli sv. Anny – měla by být až 
v posledním týdnu, ale to bude pouť u Petra a Pavla.  

• Ve čtvrtek 23. 6. bude mše svatá již v 16:30. 
• V neděli 26. 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 
• Dnešní sbírka je na opravy a údržbu farního kostela. Za sanaci a plynování kostela 

sv. Jana Nepomuckého bylo zaplaceno 43560,- Kč firmě APLEKO - z dotace 
města Prostějov. 

• V pondělí 20.6.2022 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence od 
16,45 hod. 

• ve čtvrtek 23. června bude mše v 6:30 - Slavnost Narození Jana Křtitele 
• mše sv. na faře v úterý 18:30 budou ještě do konce měsíce, o prázdninách se ruší 
• 25.6. bude sobotní pracovní brigáda. Začátek v 8:30, Zveme farníky, salesiány 

spolupracovníky a další dobrovolníky. Vzadu v kostele je připravený list, kde se 
můžete přihlašovat a dát vědět, o jaké práce máte zájem.  Nebo nám dejte vědět 
na naší farní stránce v aktualitách – formulář nazvaný “brigáda na TREFĚ” 
Budeme potřebovat také dospělé chlapy na výkop kanálu u zdi kostela 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• 26.6. v 9:00 budeme slavit patrocinium kostela – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLŮ, tzv. “městská pouť ke svatým Petru a Pavlovi” bude ve středu 
29.6. v 18:30. 

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. 
Společenství seniorů  - náhradní setkání ve středu 22.6. 2022  po mši  sv. 
 
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 
• 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. 

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. 

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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PASTÝŘSKÝ LIST K UKONČENÍ DIECÉZNÍ ETAPY SYNODY O 
SYNODALITĚ 
Milé sestry a bratři, 
především chci v této chvíli upřímně poděkovat všem, kteří přijali výzvu 
papeže Františka a zapojili se do práce synodních kroužků. Zvláštní 
poděkování patří diecéznímu týmu za velkou práci, kterou odvedli ve 
skvělé kvalitě. 
Mám radost, že se do práce v synodálních kroužcích zapojilo tolik lidí, 
kteří udělali zkušenost synodality, která je duchovní skutečností, protože 
jde o společnou modlitbu a společné naslouchání Božímu hlasu, o 
společné hledání Boží vůle. Mnozí jste udělali zkušenost s působením 
Ducha Svatého, který vytváří církevní společenství z těch, kteří se jím 
nechají vést. Za tento veliký dar děkuji Pánu Bohu a právě v něm vidím 
velikou naději pro naši diecézi. 
Chladné statistiky ukazují poměrně smutná čísla, například za poslední léta 
klesl v diecézi počet účastníků na bohoslužbách ze 115 tisíc v roce 2000 na 
75 tisíc v roce 2017, klesl počet pokřtěných i počet dětí u prvního sv. 
přijímání. Počet biřmovanců klesl z 2 tisíc na 1 tisíc. Kněžský seminář je 
téměř prázdný. Vidím únavu mnoha kněží, kteří často přes všechnu svou 
námahu nevidí plody své práce, které by přinášely radost. Vedle toho 
vidíme mnoho plodné námahy v řadě farností, které se krásně rozrůstají, 
úžasnou práci církevních škol a obdivuhodný rozvoj církevní Charity. 
Do synodální práce se zapojilo přes pět tisíc lidí a potěšitelné je, že největší 
věková skupina účastníků byla od 30 do 60 let. V tom vidím velkou naději. 
Syntéza jednotlivých výstupů z kroužků poukázala kriticky na řadu 
skutečností, ale taky ukázala velkou sílu touhy a ochoty nasadit se pro 
obnovu církve, či se aspoň připojit. Pro správné přijetí syntézy je zásadně 
důležitý postoj lásky, která se nebojí kritiky, ale dívá se do textu jako do 
zrcadla diecéze. Ne všechno se týká konkrétní farnosti nebo konkrétního 
kněze. Nesmíme všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale ani nesmíme říkat, 
že všechno se týká jen jiných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco z 
řečeného netýká aspoň z části také mě. Nejednou se ukáže, že kněží i laici 
volají po stejné věci, ale chyba je někde v komunikaci či způsobu vidění. 
Zásadní je otázka: Co ode mě žádá Bůh? Co bych z mé strany mohl udělat 
pro zlepšení? Musím trpělivě počítat s postupnými kroky a hledat 
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spojence. Musíme rozlišit, co je řešitelné ve farnosti, co v diecézi, co patří 
na světovou úroveň. Některé věci můžeme začít ve farnosti řešit hned. Na 
společném setkání synodních kroužků, nebo jejich zástupců, s duchovním 
správcem a farní radou projevit ochotu ke společné otevřenosti vedení 
Duchem Svatým a ke spolupráci na jeho díle. Nesmíme při tom 
zapomenout, že metodou synodality se chceme řídit při všech dalších 
krocích, že nejde o demokracii, o názor většiny či vlivných lidí, ale o 
společné, stálé a pokorné hledání Boží vůle. 
Jednotlivé farnosti se od sebe někdy hodně liší, proto se budou lišit i jejich 
priority. Společným cílem je pro všechny živé společenství, které vydává 
svědectví o živém Kristu. Někde už na cestě k takovému cíli urazili kus 
cesty a krásně rostou. Jinde se ukazuje, že kvůli objektivním příčinám, 
například velkému vystěhovalectví z obce, nemohou být plnohodnotným 
farním společenstvím, protože nemají žádné děti ani rodiny, a v budoucnu 
bude třeba hledat řešení ve spojení farností. Přesto už dnes, i když tam jde 
jen o několik starých lidí, mohou vytvářet živé společenství lásky, modlitby 
a spolupráce. Pán Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam 
jsem já uprostřed nich.“ 
Neřekl, kde jich bude sto či tisíc, ani neřekl, že musí jít o mladé a schopné 
lidi. On počítá s každým. Vedle toho musíme počítat s lidskými 
předpoklady jako například, že děti a mládež k zdravému rozvoji své víry 
nutně potřebují společenství vrstevníků. Podobně je důležité pro 
křesťanskou rodinu mít společenství věřících rodin. Nemálo farností však 
má podmínky pro vytvoření živého společenství, a přesto tam není. Tam je 
třeba se dívat na současnou situaci jako na velkou výzvu a hledat odpovědi. 
Vzhledem k rozdílnosti situace bude třeba v různých farnostech začít z 
jiného konce, ale všude může jít o stejnou povznášející zkušenost 
spolupráce s Duchem Svatým na budování živé církve. 
Některými tématy se už zabývám s kněžími. Nejprve já s děkany, pak 
děkani s kněžími v děkanátech. Zabývali jsme se například návrhem zavést 
povinné pastorační rady ve farnostech. Zatím jsme udělali rozhodnutí, že v 
příštím roce se při vizitaci farnosti vizitátor setká s farními radami. 
Některé úvahy ukazují, že při hledání správných řešení budeme muset jít 
do daleko větší hloubky. Mnozí volají po radostnější bohoslužbě, což je 
dobře, ale k velikonoční radosti se jde přes Kalvárii, a o oběti se nedá 
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mlčet. Kristus bez kříže by nebyl Spasitel. Někteří chtějí snížit mravní 
nároky, ale ty nestanovili lidé, nýbrž Kristus. Mnozí kritizují kněze, ale 
nikdo rodiny, a přitom kněží jsou takoví, jak je vychovaly rodiny. Někteří 
myslí, že svěcení ženatých mužů na kněze vyřeší nedostatek kněží. Hlubší 
rozbor však ukazuje, že základním problémem není celibát, ale nedostatek 
chuti žít pro druhé, či chybějící smysl pro službu a oběť, že mládež 
vyrůstající v blahobytu a hledající kariéru se těžko rozhoduje pro povolání, 
které není atraktivní ani oceňované. Smysl pro službu druhým či schopnost 
vycházet s druhými se pěstuje od dětství v rodině. Bez zkušenosti s 
dobrým otcem v rodině se mladík těžko učí být duchovním otcem a 
budovatelem farního společenství. Teď není prostor k hlubšímu studiu 
tohoto tématu. Uvádím ho jen jako příklad problému, jehož řešení bude 
vyžadovat mnoho odvahy a široké spolupráce, abychom nezůstali jako 
bezradní v začarovaném kruhu. 
Velké zapojení věřících středního věku i mladých lidí do práce synodálních 
kroužků mi dává velkou naději, protože dobré výsledky se mohou ukázat 
jen tehdy, když začnou všichni najednou. Když totiž mladí rodiče přijmou 
více dětí a dobře je vychovají, když mladí muži ukáží velkorysost a odvahu 
nabídnout se Bohu do kněžské služby, když kritici raději pomohou a 
farníci převezmou svůj díl odpovědnosti za služby ve farnosti či údržbu 
kostela, když kněží s pokorným vědomím svých chyb a nedostatků budou 
ukazovat trpělivost a vyzařovat radost z Boha. Když se všichni rozhodnou 
začít u sebe. 
Některé návrhy prozrazují, že ne všichni věřící vědí o některých věcech, 
které dávno v diecézi fungují. To volá po vysvětlující informaci. Navrhuji 
lépe využít diecézního časopisu Oldin, udělat z něj hlavní informační kanál 
ke sněmovním kroužkům a všem, kteří mají zájem o život místní církve. 
Budou se v něm podávat žádané informace ve větší míře, odpovídat na 
dotazy a taky sdělovat zkušenosti dobré praxe z farností. Tak úsilí jedněch 
může povzbudit druhé. Povzbuzení a dobrých příkladů není nikdy dost. 
Stručné zpracování písemných výstupů z kroužků najdete v Oldinu i na 
webových stránkách arcidiecéze. 
S vděčností žehná každému z Vás 
 
arcibiskup Jan 
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Mše svaté v Prostějově od 19. 6. do 26. 6. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
20. 6. Pondělí 12. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
21. 6. 

Památka sv. Aloise Gonzagy, 
řeholníka Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
22. 6. Středa 12. týdne v mezidobí 

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

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

Čtvrtek 
23. 6. 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. 
JANA KŘTITELE 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 16:30 

Pátek 
24. 6. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA 

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

sobota 
25. 6. 

Památka Neposkvrněného srdce 
Panny Marie 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
26. 6. 

13. 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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