Nedělník pro 5. neděli velikonoční 2. 5. 2021

1. ČTENÍ Sk 9,26-31
Skutky apoštolů vypráví, co všechno se dělo po Velikonocích. S rostoucí komunitou křesťanů roste
i pronásledování. Devátá kapitola obsáhle vypráví příběh obrácení Šavla na cestě do Damašku. Z
toho dnes čteme až závěrečné verše, v nichž obrácený Pavel sám zakusí pronásledování.
Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se
ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem.
Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na
cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu
Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve
jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat
o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud
ho vypravili do Tarsu.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v
bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.
ŽALM 22
Tento žalm známe v kontextu Kristova ukřižování. Začíná: „Bože můj, proč jsi mne
opustil…“ Text postupuje až ke zlomu: volající dochází
vyslyšení a zakusí proměnu situace, jak dnes čteme.
Odpověď: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. – Chudí se najedí do sytosti, – kdo
hledají Hospodina, budou ho chválit: – „Navěky ať žije vaše srdce!“
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí – všechny končiny země, – před ním se
skloní – všechna lidská pokolení. – Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi,
– před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.
I má duše bude pro něho žít, – mé potomstvo bude mu sloužit. – Bude vyprávět o
Pánu příštímu pokolení, – lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: –
„To udělal Hospodin!“
2. ČTENÍ 1 Jan 3,18-24
Jan píše dopis vyzývající k obraně proti gnostickému chápání víry. Nestačí patřit ke křesťanům, je
třeba nehřešit a milovat bratry! Ale na druhou stranu nemáme propadat úzkosti, aby v nás každá
maličkost, v níž chybujeme, nevyvolávala pocit, že jsme „z ďábla“ (srov. Jan 3,8).
Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme,
že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo,
neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí.
Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné
důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme
jeho přikázání a konáme, co je mu milé.
A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a
navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v
Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.
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EVANGELIUM Jan 15,1-8
Janovo evangelium má dvě části. Druhá je koncipována jako popis Velikonoc. Obsahuje Ježíšovu
dlouhou řeč při poslední večeři, kam patří i patnáctá kapitola. Podobenství o vinném kmeni a
ratolestech je neseno refrénem „zůstaňte ve mně“.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou
ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby
nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte
ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese
mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude
vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve
mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím
bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji
učedníci.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve
farnosti a dary pro farnost.
• Dary na účet pro farnost: 1300,- Kč; Pán Bůh zaplať. Sbírky: neděle 25.4.: ,- Kč.
Pán Bůh zaplať.
• 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)), obdobně můžete farnosti na její činnost také kartou pomocí
platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk
• Opět můžete farnost podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti
dar ve výši 200 kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína, nabídla je
tentokrát rozmanitější. Vedle Biskupa Bruna – což je Rulandské šedé polosladké,
nabízíme červený Merlot suchý a Ryzlink rýnský – suchý – velmi svěží lehké víno.
• Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a
jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Formulář
s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů
vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na
faře.
VLÁDNÍ OPATŘENÍ
• Od pondělí 26. 4. platí pro bohoslužby tato pravidla:
 U vchodu se používá dezinfekce.
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Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují dvoumetrové
rozestupy, nekoná se podání ruky.
Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo
zdravotnickou roušku.
Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 2 osob.

BOHOSLUŽBY
Nadále není potřeba se na bohoslužby přihlašovat.
Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na YouTube
kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost. Kromě obvyklého pořadu
bohoslužeb je mše svatá také v sobotu v 18:00 a v neděli v 18:00.
Ve středu je mše sv. v 17:00 u CaM.
Od neděle 2.5. se bude konat nedělní mše svatá v 9:00 v kostele CaM.
Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích je nadále nahrazena mší svatou v neděli
v 18:00 u PsK.
SVÁTOST SMÍŘENÍ
V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – před ranní
mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle
časových možností – u PsK sledujte informační displej v kostele.
Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní a večerní mší svatou.
Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně.

OTEVŘENÝ KOSTEL
• Kostel Povýšení svatého Kříže je otevřený na bohoslužby a každý den od 917.
• Zapojte se, prosím, do služby hlídání kostela! Je to moc potřebná a důležitá
služba a je snadná. Když se daří obsadit alespoň tři hodiny za sebou, může se
konat také adorace.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
• Májové pobožnosti budou: v pondělí v 18:00, ve středu v 18:00, v sobotu
v 19:00 a v neděli v 19:00.
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE
• Úřední hodiny podle potřeby – využijte telefon a email. Je dobré se dopředu
domluvit, že přijdete.
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo telefonicky nebo
emailem.
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• V tomto týdnu jsou volné úmysly: středa 5. 5. 17:00 CaM, čtvrtek 6. 5. 8:00
PsK, pátek 7. 5. 8:00 PsK, sobota 8. 5. 8:00 PsK, sobota 8. 5. 18:00 PsK,
neděle 9. 5. 18:00 PsK.
• Dnes v neděli 02. 05. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost. Jste srdečně
zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.
• Výuka náboženství bude i nadále probíhat distančně. Pro první až třetí ročník
jsou připravovány hodiny formou pracovního listu, který je i na farních stránkách.
Kontakt s dětmi probíhá prostřednictvím emailové adresy uvedené na přihlášce.
Žáci páté třídy mají ve čtvrtek v 15.15 online hodinu.
• Ve čtvrtek 6. 5. je v 17.30 mše svatá s katechezí pro děti.
• Pátek 7. 5. je první v měsíci. Po ranní i po večerní mši svaté bude adorace
s litaniemi a zásvětnou modlitbou. Rádi navštívíme nemocné, přihlaste se
telefonicky nebo je telefonicky přihlaste vy, kdo o nich víte.
• V sobotu 8. 5. se v 10:00 v kostele PsK sejdou děti, které se připravují na
první svaté přijímání, dítě doprovodí jeden z rodičů.
• V sobotu 8. 5. bude v 19:00 v kostele PsK májová pobožnost. Jste srdečně zváni
k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.
• V neděli 9. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost. Jste srdečně zváni
k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.
• Pamatujte ve svých modlitbách na naše katechumeny a nově pokřtěné.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Chceme také požádat všechny příznivce a dobrodince farnosti,
že kromě tradičního zapojení se do sbírky částkou v hotovosti
přímo v kostele, mohou přispět i bezhotovostně – darem na
účet č. 1500354379/0800 a všichni ti, kteří mají bankovnictví v
chytrém telefonu, mohou využít kratší cestu přes QR kód – nastaveno 100,- Kč,
ale částku je možné změnit. Ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o
dar (na hlavní činnost).
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB,
 732656997
PRO DĚTI
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
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• TV Noe vysílá katechetický pořad pro děti, nazvaný OVEČKY v karanténě –
každý čtvrtek v 18:30.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• Bohoslužby do odvolání ZRUŠENY!
• Návštěvy nemocniční kaplanky u běžných pacientů jsou dovoleny, u nemocných
s onemocněním Covid-19 je po domluvě možná návštěva kněze, u umírajícího
pacienta samozřejmě vždy.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464

Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu ČR
MOJE UŠI PRO TEBE
nabízí Online i telefonické Psychologické poradenství
v aktuálních obtížných situacích
pro děti i dospělé
Poradce: Mgr. František Zakopal
Kdy: úterý a čtvrtek od 9:00-12:00
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz
V případě uvolnění opatření proběhne
VE STŘEDU 5. 5. 2020 po ranní mři sv. SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkáme se v zákristii kostela Povýšení sv. Kříže.
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt
„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“
Termín: 4.6. – 6.6. 2021
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za otce a syna: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/4Ml52
kontakt: cprprostejov@ado.cz
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Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 23.- 27.8. 2020
od 8:00 -16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69
kontakt: cprprostejov@ado.cz

Zveme maminky a jejich dcery ve věku 8-13 let na
víkendový pobyt „MÁMA A JÁ“
Termín: 14.5–16.5. 2021
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za matku i dceru: 1700.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/TMl5a
kontakt: cprprostejov@ado.cz
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.
SHM PROSTĚJOV
• Je spuštěno přihlašování na tábory SHM Prostějov v létě.
Přihlašování je možné na stránkách shmpv.cz a je tam na výběr z rozmanitých
akcí pro různé věkové kategorie včetně příměstské školky pro ty nejmenší.
INSPIRACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ SE V KŘESŤANSKÝCH TÉMATECH

Liturgická témata: liturgie.cz

HLEDÁNÍ BYTU:
Hledám malý byt pro maminku, v nižším patře kvůli schodům. Prosím o pomoc a
informace. Děkuji Eva Ovčáčková 775 369 123
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ON-LINE SEMINÁŘ O FARNÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUŇKÁCH
Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, jak se přiblížit k lidem
hledajícím nebo na periferii farnosti. Jednou z odpovědí je metoda Farních
evangelizačních buněk (FEB), která současně celou farnost uvádí zcela přirozeným
způsobem do nového stylu života, jak nás k tomu vybízí v Evangelii gaudium papež
František.
Zvu Vás a Vaše farníky na on-line Seminář o farních evangelizačních buňkách, který
se uskuteční v sobotu 15. 5. 2021. Program od 8.30 do 17.30 bude volně přístupný
přes YouTube kanál.
Od 19.00 se účastníci semináře mohou on-line formou připojit k setkání s některou
z buněk z různých farností, kde již buňky existují. Kdo by se chtěl připojit na setkání
do buněk, je třeba se přihlásit přes: www.evangelizacnibunky.cz. Na tomto webu
také najdete program celého dne a připojení na vysílání přes YouTube kanál.
Cílem tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizačních buněk,
podělit se o zkušenosti, inspirace a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro
farnosti, které by rády s Farními evangelizačními buňkami chtěly začít.
Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Pokud byste o Farních evangelizačních
buňkách pro Vaši farnost uvažovali, je to dobrá a snadná příležitost, jak se i Vaši
farníci mohou o evangelizačních buňkách dozvědět více. Za koordinaci semináře
P. Vojtěch Koukal, referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR
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den

neděle
2. 5.

Mše svaté v Prostějově od 2. 5. do 9. 5. 2021
liturgická oslava

5. neděle velikonoční

pondělí
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
3. 5.
Úterý
Úterý po 5. neděli velikonoční
4. 5.
středa
5. 5.

Středa po 5 neděli velikonoční

Čtvrtek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
6. 5.
mučedníka
pátek
7. 5.

Pátek po 5. neděli velikonoční

sobota
8. 5.

Sobota po 5. neděli velikonoční

neděle
9. 5.

6. neděle velikonoční

8

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
18:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

