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Nedělník pro 7. neděli velikonoční 16. 5. 2021 
1. ČTENÍ Sk 1,15-17.20-26 
Učedníci se po Kristově nanebevstoupení nerozprchli. Nyní, na rozdíl od okamžiku Ježíšova 
zatčení, jsou pohromadě a snaží se jednat v intencích Kristova příkazu. Duch svatý bude darován 
až za několik dní. Oni se nyní soustředí na sebe, brzy se však jejich pozornost upne k druhým 
lidem a k hlásání evangelia. 
Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: 
„Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch svatý skrze Davida o 
Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl 
účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: ‘Ať jeho dům zpustne, nikdo ať 
v něm nebydlí’ a ‘jeho úřad ať dostane jiný’. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, 
kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až 
do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho 
zmrtvýchvstání.“ 
Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení měl Justus – a 
Matěje. A takto se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi 
vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby 
odešel na místo, kam patřil.“ Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k 
jedenácti apoštolům. 
ŽALM 103 
Bůh je věrný. I když to ve všech okamžicích nemuselo být zjevné, dnes víme, že Pán 
splnil svá slova. To je důvod k modlitbě chvály a radosti. 
Odpověď: Hospodin si zřídil na nebi trůn. 
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, 
duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 
Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak 
vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti. 
Hospodin si zřídil na nebi trůn – a všechno řídí jeho vláda. – Velebte Hospodina, 
všichni jeho andělé, – mocní silou, dbalí jeho rozkazů. 
2. ČTENÍ 1 Jan 4,11-16 
Autor Janova listu se brání naivnímu pocitu některých členů komunity, kteří se domnívali, že již 
dosáhli dokonalosti. Snaží se je tedy vést k rozlišování mezi duchem Božím a duchem klamu. 
Jedním z ukazatelů je jejich vlastní připravenost k lásce ke spolubratrům. 
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo 
nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás 
přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že 
jsme od něho dostali jeho Ducha. 
My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo 
vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, 
poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v 
Bohu a Bůh zůstává v něm. 
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EVANGELIUM Jan 17,11b-19 
Poslední večeře v Janově evangeliu vrcholí Ježíšovou velekněžskou modlitbou. Je dobré zahlédnout, 
jak nesmírně osobní a intimní charakter tento text má. V první části Ježíš prosil o oslavu Otcova 
jména a nyní prosí za jednotu učedníků. 
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které 
jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve 
tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, 
který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. 
Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. 
Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani 
já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. 
Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. 
Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, 
aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ 
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 v uplynulém týdnu: 4700,- Kč; dary v hotovosti.: 10000,- 
Kč, - Pán Bůh zaplať. Sbírky: 24.5.: 7259,- Kč; 2.5.:14282,- Kč; 9.5.:12683,- 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. 

 

 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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KŘÍŽOVÁ CESTA 
• Pokračuje restaurování křížové cesty v našem farním kostele. V úterý 4. 5.  byly 

z ateliéru přivezeny další čtyři zrestaurované obrazy a jejich rámy a byly paní 
restaurátorkou v kostele sestaveny. Bylo také nutné svěsit první a druhé zastavení 
a napravit omyl, který se při jejich rámování stal.  Obrazy je nutné ještě zavěsit a 
při zavěšení splnit požadavek na to, aby se obraz nedotýkal stěny. To vedlo spolu 
se snahou omezit odrazy ve skle a umožnit, aby obrazy byly lépe viditelné, 
k tomu, že byly obrazy zavěšeny pod úhlem. Byly použity delší skoby a ve spodní 
části byl rám obrazu přichycen ke stěně. Prvních šest zastavení bylo zavěšeno 
tímto novým způsobem, ale výsledek není nejlepší, protože už předchozí 
zavěšení, ze kterého se vycházelo, nebylo přesně vyměřené a tento typ zavěšení 
(skoby – oka na obrazech) neumožňuje žádnou korekci. Proto navrhl odborník 
na zavěšování obrazů zcela nový typ zavěšení, který umožní zavěšení obrazů 
korigovat ve všech směrech, což je především u zastavení visících pod kůrem 
nezbytné. Nyní se vyrábí prototyp a po vyzkoušení funkčnosti bude po 
případných úpravách zadána výroba pro všechna zastavení. Zároveň se uvažuje o 
úpravě osvětlení obrazů, aby svítilo na obrazy, a ne do očí toho, kdo se na obraz 
dívá.  K zavěšení obrazů pod kůrem bude také nutné stejně jako vloni postavit 
nad lavice lešení.  Poslední tři zastavení, která budou restaurována v tomto roce 
byla odvezena do ateliéru.  
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od pondělí 26. 4. platí pro bohoslužby tato pravidla: 

 U vchodu se používá dezinfekce. 
 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 (22. 5. ve 20:00) a v neděli v 18:00. 

• Ve středu je mše sv. v 17:00 u CaM. 
• Od neděle 2. 5. se konají nedělní mše svaté 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.  
 

https://youtube.com/prostejovfarnost


4 
 

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 9-
17. 

• 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. 
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: úterý 18. 5. v 18:00 PsK, čtvrtek 20. 5. 8:00 

a 17:30 PsK, pátek 21. 5. 18:00 PsK 
• Dnes v neděli 16. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný 

kompletář. 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 20. 5.  je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V SOBOTU 22. 5. V 10:00 BUDE V KOSTELE PSK UDĚLENA 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ NOVĚ POKŘTĚNÝM Z MINULÉHO A 
TOHOTO ROKU. NA TUTO MŠI SVATOU S OTCEM BISKUPEM 
ANTONÍNEM JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI! 

• V sobotu 22. 5. se ve 14:00 v kostele PsK sejdou děti, které se připravují na 
první svaté přijímání, dítě doprovodí jeden z rodičů. 

• V sobotu 22. 5. bude v 19:00 v kostele PsK májová pobožnost. Jste srdečně zváni 
k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 
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• V sobotu 22. 5. bude ve 20:00 v kostele PsK svatodušní vigilie. 
• V neděli 23. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívané nešpory. 

Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 
• Pamatujte ve svých modlitbách na naše katechumeny a nově pokřtěné. 
• Noc kostelů bude v pátek 28. května od 18 do 22 hodin večer. Prosíme 

ochotné dobrovolníky o zajištění dohledu v kostele, aby vše proběhlo v 
souladu s aktuálními nařízeními. Na stolečku u kancionálů leží rozpis na 
hlídání kostela, prosíme, zapište se. 

• Od 1. 6. do přibližně 10. 6. bude kostel PsK z důvodu likvidace červotoče 
uzavřený. Ve všední dny se mše svaté budou konat v kapli NsT, konání nedělních 
bohoslužeb bude upřesněno. 

• V sobotu 12. 6. v 10:00 bude v kostele PsK slavnost prvního svatého přijímání. 
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 

• V pondělí 17.5.2021 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence 
od 16,15 hod. Od 18,00 hod. bude májová pobožnost a pak bude následovat mše 
svatá. 

• 22.5. se z Nivy do Sloupu a zpět koná pěší pouť. Sraz v Nivě. Odchod v 8.30. Sv. 
mše ve Sloupě ve 13.00 

• 23.5. v 15.00 bude v kostele sv. PaP biřmování. Prosíme o modlitba za 
biřmovance. Děkuji. 

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 

DUCHOVNÍ ŽIVOT 
• Pro povzbuzení a upevnění zdravého duchovního života nabízíme pět novén, 

které mají určitý cíl: 
 9 dní na navázání přátelství s Duchem svatým 
 9 dní k prohloubení naděje, víry a lásky 
 9 dní na znovunalezení radosti z modlitby 
 9 dní modliteb za vnitřní pokoj 
 9 dní v ruce se svatým Josefem 

Novény najdete na oltáři sv. Josefa. Můžete je určitě vyzkoušet postupně všechny, 
ale nejprve začněte jednou, ke knize se chovejte jako k vypůjčené a po prožití 
novény ji vraťte, je to možné před mší svatou a po mši svaté u oltáře sv. Josefa. 
Pokud je tam zábrana s nápisem alarm, tak tam nechoďte, alarm je skutečný. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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PRO DĚTI 
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě  
• 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 
 
NABÍDKA PORADENSTVÍ  
,,CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 
přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání." 
Kdy: Každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě 
V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  korenkovam@email.cz 
 
V případě uvolnění opatření proběhne 
VE STŘEDU 26.5. 2020 po ranní mři sv. SETKÁNÍ SENIORŮ 
Setkáme se v zákristii kostela Povýšení sv. Kříže.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZaWL-9t_Js
https://www.youtube.com/watch?v=bZaWL-9t_Js
https://www.tvnoe.cz/porad/31441-ovecky-7-nedele-velikonocni
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
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Zveme děti ve věku 6-11 let na  
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BEZVA PĚTKA                                             
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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1url.cz/vzG69
http://shmpv.cz/
http://www.liturgie.cz/videa
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Mše svaté v Prostějově od 16. 5. do 23. 5. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
16. 5. 7. neděle velikonoční 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
17. 5. Pondělí po 7. neděli velikonoční 

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

Úterý 
18. 5. Úterý po 7. neděli velikonoční Povýšení sv. Kříže 18:00 

středa 
19. 5. Středa po 7. neděli velikonoční 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
20. 5. 

Památka sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze 

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

pátek 
21. 5. Pátek po 7. neděli velikonoční 

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

sobota 
22. 5. Sobota po 7. neděli velikonoční 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 10:00 

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 
Povýšení sv. Kříže 20:00 

neděle 
23. 5. 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
sv. Petra a Pavla 15:00 

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