Nedělník pro Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43
Apoštol Petr na základě pokynu ve snu poprvé v životě vstoupil do pohanského domu, ale ke
svému překvapení zjistil, že Bůh si vedl i pohanského vojáka Kornélia. Když začal vyprávět o své
cestě, Duch svatý sestoupil na pohany! Na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia, které je
zároveň vzorem předávání základů křesťanské víry.
Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo
nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a
mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na
dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne
všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s
ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je
Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni
proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“
ŽALM 118
Žalm 22, který zazněl na Květnou neděli, je strhující modlitbou Krista na kříži. Jeho protipólem
je Žalm 118 jako fascinující zpěv o Kristově vzkříšení. Jeho slova se často objeví v textech Nového
zákona.
Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť
řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá na věky.“
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. –
Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech.
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým
řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.
2. ČTENÍ Kol 3,1-4
Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými „zbožnými“ lidskými
předpisy, co se má jíst, co nebrat do rukou… Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní
zcela svobodní pro Boha.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je
Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.
Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus,
váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.
EVANGELIUM Jan 20,1-9
Tímto textem začíná Jan vyprávět o události vzkříšení, které dokumentuje několika konkrétními
příběhy (jde o svědectví aktérů). Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě předchozí verš
mluvil o smrti. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.
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Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a
viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu
druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a
nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten
druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a
viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna.
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu
první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve
farnosti a dary pro farnost.
• Pán Bůh zaplať za přípravu velikonoční liturgie a kostela na slavení Velikonoc.
• V kostele PsK byly nainstalovány topné podušky v lavicích v zadní části kostela.
Ještě jednou Pán Bůh zaplať dárcům a také jáhnovi Janu Černému a dalším
pomocníkům za zajištění elektroinstalace.
• Dary na účet pro farnost: 2400,- Kč; dary v hotovosti: 7000,- 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 na slavnostní velikonoční stůl –
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.
• Od pondělí 1. 3. platí nadále stejná opatření jako už od konce minulého
roku, jen nařízení ohledně ochrany nosu a úst se změnilo.
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• Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které
jsme obdrželi z arcibiskupství tato pravidla:
 Bohoslužby se může zúčastnit takový počet osob, který odpovídá
10 % míst k sezení v kostele. U Povýšení je to 40 osob. Dalších 10
může sledovat mši svatou v kapli Nejsvětější Trojice a bude jim
tam podáno svaté přijímání. Ti, kdo nejsou členy stejné
domácnosti, dodržují v lavici dvoumetrové rozestupy, pozdravení
pokoje se nekoná podáním ruky a při bohoslužbě se hromadně
nezpívá – je dovolený zpěv sboru, pokud je oddělený od ostatních
účastníků.
 Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo zdravotní
roušku.
 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 2 osob.
BOHOSLUŽBY
• Jsou slaveny mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na YouTube
kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost a mše sv. ve středu v 17:00 u CaM.
• Nedělní mše u CaM a v Krasicích jsou z důvodů malé kapacity kostelů nahrazeny
mší svatou v kostele PsK.
• Aby byla možná účast na nedělní mši svaté pro co největší počet farníků, je
také sobotní večerní mše svatá v 18:00 a nedělní večerní mše svatá v 18:00 u
Povýšení. Pokud přijde někdo navíc na mši svatou, bude moci být dalších
10 lidí v kapli Nejsvětější Trojice a sledovat mši svatou tam – svaté
přijímání jim bude také podáno v kapli.
NEBOJTE SE ZKUSIT PŘIHLÁSIT A NA NIC NEČEKEJTE, VŽDY
ZBÝVAJÍ VOLNÁ MÍSTA, MÁME 200 MÍST KE ZCELA LEGÁLNÍ
ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ – 5 MŠÍ SVATÝCH.
V novém týdnu je třeba se přihlásit na tyto mše svaté:
pondělí 5.4. v 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00
sobota 10. 4. v 18:00
neděle 11. 4. v 7:30
neděle 11. 4. v 9:00
neděle 11. 4. v 10:30
neděle 11. 4. v 18:00
Na ostatní mše svaté (viz pořad bohoslužeb) není nutno se přihlašovat –
obvyklá účast nepřesahuje povolený počet.
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Přihlašujeme se pomocí telefonního automatu na čísle 588507605. Tuto
možnost využívejte, prosím, co nejvíce. Na bohoslužbě může být 40 osob.
Dvě místa jsou vždy rezervována pro toho, na jehož úmysl je mše svatá sloužena.
Na číslo je nutné zavolat, není možné poslat SMS. Na začátku hovoru je
možné si vybrat mši svatou. Nejprve automat nabízí nejbližší volnou mši,
po zadání jedničky na klávesnici Vám nabídne další volné mše svaté, které
si opět vybíráte zadáním čísla na klávesnici. Potom Vám automat nabídne
možnost zadat počet lidí, které chcete přihlásit.
Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí přáním požehnaného dne.
Buďte trpěliví a čekejte vždy na další krok. Důležité je nahlášení jména.
K tomu Vás automat vyzve. Pokud po přihlášení na číslo zavoláte znovu, dozvíte
se, na jakou mši jste nahlášení a můžete rezervaci také zrušit a samozřejmě udělat
další rezervaci. Je to telefonní automat, který běží na počítači, takže si s ním
nepopovídáte, ale když uděláte, co vám řekne, pak se úspěšně přihlásíte k účasti
na mši svatou.
Druhou možností je poslat SMS na číslo 734684784 s textem: Mám zájem o
účast na mši svaté např. v úterý 5. 1. v 18.00 – počet účastníků např. 1.
A uvede své jméno a příjmení. Zda je účast možná, bude potvrzeno.
A třetí možnost je zavolat na číslo 734684784.
SVÁTOST SMÍŘENÍ
• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – před ranní
mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle
časových možností – sledujte informační displej v kostele.
• Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní mší svatou, hodinu před
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.
• Úřední hodiny podle potřeby – využijte telefon a email. Je dobré se dopředu
domluvit, že přijdete.
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• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo telefonicky
nebo emailem.
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: pondělí 5. 4. v 7:30 a v 18:00.
• Své velikonoční paškály si můžete přijít zapálit do kostela během celé neděle. Po
celou neděli bude na paškálu hořet oheň z Velikonoční vigilie.
• Dnes v neděli 4. 4. v 19:00 bude v kostele PsK modlitba nešpor. Jste srdečně
zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.
• Výuka náboženství bude opět 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.
• V sobotu 10. 4. bude v 19:00 v kostele PsK modlitba růžence, ke které jsme
vyzýváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji
vedlo společenství nebo rodina – přihlaste se! Jste srdečně zváni k účasti
v kostele. Modlitba je také přenášená.
• V neděli 11. 4. v 19:00 bude v kostele PsK večerní modlitba. 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
• TV Noe vysílá katechetický pořad pro děti, nazvaný OVEČKY v karanténě –
každý čtvrtek v 18:30.
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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.
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 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.
POSTNÍ ALMUŽNA
• Postní almužna - Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé
finanční situace, užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní
almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat,
přineste ji laskavě co nejdříve.
INSPIRACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ SE V KŘESŤANSKÝCH TÉMATECH

Liturgická témata: liturgie.cz
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Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí,
která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní
symboliku má velikonoční vejce – symbol života.
Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec nebo matka rodiny, úryvek
z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani
znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento
text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn
9,1–3, Lk 11,9–13.
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání
tvého Syna děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského
života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé
oslavě. Skrze Krista, našeho
Pána.
Amen.
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PASTÝŘSKÝ LIST VELIKONOCE 2021
Milé sestry a drazí bratři,
celým světem letí očekávaná zpráva. Ne, není to zpráva, že končí
pandemie, ale zpráva, že ukřižovaný Kristus žije. On vstal z mrtvých! Je
tedy pravda všechno, co předpověděl, co učil. Mnoho lidí přišlo
s krásnými myšlenkami a plány na lepší budoucnost lidstva. On jediný se
však dal za svá slova ukřižovat a vstal z mrtvých, jak předpověděl.
Můžeme tedy počítat s tím, že i my vstaneme z mrtvých, jak nám slíbil.
On ukázal, že i utrpení lze dát smysl, že Bůh nikoho neopustí, i když to
tak někdy může vypadat. Ani jemu Bůh neodpověděl, když k němu na
kříži úpěnlivě křičel. On mu přesto odevzdal svého ducha. A Bůh ho
vzkřísil.
Ti, kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změnu svých životů. Nenechali
si to pro sebe, ale roznesli tu zprávu do celého světa. Nedbali těžkostí,
ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí byli krutě umučeni, ale dobrou
zprávu nedokázal už nikdo zastavit.
I naše zkoušky a kříže, nemoci a trápení mohou mít smysl, když je
přijmeme s láskou a spojíme s obětí Krista na kříži. I my máme před
sebou slavné vzkříšení, když spojíme svůj život s Kristem, jak napsal sv.
Pavel: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Už při křtu
každý z nás dostal Boží život. Na nás je, abychom jej rozvíjeli a
upevňovali osobním přátelstvím s Kristem, abychom toto přátelství s
Kristem žili taky společně s ostatními, kteří patří do Boží rodiny.
Jestli jsme pochopili dnešní poselství, nemůžeme si nechat pro sebe tak
zásadní informaci. Musíme ji předat, musíme ji šířit. To je prvním úkolem
rodičů, kteří milují své děti, aby jim předali evangelium jako základ
šťastného života. Nestačí je pokřtít a přivést k svatému přijímání. Je
nutné je naučit žít jako Kristovi přátelé, jako noví lidé, kteří mají odvahu
se lišit od světa. V posledních letech je vidět, že mnozí rodiče nepovažují
za důležité vést děti k víře, k účasti na bohoslužbách, k zapojení do života
farnosti a posílat je do náboženství. Jsou prý přetížené různými kroužky.
Ptejme se však trochu vážně: který kroužek jim více prospěje v životě a
jednou, až se budou dívat smrti do očí? Děti jsou pro rodiče prvními
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adresáty radostné zvěsti evangelia. Jestli je opravdu milují, snaží se jim
předat tu nejdůležitější informaci pro budoucnost a naučit je největšímu
umění života. K tomu je mimořádná příležitost zrovna dnes, kdy jsou
školy zavřené a děti doma.
Podobné by to mělo být mezi manžely. S kým jiným mluvit o klíči
k věčnému štěstí, než s manželským partnerem? S kým jiným mluvit o
důvěrnostech, které prožíváme ve vztahu s Bohem? Nebojte se doma
spolu mluvit o duchovních věcech, o své víře a o svých rozhovorech
s Bohem, rozdělit se o zkušenost s jeho slovem, o radost z Boha.
Prospěje to atmosféře celé rodiny. Odhalit druhým něco z duchovní
důvěrnosti může být náročné, ale obohatí to vztahy, zvláště když budeme
mluvit především o věcech pozitivních. Mějte odvahu ke společné
modlitbě či četbě Písma svatého nebo jiné duchovní četby. Velikonoční
člověk potřebuje vytvářet posvátné společenství. Pak nepropadá do
duchovní chudoby a prázdnoty duše, kterou vyplní jen sdělovací
prostředky často ubohou zábavou. Velikonoce nabízejí úžasný poklad pro
každodenní život.
Vzpomeňte na zkušenosti apoštolů. Ten, který jim slíbil, že bude
uprostřed nich, když budou v jeho jménu, se viditelně zjevil mezi nimi,
když o něm hovořili. I vám nabízí svou blízkost. Ba ještě víc, jste pozváni
být svatou církví a zviditelňovat tak Krista okolnímu světu, dávat lidem
příležitost zakusit Boží blízkost ve vašem společenství. Pandemie sice
omezuje naše kontakty, ale přesto žijte své společenství s jinými
křesťanskými rodinami. Myslete na přátele, na sousedy, spolužáky a
spolupracovníky. Kdo jim nabídne Velikonoční radost, když ne vy? Ten
poklad jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční.
Milí přátelé, kteří jste se díky pandemii dostali do samoty. Počítejte s tím,
že Zmrtvýchvstalý je s vámi. Stačí ho oslovit. Nemusíte být sami. Mějte
radost z toho, že se na vás Bůh s láskou a osobním zájmem dívá. Pozvěte
ho častěji k sobě a povězte mu o všem, z čeho máte radost, co vás těší,
ale svěřte mu i svá trápení a nezapomeňte děkovat za dnešek i za všechno,
čím vás obdaroval a doprovázel v životě.
Svět je plný problémů, které vidíme, kritizujeme a často brbleme.
Křesťané mají lék na uzdravení společnosti, mají vakcínu proti
nesmyslnosti a krutosti života, jen ji musí dát k dispozici. Velikonoce
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přinášejí velkou naději pro všechny. Přijměme jejich poselství tak,
abychom se sami stali nástrojem uzdravení a dárci naděje v naší rodině,
v obci i v celém národě.
K tomu všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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den

neděle
4. 4.

Mše svaté v Prostějově od 4. 4. do 11. 4. 2021
liturgická oslava

Neděle Zmrtvýchvstání

pondělí
Pondělí v Oktávu velikonočním
4. 4.
Úterý
5. 4.
středa
6. 4.

Úterý v Oktávu velikonočním
Středa v Oktávu velikonočním

Čtvrtek
Čtvrtek v Oktávu velikonočním
7. 4.
pátek
8. 4.

Pátek v Oktávu velikonočním

sobota
9. 4.

Sobota v Oktávu velikonočním

neděle
10. 4.

2. Neděle velikonoční
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

7:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

9:00
9:00
10:30
18:00

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
Povýšení sv. Kříže
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

