Nedělník pro 2. neděli velikonoční 11. 4. 2021

1. ČTENÍ Sk 4,32-35
Čtvrtá kapitola knihy Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, které mladičkou církev potkaly.
Apoštolové stanou před veleradou a statečně vyznají Krista… Tato kapitola končí shrnutím –
textem, který dnes čteme. Zpráva je samozřejmě zjednodušující, hned další kapitola ukazuje
problémy, ale obecný pohled na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána je plný optimismu a radosti.
Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého
majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s
velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech
spočívala velká milost.
A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a
peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak
rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.
ŽALM 118
Podobně jako minulou neděli církev zpívá Žalm 118 jako chvalozpěv na moc Boží a
jeho dílo, protože nejpřesněji ze všech žalmů vyjadřuje tajemství Kristovy smrti a
vzkříšení.
Odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá
navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům
Árónův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. –
Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech. – Hospodin mě
sice těžce ztrestal, – nevydal mě však smrti.
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým
řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil
Hospodin, – jásejme a radujme se z něho!
2. ČTENÍ 1 Jan 5,1-6
Jan otevřel ve čtvrté kapitole téma vztahu ke spolubratrům uvnitř komunity. Zřejmě došlo k
nějaké nevraživosti či věroučnému rozporu. V páté kapitole připojuje jako argument význam křtu.
Narodit se z Boha není otázkou našeho úsilí, ale darem Boží moci působící skrze křest.
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje
Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že
milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu
záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání.
Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad
světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li
ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a
krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.
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EVANGELIUM Jan 20,19-31
Teprve po příběhu o prázdném hrobu a vyprávění o Marii považující Zmrtvýchvstalého za
zahradníka se Ježíš zjeví samotným apoštolům. Jako by je potřeboval připravit. Každé slovo tohoto
vyprávění je naplněno důležitým významem. A přeci, i když se zjevuje naplno, je tato událost
spojena s vírou, jak ukazuje postava Tomáše.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící,
ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto
uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v
této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn
Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
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: 8750,- Kč; dary v hotovosti: 1000,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Sbírky: neděle 21.3. – na opravy: 12007,- Kč, neděle 28.3.: 11546,- Kč, neděle 4.
4.: 13243,- 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
2

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 12. 4. platí nadále stejná opatření jako platila v nouzovém
stavu.
• 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 ? 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:
sobota 17. 4. v 18:00
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neděle 18. 4. v 7:30
neděle 18. 4. v 9:00
neděle 18. 4. v 10:30
neděle 18. 4. v 18:00
Na ostatní mše svaté (viz pořad bohoslužeb) není nutno se přihlašovat –
obvyklá účast nepřesahuje povolený počet.
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.
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• 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.
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: čtvrtek 15. 4. v 17:30 a pátek 16. 4. v 18:00.
• Domácí paškály najdete na FB stránce farnosti
https://www.facebook.com/prostejovfarnost. Děkuji všem, kdo se
zapojili, světlo Kristovo ať zůstává v nás a my ať se stáváme lidmi
zapálenými Božím ohněm.
• Zveme na neděli Božího milosrdenství v 15 hodin do kostela PsK na "Hodina
Božího milosrdenství", pomodlíme se společně Korunku k Božímu milosrdenství
a další modlitby, zakončené svátostným požehnáním.
V den svátku Božího milosrdenství lze získat milost úplného odpuštění vin a trestů. K získání
této milosti je potřeba: být ve stavu milosti (zpověď nemusí být v den svátku), v den svátku
přijmout svaté přijímání, pomodlit se na úmysly Svatého otce, zúčastnit se nějaké zbožné
aktivity ke cti Božího milosrdenství (např. společná modlitba Korunky) nebo pomodlit se před
Nejsvětější Svátostí "Otče náš", "Věřím" a přidat k tomu výzvu k milosrdnému Ježíši (např.
"Ježíši, důvěřuji Ti!")
• Dnes v neděli 11. 4. v 19:00 bude v kostele PsK večerní modlitba. 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 17. 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 18. 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
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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.
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.
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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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den

neděle
11. 4.

pondělí
12. 4.
Úterý
13. 4.

Mše svaté v Prostějově od 11. 4. do 18. 4. 2021
liturgická oslava

2. neděle velikonoční

Pondělí po 2. neděle velikonoční
Úterý po 2. neděle velikonoční

středa
14. 4.

Středa po 2. neděle velikonoční

Čtvrtek
15. 4.

Čtvrtek po 2. neděle velikonoční

pátek
16. 4.

Pátek po 2. neděle velikonoční

sobota
17. 4.

Sobota po 2. neděle velikonoční

neděle
18. 4.

3. 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
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
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

