Nedělník pro 4. neděli velikonoční 25. 4. 2021

1. ČTENÍ Sk 4,8-12
Dnešní text navazuje na událost z minulé neděle, kdy Petr a Jan uzdravili chromého v chrámě.
Vzbudilo to pozornost a oba byli zatčeni. Nyní musí svůj skutek obhájit. Petr mluví velmi
otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus je a jaký má zásadní význam.
Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes
musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven,
tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista
Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze
něho stojí tento člověk před vámi zdravý.
On je ten ‘kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen
nárožní’. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné
jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“
ŽALM 118
Tento žalm zní ve velikonoční době často. Jde o text velmi jasně předpovídající
události Velikonoc. Právě slova tohoto žalmu Petr v předchozím úryvku cituje. Jde
o modlitbu zpívající o Boží moci.
Odpověď: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Lépe je
utíkat se k Hospodinu – než důvěřovat v člověka. – Lépe je utíkat se k Hospodinu –
než důvěřovat v mocné.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel – a stal se mou spásou. – Kámen, který stavitelé zavrhli, –
stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to
podivuhodné v našich očích.
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. – Žehnáme vám z Hospodinova
domu. – Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; – budu tě slavit, můj Bože! – Oslavujte
Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky.
2. ČTENÍ 1 Jan 3,1-2
Janovská komunita zažila silné pokušení myslet si, že uvěřením a přijetím křtu již dosáhla cíle.
Domnívali se, že jde o zvláštní vyvolení, které je jen pro zasvěcené a jedině oni „vědí“. Tento
přístup se nazývá gnózí. Jan ale brání křesťanství: Ano, máme velikou výsadu – jsme děti Boží!
Ale u cíle ještě nejsme.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat
Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.
Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že
až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.
EVANGELIUM Jan 10,11-18
První část desáté kapitoly Janova evangelia je vyprávěním o pastýři. Text navazuje na příběh o
uzdravení slepého od narození. Farizeové slepce vyhnali jako hříšníka a prosťáčka, ale Ježíš se ho
ujal jako mesiáš. V našem textu je řada významných konstatování, která mají dopad na
pochopení Kristovy lásky k Otci i k lidem.
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Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý
za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a
dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu
na ovcích nezáleží.
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a
já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce,
jen jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho
nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase
přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“
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: 12100,- Kč; Pán Bůh zaplať. Sbírky: neděle 18.4.:
14631,- Kč. Pán Bůh zaplať.
• DNES se koná sbírka na křesťanská média.
• 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.
 Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují dvoumetrové
rozestupy, nekoná se podání ruky.
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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 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.
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: sobota 1. 5. 8:00 a 18:00 a neděle 2. 5. 9:00
a 18:00
• Dnes v neděli 25. 4. v 19:00 bude v kostele PsK večerní modlitba. 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.
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Kontakt s dětmi probíhá prostřednictvím emailové adresy uvedené na přihlášce.
Žáci páté třídy mají ve čtvrtek v 15.15 online hodinu.
• Ve čtvrtek 29. 4. je v 17.30 mše svatá s katechezí pro děti.
• V sobotu 1. 5. se v 10:00 v kostele PsK sejdou děti, které se připravují na
první svaté přijímání, dítě doprovodí jeden z rodičů.
• V sobotu 1. 5. 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 2. 5. 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.
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.
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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
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
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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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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K 58. SVĚTOVÉMU DNI
MODLITEB ZA POVOLÁNÍ 25. DUBNA 2021

SVATÝ JOSEF: SEN O POVOLÁNÍ
Milé sestry, milí bratři,
8. prosince 2020, u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona
univerzální církve, byl zahájen rok speciálně věnovaný tomuto světci (srov. Dekret
apoštolské penitenciárie, 8. prosince 2020). Abych povzbudil lásku k tomuto světci,
napsal jsem apoštolský list Patris corde. Svatý Josef je skutečně mimořádný, současně
však velice blízký životu každého z nás. Jeho postava neohromuje, nedisponuje
zvláštními charismaty. V očích těch, kdo se s ním setkávali, nevypadal nikterak
výjimečně. Nebyl slavný ani na sebe neupozorňoval: evangelia nepřinášejí ani jediné
jeho slovo. Přesto však ve svém obyčejném životě uskutečnil něco neobyčejného v
Božích očích.
Bůh vidí do srdce (srov. 1 Sam 16,7) a ve svatém Josefovi našel otcovské srdce
schopné dávat a probouzet život v každodennosti. K tomu směřují povolání –
dávat vznik životu v každodennosti. Pánovou touhou je vytvářet otcovská a
mateřská srdce, srdce otevřená, plná odhodlání, štědrá, když se darují, soucitná, když
tiší bolest, neochvějná, když přinášejí naději. Právě to potřebují kněží a zasvěcené
osoby zvláště dnes, v době plné slabosti a utrpení způsobeného pandemií, která
přináší nejistotu, obavy o budoucnost a o samotný smysl života. Svatý Josef nám
vychází naproti svou mírností světce „u našich dveří“. Současně jeho výrazné
svědectví může dát směr na naší cestě.
Svatý Josef nám dává tři slova, klíčová pro povolání každého z nás. První slovo je
sen. Každý z nás sní o naplnění svého života. Je správné mít velká očekávání, která
pomíjivé cíle, jakými jsou úspěch, peníze, zábava, nedokážou naplnit. Vždyť
zeptáme-li se lidí, jak by vyjádřili svůj životní sen jedním slovem, snadno si dokážeme
představit odpověď: láska. Právě láska dává životu smysl, protože odkrývá jeho
tajemství. Vždyť život máme jen tehdy, pokud ho dáváme, můžeme ho skutečně
vlastnit, pokud ho plně darujeme. Svatý Josef nám má v tomto ohledu hodně
co říci, protože díky snům, kterými ho Bůh inspiroval, utvořil ze svého života dar.
Evangelia hovoří o čtyřech snech (srov. Mt 1,20; 2,13.19.22). Byly označovány za
sny božské, avšak přijmout je nebylo snadné. Josef musel po každém snu změnit
svůj záměr, dát se všanc, obětovat vlastní plány, aby se uzpůsobil tajemným plánům
Božím. Snům zcela důvěřoval. Můžeme si ale položit otázku: „Co to bylo za noční
sen, kterému tolik důvěřoval?“ V dávných dobách byla sice snům věnována velká
pozornost, přece jen ale byly méně významné než reálný život. Přesto se svatý Josef
nechal snem bez váhání vést. Proč? Protože jeho srdce bylo obrácené k Bohu, bylo
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Bohu k dispozici. Vnitřnímu Josefovu „sluchu“ tedy stačil drobný náznak, aby
rozpoznal Boží hlas. Tak je tomu i s naším povoláním: Bůh nemá zalíbení v
spektakulárních projevech, netlačí na naši svobodu. Zprostředkovává nám své plány
s mírností, nezahrnuje nás zářivými viděními, ale promlouvá k našemu nitru
s jemnocitem, přibližuje se k nám a oslovuje nás skrze naše myšlenky a naše city.
Stejně jako svatému Josefovi, i nám vytyčuje vysoké a překvapivé cíle.
Sny totiž přivádějí Josefa do dobrodružství, které by si nikdy nepředstavil. První sen
znejistí jeho zasnoubení, ale činí ho otcem Mesiáše. Druhý sen ho vede k útěku do
Egypta, ale zachraňuje život jeho rodiny. Třetí pak oznamuje návrat do vlasti,
nicméně čtvrtý sen znovu mění plán a vede ho do Nazareta, do místa, kde Ježíš
zahajuje hlásání Božího království. Ve všech těchto radikálních změnách tedy vítězí
odvaha reagovat na Boží vůli. Stejně tak je tomu s povoláním. Boží povolání nás
stále vede k tomu, abychom vycházeli ze sebe, abychom se darovali, abychom
překračovali svůj stín. Není víry bez riskování. Pouze tehdy, když se s důvěrou
spolehneme na milost a upozadíme své programy i své pohodlí, říkáme Bohu
doopravdy „ano“. Každé „ano“ přináší plody, protože odpovídá vyššímu záměru,
který se nám ukazuje postupně. Avšak božský Tvůrce ho zná a rozvíjí ho, aby z
každého života učinil mistrovské dílo. Svatý Josef je příkladným obrazem v přijímání
Božích plánů. Přijímá je však aktivně: nikdy není rezignovaný nebo poraženecký. On
„není člověkem pasivní rezignace. Jeho nasazení je odvážné a rozhodné“. 1 Kéž by
nám všem, zvláště mladým lidem, pomohl poznat a naplnit Boží sen s námi. Kéž
inspiruje odvážné „ano“ Pánu, který nás vždy překvapí, a nikdy nezklame!
Druhým slovem, kterým se vyznačuje cesta svatého Josefa a jeho povolání,
je služba. Z evangelií vyplývá, že Josef žil zcela pro druhé, nikdy pro sebe. Svatý Boží
lid ho nazývá nejčistším snoubencem. Zdůrazňuje tak jeho schopnost milovat, aniž by si
nechával něco pro sebe. Svou lásku osvobodil od čehokoli sobeckého, a tak se
otevřel ještě plodnější službě. Jeho láskyplná péče prochází generacemi, jeho pečlivá
ochrana ho učinila patronem církve. Je také patronem šťastné smrti, on, který
dokázal zosobnit ve svém životě nezištnost. Jeho velká služba a jeho oběti však
byly možné pouze proto, že je podepírala ještě větší láska:
„Každé skutečné povolání se rodí ze sebedarování, které uzrává přerodem oběti.
Také kněžství a zasvěcený život žádá tento typ zralosti. Tam, kde povolání k
manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví se u
pouhé logiky oběti, se namísto znamení krásy a radosti lásky může stát výrazem
neštěstí, smutku a frustrace.“ 2
Služba, konkrétní výraz sebedarování, nebyla pro svatého Josefa jen vysokým
ideálem, ale stala se každodenním pravidlem. Pustil se do hledání a přípravy místa,
1

2

František. Apoštol. list Patris corde (8. prosince 2020), č. 4.
Tamtéž, č. 7
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kde se měl narodit Ježíš. Uchránil ho před Herodovou zlobou, když pohotově
zorganizoval cestu do Egypta. Hbitě se vrátil do Jeruzaléma, aby hledal ztraceného
Ježíše. Svou rodinu živil prací i v cizí zemi. Zkrátka, svým postojem se uzpůsobil
různým okolnostem jako ten, kdo neklesá na duchu ve chvíli, kdy se život neodvíjí
tak, jak by sám chtěl. Projevil ochotu typickou pro toho, kdo žije, aby sloužil. Josef
přijal v tomto duchu četné a často nepředvídané životní cesty: z Nazareta do
Betléma kvůli sčítání, pak cesta do Egypta a znovu do Nazareta. Každý rok pak cesta
do Jeruzaléma. Byl pokaždé ochoten jít vstříc novým okolnostem, bez nářku nad
tím, co se dělo, stále připraven pomoci, aby řešil jednotlivé situace. Můžeme říci, že
byl ochrannou dlaní nebeského Otce nad jeho Synem na zemi. Nemůže tedy nebýt
vzorem každého povolání, které se má stát právě činorodou rukou Otce vůči jeho
dcerám a synům.
Rád se proto dívám na svatého Josefa, ochránce Ježíše a ochránce církve, jako na
ochránce povolání. Od jeho ochoty sloužit se totiž odvíjí pečující ochrana. „Vstal tedy,
vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta“ (Mt 2,14), to říká evangelium.
Poukazuje tak na jeho pohotovost a péči o rodinu. Neztrácel čas rozčilováním se
nad tím, co nefungovalo, aby tomu nevystavoval ty, kdo mu byli svěření. Pozorná a
starostlivá péče je znamením zdařilého povolání. Je svědectvím života, kterého se
dotýká Boží láska. Když se nehoníme umíněně za svými ambicemi a nenecháme se
paralyzovat svým steskem, ale staráme se o to, co nám Pán skrze svou církev svěřuje,
dáváme krásný příklad křesťanského života. Tehdy na nás Bůh vylije svého Ducha,
svou tvořivost; tehdy dělá zázraky jako v životě Josefově.
Kromě Božího volání, které uskutečňuje naše největší sny, a kromě naší odpovědi,
která se naplňuje ochotnou službou a pečlivou starostlivostí, je tu třetí aspekt, jímž
se vyznačuje každodenní život svatého Josefa a našeho povolání: je to věrnost. Svatý
Josef je „muž spravedlivý“ (Mt 1,19), který v každodenní činorodé tichosti setrvává
ve spojení s Bohema s jeho záměry. V obzvláště těžkých chvílích vše vyhodnocuje
(srov. Mt 1,20). Přemýšlí, pečlivě zvažuje: nenechá se opanovat spěchem, nepodléhá
pokušení unáhleného rozhodnutí, nejedná impulzivně a nežije jen daným
okamžikem. Vše trpělivě zvažuje. Je si vědom, že život je budován řadou po sobě
jdoucích velkých rozhodnutí. S tím souvisí jeho důsledná a vytrvalá pracovitost, se
kterou se věnoval svému povolání tesaře (srov. Mt 13,55). Jeho pracovitost
neinspirovala tehdejší články novin, nýbrž inspiruje po staletí každodenní život
každého otce, každého pracujícího, každého křesťana. Povolání totiž, stejně jako
život, uzrává díky každodenní věrnosti. Jak můžeme tuto věrnost živit? Pohledem
na věrnost Boží. První slova, která svatý Josef slyšel ve snu, byla výzvou, aby se nebál,
protože Bůh je věrný svým příslibům: „Josefe, synu Davidův, neboj se“ (Mt 1,20).
Neboj se: těmito slovy se Pán obrací i na tebe, milá sestro, na tebe, milý bratře, když
v nejistotě a s chvěním zakoušíš neodbytnou touhu darovat život Pánu. Tato slova
ti opakuje, když tam, kde jsi, možná uprostřed zkoušek a nepochopení, bojuješ, abys
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každý den naplňoval jeho vůli. Jsou to slova, která objevuješ ve chvíli, kdy se na cestě
povolání vracíš ke své první lásce. Jsou to slova, která jako refrén doprovázejí toho,
kdo stejně jako svatý Josef říká „ano“ Bohu svým životem: v každodenní věrnosti.
Tato věrnost je tajemstvím radosti. V nazaretském domě, říká liturgický hymnus,
byla „zářivá radost“. Byla to každodenní průzračná, jednoduchá radost, kterou
zakouší ten, kdo si chrání vše, na čem záleží: věrnou blízkost Bohu a bližnímu. Jak
pěkné by bylo, kdyby stejná atmosféra, jednoduchá a zářivá, střízlivá a plná naděje,
panovala v našich seminářích, řeholních institutech, v našich farních domech! Tuto
radost přeji vám, bratři a sestry, kteří jste velkoryse učinili Boha snem svého života,
abyste mu sloužili v bratřích a sestrách, kteří jsou vám svěřeni. Abyste jim sloužili s
věrností, která již sama o sobě je svědectvím v době charakterizované prchavými
emocemi, které odezní, aniž by zanechaly jakoukoli radost. Svatý Josef, ochránce
povolání, kéž vás provází se svým otcovským srdcem!
Dáno v Římě u sv. Jana Lateránského dne 19. března 2021, na Slavnost sv. Josefa
FRANTIŠEK
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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
25. 4.

pondělí
26. 4.
Úterý
27. 4.
středa
28. 4.

Mše svaté v Prostějově od 25. 4. do 2. 5. 2021
liturgická oslava

4. neděle velikonoční

Pondělí po 4. neděle velikonoční
Úterý po 4. neděle velikonoční
Středa po 4. neděle velikonoční

Čtvrtek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny
29. 4.
a učitelky církve
pátek
30. 4.

Pátek po 4. neděle velikonoční

sobota
1. 5.

Sobota po 4. neděle velikonoční

neděle
2. 5.

5. 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
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

