Nedělník pro Neděli Zmrtvýchvstání 1. 4. 2018
1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43
Apoštol Petr poprvé v životě vstupuje do pohanského domu, ale ke svému překvapení se nesetká s
pohrdáním vírou. Naopak, Bůh mocně jedná, Duch svatý sestoupí na pohany dříve, než je Petr
stačil pokřtít! 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
Jestliže Žalm 22 (Květná neděle) je strhující modlitbou kříže, je Žalm 118 nejsilnějším zpěvem
Zmrtvýchvstalého. Nepřehlédněme, že se jeho slova často objeví v textech Nového zákona.
Odpověď: Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.
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, 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. Místo tohoto čtení se může použít
následujícího textu: 1 Kor 5,6b-8
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EVANGELIUM Jan 20,1-9
Tímto textem začíná Jan vyprávět o vzkříšení, které dokumentuje na několika konkrétních
příbězích (jde o svědectví aktérů). Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě předchozí verš
mluvil o hrobu. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.
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
• Dnes v neděli 1.4. se koná sbírka na kněžský seminář.
• Dnes v neděli 1.4. je otevřená knihovna a je připraveno i něco dobrého na zub.
• Dnes v neděli 1.4. v 18:00 bude v kostele PsK modlitba nešpor a svátostné
požehnání na zakončení Velikonočního třídenní.
• Děkuji z celého srdce všem, kdo se zapojili do slavení Velikonoc, ministrantům,
zpěvákům a hudebníků, varhaníkům, kostelníkům, zvoníkům, těm, kdo kostely
uklidili a vyzdobili a vše potřebné připravili, těm, kdo kostel hlídali, a zvláště panu
ceremoniáři.
• Kdo by ještě chtěl přinést kasičku postní almužny, ať ji přinese v průběhu tohoto
týdne a předá v sakristii.
• Svátost nemocných se bude udělovat ve středu 4.4. při mši svaté v 17:00 u
CaM, v pátek 6. 4. při ranní mši svaté a v neděli 8. 4. po všech mších
svatých.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání v kostele.
• V úterý 3.4. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 4.4. bude po ranní mši svaté setkání seniorů na faře v rybárně.
• Ve středu 4.4. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve středu 4.4. v 18:00 se koná zasedání pastorační rady farnosti na faře.
• Ve čtvrtek 5.4. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Pátek 6.4. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
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• V pátek 6.4. dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
• V pátek 6.4. bude v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání
pro děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 6.4. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• V neděli 8. 4., kdy slavíme Boží milosrdenství zveme v 16:00 k modlitbě na
zakončení Velikonočního oktávu – cesta světla, korunka k Božímu
milosrdenství a nešpory.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• Kdo z rodičů by chtěl přihlásit své dítě k Prvnímu sv. přijímání, ať se obrátí na
otce Pavla Čápa nebo v zákristii.
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, 
73265699
Pastýřský list Velikonoce 2018
Drazí bratři a sestry,
Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když třetího dne po svém ukřižování vstal
z mrtvých, ukázal se svým učedníkům a mnoha dalším. On zvítězil nad smrtí proto,
že před tím přemohl ďábla a zvítězil nad hříchem. Jeho vítězné tažení pokračuje ve
všech, kteří křtem vstoupili do jeho smrti, byli zbaveni hříchu, který je příčinou smrti,
dostali účast na jeho božském životě. On, vítěz nad hříchem i nad smrtí, už od křtu
přebývá v nás. My jsme sice slabí a podléháme různým pokušením, protože žijeme ve
svém těle uprostřed světa, ale v nás žije Vítěz.
Jestliže jsme se v postní době cvičili v důvěrném vztahu k Bohu a často jsme k němu
volali, aby nás v naší slabosti posilnil, aby v nás a skrze naše srdce, které jsme mu odevzdali,
miloval ty, které sami milovat nedokážeme, aby s námi nesl kříže, které jsou pro nás těžké,
pak v době velikonoční jsme pozváni, abychom měli podíl na Kristově vítězném tažení
světem. Začít musíme opět u sebe. Především nově uvěřme, že Kristus, ten slavný vítěz
nad smrtí a přemožitel pekelných mocností, je v nás. Dejme mu v sobě prostor, dejme mu
to místo, které mu patří, aby byl středem naší pozornosti, ne zapomenutý někde v koutě, na
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něhož si vzpomeneme jen, když je nám zle. Vychutnávejme si tu čest, které se nám dostalo
jeho přítomností. Nebojme se z toho radovat a nestyďme se o tom mluvit.
Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své kříže a slabosti, zlozvyky. Přepadají nás
různá pokušení, jak už to k životu patří. Jako velikonoční lidé však na zkoušky a
pokušení nemusíme být sami. Vítěz je nejen s námi, na naší straně, ale přímo v nás.
Počítejme s ním. Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, co spoutává a omezuje. Už
opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých zlozvyků či starých chyb a
špatných vztahů, už nemusíme tak často prohrávat v mravním boji a bát se překážek,
které sami neumíme překonat. Stačí v každé těžké chvíli, kterou neumíme zvládnout
dobře sami, říkat: Ježíši, který jsi absolutním vítězem nad zlem, přemoz toto zlo ve mně.
Apoštolové dostali úkol vydávat svědectví o Zmrtvýchstalém. Dnes je to úkol pro
každého z nás. Jestli Kristus vítězí nad zlem v nás, stáváme se svědky jeho vítězství i
pro naše okolí. Jeho vítězná přítomnost mění i naši tvář, která získává Kristovu podobu,
a lidem z našeho okolí umožňuje setkání se Zmrtvýchvstalým v nás.
Ani z apoštolů se nestali andělé, ale zkušenost osobní proměny učinila jejich svědectví
věrohodným. Petr, který Krista zapřel, nejen zakusil odpuštění, ale přijal dokonce
pověření vést společenství církve. Opakovaná zkušenost odpuštění, Kristovy lásky a
jeho vítězství nad naší ubohostí je i dnes pozváním do společenství církve. Když
emauzští učedníci potkali na cestě Krista a poznali ho při lámání chleba, spěchali do
společenství. Každá pravá zkušenost se Zmrtvýchvstalým přivádí do církve a zve k
aktivnímu zapojení do farnosti. Tam nás, stejně jako emauzské učedníky, čeká nové
setkání s vítězným Kristem. Ten, který řekl, že bude uprostřed těch, kteří jsou v jeho
jménu, se po vzkříšení opakovaně zjevuje ve společenství apoštolů. Velikonoční církev
je pak společenstvím nejen v rovině lidské, přátelské, ale i božské, protože je
tajemným tělem Kristovým a znamením jeho přítomnosti pro svět.
Setkání se Zmrtvýchvstalým ve společenství přitahovalo věřící v Krista každou
neděli. I Vás si dovoluji pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu, že jde o naši
nedělní povinnost, ale především kvůli příležitosti setkat se s Kristem a vytvářet spolu
s ostatními svaté společenství církve, tajemného Kristova těla, které je pro okolní svět
viditelným znamením Kristovy přítomnosti a živým svědectvím jeho vítězství, které
přináší naději světu. Pokud se bez vážného důvodu nepodílíme na vytváření živého
společenství církve, oslabujeme její přítomnost ve světě. Přitom musíme uznat, že svět
má na naše svědectví právo. Rád bych Vás proto pozval ke mši svaté i v jiné dny, než
neděle, abyste pro sebe čerpali posilu a povzbuzení a zároveň vydávali světu svědectví.
Na naší aktivitě bude záležet, jestli současný svět uvidí živou církev a bude mít možnost
setkat se v našem společenství s vítězným Kristem. I to je misie, i to je velikonoční
svědectví o Zmrtvýchvstalém, které jsme posláni vydávat.
Blahopřeji Vám ke vznešenému úkolu vydávat svědectví o přítomnosti vítězného
Krista a pověření přinášet dnešnímu světu skutečnou naději. Děkuji všem, kteří se umějí
radovat z přítomnosti Zmrtvýchvstalého ve svém srdci a nechávají ho v sobě vítězit
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nad zlem. Všem přeji mnoho radostných zkušeností z vítězství Krista v nás. Těším se
na Vaši spolupráci při vydávání svědectví o Zmrtvýchvstalém našemu okolí.
Velikonoční radost ať naplní každého z Vás a radost z Hospodina ať je Vaší silou!
K tomu ze srdce žehná

arcibiskup Jan

Nové církevní učiliště
Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu
svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními
obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro
absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.
Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a
spolehlivost.
O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska.
Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali
přihlášky na jiné školy.
Více informací v letáku.
Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního
a Blízkého východu
Drazí bratři a sestry,
stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami
pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem.
Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které
doléhá kříž.
„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících,
v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu
navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na
Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se
cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a
věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem
loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k
situaci obyvatel válkou postižených zemí.
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Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15.
dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm
obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu
budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o
velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez
projevu naší solidarity a konkrétní podpory.
Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové

Aktuality z Centra pro rodinný život
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI
8. dubna 2018 od katedrály na Svatý Kopeček
SETKÁNÍ ŽEN na cestě života
10. dubna 2018 v Olomouci
ŠKOLENÍ LEKTORŮ SNOUBENCŮ
od 11. dubna 2018 v Olomouci (určeno manželským párům)
„Na startu“ aneb VÍKEND PRO SNOUBENCE či mladé MANŽELSKÉ PÁRY
27.–29. dubna 2018 v Prasklicích
POUŤ TATÍNKŮ A DETÍ ke svatému Josefovi
1. května 2018 v Dubu nad Moravou (okr. Olomouc)
POUŤ PRO NEZADANÉ aneb: „Došlápni si na samotu“
13. května 2018 od katedrály na Svatý Kopeček
POUŤ RODIN A MODLITEB ZA NEJMENŠÍ
20. května 2018 na Svatém Kopečku u Olomouce
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
1.–3. června 2018 na Svatém Hostýně
VÍKENDOVÝ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY
22.–24. června na Svatém Hostýně
LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY: Babičko, dědečku,
vzpomínej…
21.–28. července 2018 ve Fryštáku u Zlína
LETNÍ POBYT PRO ŽENY na cestě života
25.–29. července 2018 v lázních Velké Losiny
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PRARODIČE S VNOUČATY
13.–17. srpna 2018 na Svatém Kopečku
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI z mikroregionu Bystřička
27.–31. srpna 2018 ve Velké Bystřici
KATECHEZE o rodině čerpající z exhortace Amoris laetitia
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„Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“ (pro farní a jiná společenství)
SKRIPTA pro společenství manželů a seniorů
- „PŘÍKLADY TÁHNOU – I MANŽELSKÉ“ pro kalend. rok 2018
KNIHA: „MÁMA NA ROZTRHÁNÍ a jiné příběhy“
od Magdalény Strejčkové
KNIHA: „MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI“
od MUDr. Jitky Krausové, OV
Časopis RODINNÝ ŽIVOT: téma posledního čísla: „KDYŽ
NEPŘICHÁZEJÍ“

DĚTI

Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2 779 00 Olomouc
tel.: 587 405 250-3
email: rodina@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz
www.rodinnyzivot.eu

CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu
V pátek 6.4.2018 v Prostějově u Povýšení, začátek v 19:00 mší svatou v kostele
Povýšení svatého Kříže.
Drobné občerstvení s sebou.
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2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ –
NEDĚLE BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

čas
7:30
9:00
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11:00
18:00
18:30
7:30
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10:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita, Polišenského
CSSP Lidická 86 kaple
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Anny
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice

8:00
18:00
8:00
10:00
14:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
10:30
18:00
18:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
DS Nerudova ul.
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

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