Nedělník pro 3. neděli velikonoční 15. 4. 2018
1. ČTENÍ Sk 3,13-15.17-19
Třetí kapitola popisuje první znaky doprovázející ty, kteří žijí v moci Ducha svatého. Petr a Jan
„jen náhodou“ potkají chromého. Prosí za něj v Ježíšově jménu a Bůh jedná. Zde konkrétně
uzdravením, ale především následnou reakcí mnoha lidí. To je okamžik, kdy má Petr svědčit o
Kristu a hlásat evangelium.
Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců
oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli
před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli Svatého a
Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale
Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to
udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se
tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho Pomazaný musí trpět.
Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.“
ŽALM 4
Žalm odpovídá na první čtení, je prosbou o vyslyšení, ale i modlitbou naděje a důvěry.
Odpověď: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! Nebo: Aleluja.
Bože, zastánce mého práva, – vyslechni mě, když volám, – tys mě v soužení
vysvobodil, – smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu! Pamatujte: Hospodin
vyznamenává svého svatého; – Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. Mnoho lidí
říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ – Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! Usínám
klidně, sotva si lehnu, – vždyť ty sám, Hospodine, – dáváš mi přebývat v bezpečí!
2. ČTENÍ 1 Jan 2,1-5a
Tento de facto úvodní text Prvního listu Janova navazuje na samotný začátek této epištoly, kde se
mluví o Bohu, který je světlo, a že my máme s ním i mezi sebou společenství. Zřejmě jde o otázku
nesvárů v komunitě křesťanů. Náš text je skvělou ilustrací toho, jak se v křesťanské praxi snoubí
zápas o dokonalost s naší slabostí a sklonem k hříchu. Pravda, lítost a úsilí.
Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme
přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a
nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když
zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání
nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je
Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.
EVANGELIUM Lk 24,35-48
Každý z evangelistů vybral a literárně upravil závěr svého evangelia tak, jak se domníval, že bude
na co nejkratším prostoru co nejvíce vystihovat proběhlé události. Lukáš věnuje prostor vyprávění o
dvou učednících a jejich cestě do Emauz. A teprve po této „přípravě“ přichází Ježíš ke všem do
večeřadla. Všimněme si, že jde o téměř závěrečné verše Lukášova evangelia.
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Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání
chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“
Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a
proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy:
vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a
kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou
radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte
tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim
řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že
se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v
Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno:
Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno
pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste
toho svědky.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 15. 4. se koná celonárodní sbírka, jejíž výtěžek bude poukázán
jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří
po návratu začínají znovu budovat své domovy.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání v kostele.
• V úterý 17.4. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 18.4. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 19.4. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
• Ve čtvrtek 19.4. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• V pátek 20.4. bude v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté
přijímání pro děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 20.4. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• Výtěžek sbírek na Kněžský seminář a pro křesťany ve Svaté zemi bude zveřejněn
příští neděli, za opětovné zpoždění se omlouvám. P. Aleš Vrzala
• 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
• V pondělí 16.4. bude v 16:45 v kostele PaP modlitba celého růžence.
• Ve středu 18.4. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
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• V sobotu dne 21.4. uzavřou svátostné manželství v kostele sv. Petra a Pavla v
11.00 snoubenci Jana Faltýnková a Tomáš Svoboda. Doprovoďme je modlitbou.
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

MINISTRANTSKÉ SETKÁNÍ
Každý pátek se pravidelně setkávají mladší ministranti (1.-5 třídy) z obou farností na
faře u Povýšení sv. Kříže. Tento pátek přišli 3 kluci z farnosti Povýšení sv. Kříže.
Posledních pár měsíců je účast ministrantů velmi nízká. Nevím, kde je těžkost.
Rodiče se neozývají. Cílem setkání je vytvořit z mladších kluků dobrou skupinu
ministrantů z obou farností, aby se postupně se naučili dobře ministrantské službě.
Zažili spolu chvíle při hře a práci. Vyvrcholením celoročního setkávání je týdenní
ministrantský tábor na Staré Vodě. Pro starší ministranty (6-9 třída) se plánuje na
sobotu 19.května výlet na kole do Vřesovic. Tam proběhne setkání s místními kluky.
Program se připravuje. Zároveň prosím, aby rodiče sdělili, zda mladší ministranti
mohou docházet pravidelně na schůzky v pátek od 16:30 – 17:30 hodin.
P. Pavel Caha SDB

ZASVĚCENÍ SE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY
MARIE VE FARNOSTI POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
V loňském roce (1917) jsme si připomněli sté výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě. Panna Maria v něm varovala před rozšířením zla a před válkou. Jako
prostředek duchovního boje nabízela modlitbu, pokání a úkonu zasvěcení (národů a
jednotlivců) jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Co znamená zasvětit se Srdci Panny Marie?
Zasvěcení se Panně Marii je způsob, jak žít radikálnějším způsobem svůj křest.
Zasvěcením se Panně Marii dovolujeme Bohu, aby mohl v našem životě více působit.
Proč je důležité právě zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie?
Smyslem našeho zasvěcení je tedy vědomé otevření se našemu „zbožštění“, jak by
řekli výchovní křesťané: Toužíme, aby vše v nás patřilo Bohu a podléhalo Božímu
působení.
(z knihy Novéna k Neposkvrněnému srdci Panny Marie od Vojtěcha Kodeta)
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V měsíci květnu se budeme připravovat na úkon zasvěcení se Srdci Panny Marie.
Devět dní před vlastním zasvěcením se připravíme novénou. Vlastní zasvěcení by
proběhlo ve farnosti Povýšení sv. Kříže v neděli 3.června při mši svaté ve
všech kostelích.
Doporučuji k přečtení brožurku Novéna k Neposkvrněnu Srdci Panny Marie od
Vojtěcha Kodeta, která byla dispozici v kostele loni na podzim a v omezeném počtu
ještě k dispozici je. V měsíci květnu bude probíhat příprava na zasvěcení také
v rodinách nebo i jednotlivců doma. Menší soška Panny Marie Fatimské by byla
určitý čas (na pár dní) v určité rodině, aby se mohli její členové modlit. Kdo by měl
zájem o to, aby mohl mít na pár dní sochu Panny Marie Fatimské, můžete se prosím
přihlásit v kanceláři na faře od středy 18. 4.2018.
P. Pavel Caha SDB

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PROSTĚJOV 4.4.2018
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Farní pouť v sobotu 16.6.
Navštívíme Tasovice – mše sv. v 10 hod, návštěva rodného domu sv.
Klementa Maria Hofbauera
Znojmo – oběd, kostel sv. Mikuláše, románská rotunda sv. Kateřiny
Lechovice – 15 hod kostel Navštívení Panny Marie – poutní místo
První svaté přijímání – neděle 13.5. v 10,30
děti připravuje otec děkan od září v rámci výuky náboženství pro třetí třídu
Svatodušní vigilie – sobota 19.5. ve 20 hod
Májové pobožnosti
Před mší sv. ve všední dny mimo středu v kostele Povýšení, ve středu v 17
hod v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Noc kostelů v pátek 25. 5.
Soutěž o ceny pro děti i dospělé – připraví otec děkan
Poutní autobus Tištín – Nezamyslice – Mořice, přihlášky na faprostejovpsk@ado.cz, cena 100,- Kč
Mše sv. s předáváním maturitních vysvědčení CMG a zahradní
slavnost– pátek 1.6.
Mši sv. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
Adventní duchovní obnova
Pro širokou veřejnost.
Potřeba včas zajistit duchovního, který ji povede.
V plánu je udělat jednu celou sobotu.
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8. Inventarizační komise
 Je povinnost provádět pravidelné inventury majetku, hledají se dobrovolníci,
kteří by se chtěli do této každoroční služby zapojit jako členové inventarizační
komise.
9. Topení v kostele sv. Cyrila a Metoděje
 Bylo odpojeno společnostmi Jistota a Lipka o.p.s.
 Je nutné zajistit temperování sakristie a sociálního zázemí s kuchyňkou PAXu
10. Odvlhčení kostela Povýšení
 Zatím ve stadiu přípravy projektu – projekt byl svěřen Ing. Janu Červenákovi
z firmy Technika prostředí, jehož projekty jsou vyzkoušeny v praxi u jiných
kostelů jako vysoce efektivní.
 Podařilo se v rámci přípravy projektu z naší strany zanalyzovat větrací otvory
kostela, provizorně v zimě uzavřít otvory pod okny v presbytáři, kudy táhlo a
způsobovaly průvan především v presbytáři.
11. Další setkání pastorační rady 9.5.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do 5-ti let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
Přijímáme nové děti.
Rodiče zveme na seminář, Jak vést děti k odpovědnosti“
V sobotu 5. května od 14,00 - 18,30 hodin
Cílem semináře je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci překonávat překážky a
čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s postupy, jak dětem dát podporu při zvládání
situací a seznámíme se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
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Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství a
terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste.
Rodičům a jejich dětem nabízíme víkendové pobyty na Annabergu u Bruntálu:
Víkendový pobyt pro mámy a dcery ve věku 8-12 let
Máma a já
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemné důvěry.
Kdy: 18. - 20. 5. 2018
Víkendový pobyt pro táty a syny ve věku 8-12 let
Milosrdný otec
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemného porozumění.
Kdy: 25. - 27. 5. 2018
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
První setkání se uskuteční v úterý 17. 4. od 17 hodin v Centru pro rodinu
v Krasicích.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Mgr. Jitky
Havlíčkové, tel: 731 626 126 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.

AKTUALITY Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT
SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ aneb víkend pro rozvedené muže
rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém
nabízíme:
• společenství při mši svaté a modlitbě
• prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho
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• trochu společné práce v lese, ale i odpočinek
• v družném společenství inspirace k hledání cesty jak dál
• doprovázení knězem P. Františkem Eliášem
Termín a místo: 20. - 22. 4. 2018 Zvole u Zábřehu
(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie).
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, 720 110 750, email: zaboj@arcibol.cz
POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ 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
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI 13. května 2018 od katedrály na Svatý Kopeček
SETKÁNÍ ŽEN na cestě života 15. května 2018 v Olomouci
VÍKEND PRO SENIORY 18.–20. května na Svatém Hostýně
POUŤ RODIN A MODLITEB ZA NEJMENŠÍ 20. května 2018 na Svatém
Kopečku u Olomouce
VÍKENDOVÁ PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ 8.–10. 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
KATECHEZE o rodině čerpající z exhortace Amoris Laetitia „Mluvme o rodině!
Buďme rodinou!“ (pro farní a jiná společenství)
„NOVÁ METODIKA k „Cestičce k Bohu“ pro velikonoční dobu
TISKOVINY:
ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT téma posledního čísla: „KŘESŤAN A SPORT“
KNIHA: „MÁMA NA ROZTRHÁNÍ a jiné příběhy“ od Magdalény Strejčkové
KNIHA: „MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI“ od MUDr. Jitky Krausové,
OV
Centrum pro rodinný život Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc
tel.: 587 405 250-3, email: rodina@arcibol.cz, CPRŽ na Facebooku,
www.rodinnyzivot.cz, www.rodinnyzivot.eu
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Sobota po 3. neděli
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Ne
22.
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4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice ČCH
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita, Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

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