Nedělník pro 5. neděli velikonoční 19. 5. 2019
1. ČTENÍ Sk 14,21b-27
Svatý Pavel a svatý Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z území středu dnešního Turecka do
Antiochie Syrské (přístav v severovýchodním cípu Středozemního moře). Ta byla centrem křesťanů
celé oblasti. A všude ustanovují správu nových komunit (náznak dnešního systému duchovní
správy).
Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam
učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království
vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po
modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili.
Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie.
Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu,
které teď ukončili.
Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal
a jak otevřel bránu k víře pohanům.
ŽALM 145
Zpěv chválí za požehnání, které v souvislosti s prvním čtením můžeme vztáhnout na Pavlovo dílo
misií. Připojme se k této chvále za celé dějinné dílo hlásání evangelia!

Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je
Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať
vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle!
Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě tvé vznešené říše. – Tvé království je království
všech věků – a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
2. ČTENÍ Zj 21,1-5a
Po tři neděle budeme číst ze závěru celé Bible, a tedy ze závěru Apokalypsy. Po všech peripetiích
života a pronásledování ti, kdo obstáli, zakusí nádheru cíle připraveného Bohem: dar nové země.
V obrazné řeči se mísí jak biblická symbolika, tak i důraz na emoce. Obojí ale svědčí o
velkolepém Božím daru, který pro nás Bůh připravil.
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země
zmizely, ani moře už není.
A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo
vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu
mohutný hlas: „Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou
jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí:
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nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo,
pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“
EVANGELIUM Jan 13,31-33a.34-35
Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit Poslední večeři.
Ale text je vybrán především pro odkaz na základní princip fungování společenství církve. Ježíšovo
slovo není jen dobrá rada, ale přikázání.
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm.
Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví.
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem;
jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že
jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 19. 5 se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu
kostelů a fary.
• Dnes v neděli 19.5 se bude v 18:00 v kostele PsK konat večer chval.
• Májové pobožnosti budou během měsíce května v kostele PsK v pondělí, v úterý
a v pátek vždy v 17:45. – zapište se na obvyklém místě na jejich vedení.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V neděli 12. 5 se konala sbírka na křesťanské sdělovací prostředky (nebyla ale
ohlášena předem, nevšiml jsem si, že se koná v tomto termínu), vybralo se:15332
Kč, Pán Bůh zaplať!
• V pátek 24. 5 se koná noc kostelů – naléhavě žádám a prosím o

zapsání se na služby v kostele PsK a kapli NsT, otevřené jsou i
ostatní kostely a kaple naší farnosti.
• Příprava na první svaté přijímání. V pátek 24. 5 v 16:00 bude v kostele
schůzka a příležitost ke svaté zpovědi pro ty děti, které půjdou k prvnímu
sv. přijímání u PsK 26.5. V pátek 31. 5 v 16:00 bude v kostele CaM schůzka
a příležitost ke svaté zpovědi pro ty děti, které půjdou k prvnímu sv.
přijímání u CaM 2. 6.
• Ve středu 22. 5 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 23. 5 se po ranní mši svaté nekoná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 23.5 nebudou dopoledne úřední hodiny v kanceláři, koná se pravidelné
setkání kněží a pracovníků děkanátu.
• Ve čtvrtek 24. 5 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 24. 5 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "U".
• V pátek 24. 5 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
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• V pátek 7.6 v 19:00 se v katechetickém sále u PsK uskuteční povídání o
Celosvětovém setkání mládeže s papežem, kterého se zúčastnily dvě dívky z
farnosti. Můžete se těšit na zajímavá videa, fotografie a také na hosty. Ale
především si s námi přijďte prožít kousek Panamy i v naší farnosti. Jste srdečně
zváni! Akce je určena pro všechny!

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže
v Prostějově 15. 5. 2019
Pro vás se koná:
• 24. 5. Noc kostelů – stále hledáme pomocníky na zajištění dozoru zvláště u PsK.
• První svaté přijímání rozděleno z pastoračních důvodů do dvou termínů a kostelů
(Povýšení 26. května – 9 dětí, Cyrilek 2. června – 10 dětí)
• 25. 5. Pouť rodin do Krakovce, při ní proběhne malé rozloučení s jáhnem Petrem
Hubáčkem.
• 31. 5. Zahradní slavnost (CMG), v 17- hod. u PsK mše sv. s otcem biskupem
Hrdličkou
• 6. pořádá SHM Den dětí na rajské zahradě
• 7. 6. Povídání o světovém setkání mládeže se Sv. otcem v Panamě. Katechetický
sál od 19. hod.
• Farní poutě do Fatimy ve dnech 10. – 15. 6. se účastní farář i kaplan. V tomto týdnu
nebudou večerní mše svaté. Náboženství odpadne jen dětem ze 3. třídy.
• Ve čtvrtek 13. 6. bude ukončena výuka náboženství na CMG pro stávající školní
rok. Přihlášky do náboženství na nový školní rok dostanou děti od svého katechety
a rovněž budou k dispozici v kostelích a na webových stránkách farnosti. V novém
školním roce bude výuka organizována stejným způsobem – centrálně v budově ZŠ
při CMG, opět ve čtvrtek.
• Ve čtvrtek 20.6 Boží Tělo – po mši sv. průvod na zahradu a do kaple NsT.
• V sobotu 22. 6. jáhenské svěcení Jana Černého v katedrále sv. Václava
v Olomouci v 9:30 hod.
• V neděli 23. 6. první kázání a asistence při mši svaté nového jáhna na „hrubé“
a u sv. Josefa v Krasicích. Na mši sv. v 10:30 navazuje malé pohoštění na rajské
zahradě, prosíme o sladký nebo slaný příspěvek na společné agapé.
• 27. 6. bychom se společně sešli na závěrečné dětské bohoslužbě. Při ní
poděkujeme za uplynulý školní rok. Mše začne už v 16:30 hod., abychom po ní mohli
na rajské zahradě slavit u opékání, zmrzliny nebo melounu. Maminky prosíme o
napečení moučníků.
• 29. 6. bude v kostele Petra a Pavla městská pouť ze slavnosti sv. Petra a Pavla
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• Rozloučení s naším dlouholetým jáhnem Petrem Hubáčkem a také s
kaplanem o. Pavlem Cahou proběhne v neděli 30. června. Oba v naší farnosti
končí k 1. 7. 2019.
Nemilé, ale asi nevyhnutné změny:
Co se týká budoucí personální situace ve farnosti, zatím je to, co bylo v zápise
z minulého setkání, beze změny. Jednoduše řečeno – místo tří duchovních – dvou
kněží a jáhna, bude mít naše farnost jenom faráře – případně polovičního nebo
třetinového kaplana. Je jasné, že jeden člověk nemůže dělat práci tří lidí. V této chvíli
spíše počítáme s variantou, že do farnosti nebude ustanoven kaplan, nebo bude
kaplanování u PsK součástí ustanovení kněze z děkanátu, který bude mít jen dvě malé
farnosti jako administrátor. To by zcela jistě přineslo omezení v pořadu bohoslužeb.
Nyní je během jednoho týdne slouženo 17 pravidelných mší + (2 pravidelné
v Mostkovicích) + (další tři mše sv. jsou slouženy pravidelně jednou za měsíc tj. sv.
Anna, sv. Andělé strážní, Domov seniorů Nerudova, (jednou za měsíc měl kněz od
PsK i mši sv. v nemocnici, ale to již bylo předáno jinému knězi z děkanátu)). Mše sv.
pohřební nebo svatební jsou výjimečně. Jak bude pořad vypadat bohoslužeb během
prázdnin a od září je tedy zatím ještě s velkým otazníkem.
K určitému omezení počtu bohoslužeb bude muset dojít každopádně, i
kdyby kaplan byl, protože stávající pořad bohoslužeb jednak neumožňuje žádný den
volna pro kněze (u kněží se zpravidla nebere víkend jako volné dny a obecně se za
volný den pro kněze považuje úterý) a dále stávající pořad bohoslužeb komplikuje
nebo znemožňuje účast kněží na různých formačních a vzdělávací setkání pro kněze
– ty se konají zpravidla v pondělí a v úterý nebo v úterý. Dále není obvyklé, aby farář
a kaplan měli oba tolik mší sv., že je pro ně obtížné nebo nemožné se vzájemně
zastoupit, zvláště když farář zastává úřad děkana, který by vyžadoval jeho daleko
častější nepřítomnost ve farnosti.
Pokud někoho napadne se ptát, proč nejde to, co dlouhé roky šlo, pak jeden
ze zásadních důvodů je, že mnohé věci jsou v životě řeholního a diecézního kněze
docela odlišné, např. to, že řeholní kněz se se svou řeholní rodinou setkává v místě,
kde žije komunita, ale diecézní kněz většinou na takové setkání musí někam odjet.
Nebo dokud byla u PsK komunita SDB, pak zde vždy byli i kněží, kteří nebyli
ustanoveni do farní pastorace, takže zástup a výpomoc bylo možné zajistit velmi
snadno.
Také provoz farní kanceláře pro veřejnost se bude muset zredukoval pouze
na úřední hodiny – jáhen Petr Hubáček byl v kanceláři přítomen tři dny v týdnu nejen
v úřední hodiny.
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Naše milé budovy:
• Ve středu 1. května proběhlo velké čištění a výměna dožilých částí žlabů a svodů na
kostele PsK, kapli NsT a sakristii PsK (Byla zapotřebí 27m plošina a klempíř – na
kapli NsT se bez takové velké plošiny nedostaneme vůbec, protože nemá střešní
výlezy).
• Dále bylo zjištěno, že do střechy nad zákristií u PsK zatéká a do jednoho trámu se
dala dřevomorka. Nutná oprava je již v řešení.
• Varhanní stůl u PsK má konečně nové důstojné osvětlení hracího stolu, která dodal
pan Stehlík, který varhany restauroval. Před Velikonocemi provedl pan Stehlík také
ladění rejstříků, které vyžadují časté ladění, tzv. jazyků a odstranění závad, které se
vyskytly. Jinak se nám daří drobné závady odstraňovat, vždy po konzultaci s panem
Stehlíkem, vlastními silami (většinou jde o to jen něco správně přitáhnout nebo
povolit), a toto se i předpokládá, že si farnost dokáže zajistit sama a varhanáře bude
zvát jen, když dojde k opravdové poruše. Připravuje se nutná oprava podlahy u varhan
na kůru – byla provedena prohlídka, jak je podlaha konstruovaná – jsou to dvě
podlahy na sobě – každá z jiné doby.
• Bylo také opraveno dmychadlo u varhan v kapli NsT – (převinutí motoru), takže
když se konají akce na náměstí, lze slavit mše svaté v klidu této kaple s větším
komfortem. (Demontáž a montáž a odstranění závady v mechanice varhan –
svépomocí.)
• Musí proběhnout oprava nevyhovujících částí elektroinstalace u PsK, aby splňovala
podmínky bezpečného provozu. Jelikož trpíme stejným neduhem jako mnohé starší
objekty a nemáme dokumentaci a proběhlo mnoha úprav a zásahů, tak je toto všechno
nejprve potřeba podchytit správně označit.
• Jak již jste byli informováni, na kostele sv. Josefa byla v březnu po vichřici opravena
střecha a bylo zjištěno, že krytina dožívá, to se již také projevilo další potřebou opravy
krytiny.
• U CaM se musí letos vyřešit vytápění sakristie, která již není napojena na topení
sousední budovy. A také minimálně temperování kuchyňky a WC u Paxu. Současné
řešení je provizorní.
• V průběhu měsíce června by se měli bratři salesiáni přesunout do nových prostor
na Lidické ulici. Postupně se začne řešit oprava fary u Povýšení. Sama budova je
v celkem dobrém stavu – střecha, venkovní omítky, statika, budova není vlhká. Co již
skoro dosloužilo nebo brzy doslouží úplně, jsou instalace elektřiny, vody, odpady,
vytápění, sociální zařízení a velká část oken – v každém podlaží je to ovšem odlišné.
Za určitých podmínek by bylo možné uvažovat o dotaci z Evropských fondů na
energetické úspory (nová okna, zateplení).
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Z diecéze:
• Kněžský seminář děkuje také našim farníkům za poskytnuté dary, za modlitby a
vůbec za všechno.
• V r. 2020 uplyne 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra
• V témže roce se bude v Olomouci opět konat Eucharistický kongres dětí.
Termín dalšího setkání pastorační rady bude včas oznámen. Půjde o
společné zasedání pastoračních rad obou prostějovských farností.
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 neděli 19. 5 se bude konat pravidelná sbírka na opravy kostela.
• V pondělí 20. 5 bude v kostele sv. PaP v 16:45 modlitba celého růžence.
• V pondělí 20.5. nebude v kostele sv. Petra a Pavla večerní mše svatá v 18.30. Otec
Pavel Čáp je na provinciální kapitule salesiánů. Využijte možnosti mše svaté v
kostele Povýšení sv. Kříže.
• V úterý 21. 5 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• V pátek 24.5. 2019 v kostele sv. Petra a Pavla bratři salesiáni zvou na Slavnost
Panny Marie Pomocnice křesťanů (PMPK). Slavnostní mši svatou v 18.30 bude
předsedat otec arcibiskup Jan Graubner. Koncelebrovat bude provinciál Petr
Vaculík spolu s bratry salesiány. Mše svatá bude sloužena na poděkování všem
dobrodincům při rekonstrukci Petrské fary-Trefy.
V 17.45 začneme modlitbou růžence, během mše svaté bude požehnána socha
Panny Marie z rodiště Dona Boska. Po mši svaté bude krátké promítání fotek z
rekonstrukce fary a poté se přesuneme na faru, kde otec arcibiskup ji požehná, s
provinciálem Petrem Vaculíkem zasadí strom PMPK a bude následovat krátké
setkání a občerstvení.
Všichni jsou srdečně zváni.
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
Farnost Mostkovice (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
• V neděli 19.5 se bude konat pravidelná sbírka na opravy.
• V neděli 26.5 se bude ve 14:00 v našem farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
konat benefiční koncert pro postižené výbuchem. Účinkují Marian Jurečka a
Porta Benefica.
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MSKA
• Vás všechny srdečně zve na přednášku Ing. Františka Hynka a P. Pavla Šíry, Mgr.
„Co jsme viděli v Austrálii“
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17
ve středu 22.5.2019 od 17.30 hod.
Se všemi příznivci a přáteli naší akademie se na Vaši návštěvu za výbor regionu těší
Daniela Tobolová
Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu
Drazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem
já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budeteli mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34–35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale
o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat
klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané,
když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné
křesťany i v jiných zemích.
Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých letech
ovládali islamističtí extremisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací
pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy
jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči.
Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým společenstvím
křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z utečeneckých táborů
do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale denně se v nich
slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž
vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá,
všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají
si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž
ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Z loňské sbírky byla podpořena obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc
obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli
na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina
lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.
Proto Vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i o
finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za
pronásledované křesťany. Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody:
pomoc potřebným i oživení naší víry a našich církevních společenství.
S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové
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den

liturgická oslava

Ne
19.
5.

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Po
20.
5.
Út
21. 5.

Památka sv.
Klementa Marie
Hofbauera, kněze
Úterý po 5. neděli
velikonoční

St
22.
5.

Středa po 5. neděli
velikonoční

Čt
23.
5.

Čtvrtek po 5 neděli
velikonoční

Pá
24.
5.

Pátek po 5. neděli
velikonoční

So
25.
5.

Sobota po 5. neděli
velikonoční

Ne
26.
5.

6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
Domamyslice – kaple
sv. Jana Nepomuckého
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
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
8:00
18:00
8:00
10:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
18:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

