Nedělník pro Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. 2019
1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43
Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově smrti se rozejdou do dalších míst
Izraele. Petr je však nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana, setníka Kornélia, což jako
žid ještě nikdy neudělal. Poznal, že k tomuto setkání ho přivedl Bůh stejně jako Kornélia. Proto
se ujal slova.
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
Asi málokteré místo Starého zákona popisuje tak jasně, i když obrazně, události vzkříšení. Na
tento žalm se odvolává řada novozákonních textů. Nechme se proniknout zpěvem Kristova
vítězství.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť
řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
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
Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vymezuje proti falešným hlasatelům
evangelia, kteří předpisují křesťanům, co všechno se nesmí jíst, dělat… (Kol 2,16-23). Tyto
předpisy nazývá Pavel „věci světa“ a míří tím k různým horoskopům, energiím… Náš text říká,
v čem spočívá skutečné křesťanství.
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.
1

EVANGELIUM Jan 20,1-9
Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním pátečních pašijí. Je dobré neztratit nit
dramatičnosti vyprávění. Od tohoto místa budeme číst, jak učedníci zažili a viděli skutečnost
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 k 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 21. 4 se koná sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
• Dnes v neděli 21.4 bude v 17:00 u PsK velikonoční varhanní koncert.
• O Velikonocích uděluje svatý otec požehnání městu a světu spojené s možností
získat plnomocné odpustky – i prostřednictvím televize nebo rozhlasu.
• Velké poděkování a Pán Bůh zaplať patří všem, kdo se podíleli na přípravě a
průběhu slavení Velikonoc.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Děkuji vám
všem, kdo tuto velmi prospěšnou službu konáte.
• Ministranti mohou přihlašovat na ministrantský den v Olomouci 1.5., Je třeba se
nahlásit do úterý 23.4!!!
• Svátost nemocných se bude udělovat ve středu 24.4 při mši svaté v 17:00 u
CaM, v pátek 26. 04. při ranní mši svaté, v sobotu 27. 04. při ranní mši svaté
a v neděli 28. 04. po všech mších svatých. Přijmout ji může každý, kdo může
přistoupit k svatému přijímání a v důsledku nemoci nebo stáří nebezpečně
chřadne.
• V sobotu 27. 4 se koná v rámci Mezinárodního dne památek a sídel také
v Prostějově akce Brány památek dokořán – Prostějov duchovní – hledáme
dobrovolníky, kteří by střežili kostely PsK a CaM a kaple sv. Anny a Andělů
strážných od 14.00-17:00, přihlaste se, prosím, faráři.
• Ve středu 24. 4 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 25. 4 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 25. 4 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 25. 4 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
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V biblické abecedě bude písmeno „S“.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pátek 26.4. v 16:00 v rybárně na
faře a v pondělí 29.4. v 16:30 také na faře v rybárně. Děti v rámci těchto
setkání poprvé přistoupí ke svaté zpovědi, nezapomeňte na důkladnou
domácí přípravu.
• V pátek 26. 4 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V neděli 28. 4 se bude konat měsíční sbírka na oprava a údržbu.
• V neděli Božího milosrdenství 28.4 v 15 hodin zveme do kostela PsK na "Hodinu
Božího milosrdenství", pomodlíme se společně korunku k Božímu milosrdenství
a další modlitby, zakončené svátostným požehnáním.
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 28.4 se koná sbírka na kněžský seminář.
• V úterý 23. 4 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
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 28.4 se koná sbírka na kněžský seminář.

Varhanní koncert

Prostějov chrám Povýšení svatého Kříže 21. dubna 2019 v 17 hodin
Program:
F. Couperin
J. S. Bach
W. A. Mozart
M. Surzyński
G. Mac-Master

ONDŘEJ MUCHA

Offertoire sur les Grand Jeux
Toccata a fuga d moll Dnes Syn Boží triumf slaví
Fantasie f moll
Elegia
Toccata
Vstupné dobrovolné.
CMG
• V úterý 23. dubna 2019 ve 13:45 požehná otec arcibiskup Jan Graubner nově
zrekonstruované prostory CMG v Prostějově. Slavnosti předchází mše svatá od
12:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. K prohlídce školy je zvána
i široká veřejnost.
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den

Ne
21.
4.

liturgická oslava

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

Po
22.
4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

Út
23. 4.

ÚTERÝ V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

St
24.
4.

STŘEDA V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

Čt
25.
4.

ČTVRTEK V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

Pá
26.
4.

PÁTEK V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

So
27. 4.

SOBOTA V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

Ne
28.
4.

2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

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

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

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

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

Charita Daliborka

10:00

sv. Cyrila a Metoděje
sv. Anny
Mostkovice

17:00
18:00
18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla

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

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

8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
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