Nedělník pro 2. neděli velikonoční 28. 4. 2019
1. ČTENÍ Sk 5,12-16
Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, následném
vyšetřování před radou a příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první komunitu církve ošidit.
Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva tedy ukazuje, že evangelium
nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst.
Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně
shromažďovali v Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval
připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou.
Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána. Dokonce i na ulici vynášeli
nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka, aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho
stín padl na někoho z nich. Také z okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho
lidí a přinášeli nemocné i trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni.
ŽALM 118
Tento „žalm vzkříšení“ opakujeme po celé Velikonoce, jeho text se stává zásadním výkladem
velikonočních událostí. My se ale máme také připojit svým děkováním za vykoupení.

Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům
Áronův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým
řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil
Hospodin, – jásejme a radujme se z něho!
Hospodine, dej spásu, – Hospodine, popřej zdaru! – Požehnaný, kdo přichází v
Hospodinově jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova domu. – Bůh je Hospodin a
dopřál nám světlo.
2. ČTENÍ Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným barvitých
obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského zápasu o spásu. Hned na
začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání k sepsání této knihy a
především toho, který ho povolal.
Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Království i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem
se pro hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje
Patmos. A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný
hlas jako zvuk polnice: „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím.“
Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se
obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů postavu podobnou
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Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem.
Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a
řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ
na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své vidění: nynější i to,
které přijde později.“
EVANGELIUM Jan 20,19-31
Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl ukřižován, na
začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé potkává
učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný
týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící,
ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto
uvěřili.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 28. 4 se koná měsíční sbírka na oprava a údržbu.
• Dnes 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. Účastí na této
pobožnosti je za splnění ostatních obvyklých podmínek (mít úmysl získat
odpustek, vykonat sv. zpověď, přistoupit ke sv. přijímání, pomodlit se na úmysl
sv. otce a nemít zalíbení v žádném hříchu) možné získat plnomocné odpustky.
• 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 21.4 se konala sbírka na kněžský seminář. Vybralo se: 22768,- Kč PBz!
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• Ministranti, kteří jsou přihlášení na ministrantský den v Olomouci 1.5., odjíždí
1.5. od kostela PsK v 7.30, kdo potřebuje do auta "podsedák", ať si ho přinese.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 29.4. v 16:30. Děti v rámci
tohoto setkání poprvé přistoupí ke svaté zpovědi, nezapomeňte na
důkladnou domácí přípravu. (páteční skupina byla v pátek 26.4.)
• Ve středu 1. 5 není v 17:00 mše sv. v kostele CaM – je poutní mše svatá v kostele
sv. Josefa v Krasicích v 18.00.
• Ve čtvrtek 2. 5 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 2. 5 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 2. 5 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě bude písmeno „Š“.
• Pátek 3. 5 je první v měsíci, po ranní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
• V pátek 3. 5 dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
• V pátek 3. 5 ministrantská schůzka nebude.
• V neděli 5.5 bude v 18.00 u PsK večer chval.
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 úterý 30. 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 21.4 se konala sbírka na kněžský seminář. Vybralo se: 3103,- Kč PBz!
• Ve středu 1. 5 nebude mše svatá, přijměte pozvání na pouť ke sv. Josefovi do
Krasic.
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CÍRKEVNÍ UČILIŠTĚ S INTERNÁTEM – PODÁVÁNÍ
PŘIHLÁŠEK
Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem,
o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní
rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář,
Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska
Na Lindovce 1463
767 01 Kroměříž
Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019
Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ DO DUBU NAD MORAVOU
1.5 2019 se v Dubu nad Moravou koná pouť tatínků a dětí ke sv. Josefovi
dělníkovi
14.00 mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie, slouží P. Antonín
Pražan, SDB
15.00 zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel a
tvořivosti
18.00 posezení u táboráku s opékáním špekáčků
Proč tato pouť?
Smyslem této pouti by mělo být nejen společenství s našimi dětmi při mši svaté,
ale také právě určitá "rehabilitace" poctivého řemesla a zručnosti. (K čemuž
svátek sv. Josefa dělníka přímo vybízí.) Bohužel to, co po staletí naše předky
naplňovalo hrdostí, když za sebou mohli vidět kus hmatatelné práce a v ideálním
případě to naučili i své potomky, to je dnes tak trochu „OUT“. Většina mladých
má představu o ideálním zaměstnání, že budou sedět v kanceláři za počítačem, a
to mi přijde velká škoda vzhledem k Stvořitelem danému lidskému potenciálu.
Věřím že, tato pouť může mít přínos pro všechny účastníky… děti může potěšit
jak společné dílo, tak radost z toho, že dokážou tvořit něco užitečného, (oproti
virtuálním dovednostem, které jsou v dnešní době tak nadhodnocovány). A
otcové mohou svým dětem ukázat, že také něco umí. A že společně tvořit je něco,
co nás baví a může to být třeba začátek dalších společných zájmů, které nakonec
prohloubí i vzájemný vztah mezi otci a jejich dětmi.
kontaktní osoba: Josef Záboj tel.: 587 405 292, mobil: 720 110 750 e-mail:
zaboj.josef@ado.cz
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DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI
V sobotu 4.5 se koná diecézní pouť ke svatému Janu Sarkandrovi – mše svatá je
v katedrále sv. Václava v Olomouci v 10.00. V rámci této poutě v sobotu 4.
května 2019 nabízíme pro účastníky poutě zdarma vstupy do těchto objektů:
Arcidiecézní muzeum Olomouc (vedle katedrály), v čase 11:30-18:00,
nutné na pokladně muzea vyzvednout volnou vstupenku, stačí říct, že jste
účastníky diecézní poutě
Arcibiskupský palác Olomouc (Wurmova 9), v čase 12:00-17:00,
prohlídky části reprezentačních sálů rezidence, vstup přes velké nádvoří
paláce (proti směru klasické prohlídky), přicházet můžete průběžně během
vyznačených hodin, průvodci budou přímo na sálech, kde budou krátké
výklady. Připomenuto bude zejména 200. výročí jmenování Rudolfa Jana
olomouckým arcibiskupem.
Krypta katedrály sv. Václava, v čase 11:00-13:00 a 14:00-18:00, výstava
velkoformátových fotografií Člověk a víra
Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci,
ulice Na Hradě.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
3. 5. 2019 v Pivíně, začátek v 19:00 mší svatou v sv. Jiří, konec ve 22:30.
www.mladezprostejov.cz.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 17.5. od 19:00 do 20:00 na faře u PsK
v rybárně. www.mladezprostejov.cz
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými
vrstevníky. Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou
všechny maminky a děti.
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.
V rámci týdne pro rodinu pořádáme
„ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER“
Kdy: 11.5. 2019 od 14 do 19 hodin
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice,
Více informací u Bc. Blanky Neckařové, tel: 608 228 464 nebo emailem na
adresu: cprprostejov@ado.cz.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanka
Neckařová, tel: 608 228 464 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
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Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
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sv. Petra a Pavla
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2.
5.
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Povýšení sv. Kříže
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Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
DS Nerudova
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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5.
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