Nedělník pro 4. neděli velikonoční 12. 5. 2019
1. ČTENÍ Sk 13,14.43-52
Vyprávění Skutků pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k šíření evangelia za hranice
Izraele. Svatý Pavel a apoštol Barnabáš se na první apoštolské cestě (od jižního pobřeží zhruba do
středu dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. Otázka hlásání
pohanům byla pro Pavla zásadní. Dnes čteme o události, která mu pomůže obrátit k nim
pozornost.
Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do
synagogy a posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. Pavel a
Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali věrni Boží milosti.
Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když
však židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když
mluvil, a vedli rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se
mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe
odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to
nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'„
Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo
byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině. Židé však
poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže města, vyvolali proti Pavlovi a
Barnabášovi pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni si (na svědectví proti
nim) setřásli prach z nohou a odešli do Ikónia. Učedníci však byli plní radosti a
Ducha svatého.
ŽALM Žl 100,2.3.5
Žalm reflektuje skutečnost hlásání radostné zvěsti pohanům. Je to výzva k jásotu nad Božím dílem
nejen pro Izrael, ale pro všechny národy.

Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s
jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: on nás učinil, a my mu náležíme, jsme jeho lid a
stádce jeho pastvy.
Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá
jeho věrnost.
2. ČTENÍ Zj 7,9.14b-17
Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola), následně se objeví vítězný Beránek,
jenž spustil řetězec posledních událostí, které vedou k vítězství věrných a pádu mocností Zla. V
šesté kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za úkol začít proces se Zlem. Ale to je přerušeno
andělem, který nejprve volá věrné k Bohu. Tak se Barnabáš se na první apoštolské cestě (od
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jižního pobřeží zhruba do středu dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia mezi
Židy. Otázka hlásání pohanům byla pro Pavla zásadní. Dnes čteme o události, která mu pomůže
obrátit k nim pozornost.
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů,
plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s
palmami v rukou. A jeden ze starců mi řekl: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého
soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem
a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k nim (sníží)
a bude s nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit
slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je
pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“
EVANGELIUM Jan 10,27-30
V úryvku nalézáme třetí část výkladu ”pastýřské obrazné řeči”, tentokrát soustředěného na
”ovce”: Ty jsou charakterizovány stále se prohlubujícím vzájemným bytostným vztahem s Ježíšem –
Pastýřem (ony ”slyší” Ježíšův hlas – on je ”zná”; ony ”jdou” za ním – on jim dává ”věčný
život”). Ti, kdo takto ”naslouchají” a ”následují”, tvoří společenství nacházející v Ježíšových (a
tím i v Otcových!) rukou absolutní jistotu a bezpečí, které lze ztratit jen vlastním rozhodnutím.
Otec skrze Ježíše již daroval vše.
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám
věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je
dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno
jsme.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• 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 pátek 24. 5 se koná noc kostelů – naléhavě žádám a prosím o zapsání se na
služby v kostele PsK a kapli NsT.
• Příprava na první svaté přijímání bude sice až v následujícím týdnu, ale
organizace schůzek bude jiná. V pátek 24.5. v 16:00 bude v kostele schůzka
pro ty děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání u PsK 26.5.
• V pondělí 13. 5 bude po večerní mši sv. v rybárně na faře modlitba růžence.
• Ve středu 15. 5 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve středu 15. 5 se v 18:00 sejde pastorační rada farnosti.
• Ve čtvrtek 16. 5 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 16. 5 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 16. 5 není u PsK večerní mše svatá, je pouť ke svatému Janu
Nepomuckému, kde je mše svatá v 18:30.
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• V pátek 17. 5 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V neděli 19. 5 se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu kostelů
a fary.
• V neděli 19.5 se bude v 18:00 v kostele PsK konat večer chval.
• 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!
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 14. 5 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• Ve čtvrtek 16. 5 nebude v kostele sv. Petra a Pavla ráno v 6.30 mše svatá.
• Ve čtvrtek 16.5. 2019 se bude konat v kostele sv. Jan Nepomuckého Slavnost sv.
Jana Nepomuckého. Mše sv. v 18.30. V 18.00 růženec.
Všichni jsou zváni na tuto městskou pouť.
• V neděli 19. 5 se bude konat pravidelná sbírka na opravy kostela.
• 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.
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Z PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE
• Každé pondělí v 16. hod., v čekárně mamografie, mše svatá, kromě 20.5., kdy je
ekumenická bohoslužba Českobratrské církve evangelické.
Dále v pondělí 13.5. bude velikonoční mše svatá za doprovodu pěveckého sboru
Troubečan.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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
SETKÁNÍ SCHOL
• V sobotu 18.5.2019 ve 14:30. v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově
- Vrahovicích se bude konat děkanátní přátelské setkání a přehlídka schol.
CMG
• Pro rodiče žáků pátých tříd, kteří mají zájem o vzdělání v prostředí církevní školy.
CMG, ZŠ a MŠ připomíná, že i v příštím školním roce otevírá 6. třídu při základní
škole. Bližší informace buď na webových stránkách nebo osobně u vedení školy.
MSKA
• MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGIONÁLNÍ
POBOČKA PROSTĚJOV 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
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
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Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání

Odvaha riskovat pro Boží zaslíbení
(12. května 2019)

Milé sestry a milí bratři,
po intenzivní a plodné synodě o mládeži v říjnu loňského roku jsme před krátkým
časem oslavili 34. světový den mládeže v Panamě. Tyto dvě významné události
umožnily církvi naslouchat hlasu Ducha Svatého a naslouchat i životu mladých lidí,
jejich otázkám, slabostem, které na ně doléhají, nadějím, které v sobě nosí.
V tento den modliteb za povolání bych se chtěl zamyslet nad tématem, o kterém jsme
hovořili s mladými v Panamě, a sice že Pánovo povolání nás činí nositeli zaslíbení a žádá
od nás odvahu riskovat s ním a pro něj. Spolu s vámi bych se chtěl zamyslet nad
úryvkem evangelia, který líčí povolání prvních učedníků u Galilejského jezera
(Mk 1,16-20), a tak se krátce zastavil u dvou bodů: zaslíbení a risk.
Dvojice bratří – Šimon a Ondřej spolu s Jakubem a Janem – odvádějí svou
každodenní rybářskou práci. Toto namáhavé řemeslo je naučilo znát zákony přírody,
se kterými mnohdy musí zápasit, když se zvedne silný protivítr a loďka se zmítá na
vlnách. Těžkou námahu někdy oplatí hojný úlovek, jindy celonoční snaha nestačí
k naplnění sítí a ke břehu se vracejí unavení a zklamaní.
V takových životních situacích se běžně ocitá každý z nás, reaguje na touhy svého
srdce, doufá v plody svého snažení, vydává se na „moře“ možností, aby našel správný
směr, který může uhasit jeho žízeň po štěstí. Někdy se těšíme dobrému úlovku, jindy
se, naopak, musíme vyzbrojit odvahou, abychom ovládli loďku zmítanou vlnami nebo
abychom se vyrovnali s frustrací nad prázdnou sítí. Jako v příběhu každého povolání
i v tomto dochází k setkání. Ježíš potkává na své cestě rybáře a přistoupí k nim…
Stejně tak tomu bylo, když jsme potkali člověka, se kterým jsme se rozhodli sdílet
život v manželství, nebo když jsme zažili fascinaci zasvěceným životem: překvapující
setkání, v němž jsme zahlédli zaslíbení radosti schopné naplnit náš život. Tak tomu
bylo v onen den u Galilejského jezera: Ježíš jde vstříc rybářům, vyvádí je z jejich
„ochromení všedností“ (kázání během 22. světového dne zasvěceného života, 2. února 2018)
a obrací se na ně přímo se zaslíbením: „Udělám z vás rybáře lidí“ (Mk 1,17).
Boží povolání tedy nenarušuje naši svobodu, neutváří klec, nenakládá na nás
břemeno. Naopak, povolání je láskyplná iniciativa, kterou nám Bůh vychází vstříc a
zve nás k velkému plánu, chce, abychom se stali jeho součástí, odkrývá nám širší
obzory moře a hojného lovu.
Bůh si totiž přeje, abychom nežili uvězněni ve všednosti, nesetrvávali v každodenních
zvyklostech a nezůstali neteční k rozhodnutím, která by mohla dát našemu životu
smysl. Pán nechce, abychom rezignovali a žili každodenní život v přesvědčení, že
vlastně neexistuje nic, do čeho bychom měli vložit své síly a nadšení, čím bychom
měli odpovědět na vnitřní neklid a hledat nové trasy pro naši plavbu. Pán chce,
abychom objevili, že každý z nás je osobně povolán k něčemu velkému, proto nám
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někdy dá zažít „zázračný rybolov“. Náš život nemá zůstat chycen v sítích chybějícího
smyslu a všeho, co umrtvuje srdce. Krátce řečeno, povolání je pozvání nezůstat stát
na břehu se sítěmi v ruce, ale vydat se za Ježíšem cestou, kterou připravil pro nás, pro
naše štěstí, pro dobro těch, kteří jsou kolem nás.
Přijetí tohoto pozvání samozřejmě vyžaduje odvahu a riziko rozhodnutí. První
učedníci, které Ježíš povolal k velkému ideálu, „ihned nechali sítě a následovali ho“
(Mk 1,18). Abychom přijali Pánovo povolání, je tedy třeba se zcela dát všanc
a postavit se dosud neznámé výzvě. Je třeba opustit vše, co by nás vázalo k naší malé
loďce a bránilo by nám definitivně se rozhodnout. Je vyžadována odvaha, která nás
vede k objevu Božího plánu s naším životem. Když se před námi otevřou obzory
širokého moře povolání, nemůžeme zůstat v bezpečí své loďky a opravovat sítě,
nýbrž uvěřit Pánovu zaslíbení.
Mám na mysli především povolání ke křesťanskému životu, které obdrží každý ve
křtu. Toto povolání nám připomíná, že náš život není dílo náhody, ale dar od Pána
pro milované děti shromážděné v církevní rodině. Křesťanský život se rodí a rozvíjí
právě v církevním společenství, především skrze liturgii, vedoucí k naslouchání
Božímu slovu a k milosti svátostí. Již od raného věku se učíme umění modlitby
a bratrskému sdílení. Církev je naší matkou právě proto, že nám dává nový život
a vede nás ke Kristu; máme ji tedy milovat, i když na její tváři zaznamenáme vrásky
slabosti a hříchu. Máme přispět k tomu, aby byla krásnější a zářivější a mohla být
svědectvím Boží lásky pro svět.
Křesťanský život se následně konkretizuje v rozhodnutích, která dávají jistý směr naší
plavbě a přispívají k šíření Božího království ve společnosti. Myslím například na
rozhodnutí uzavřít svátostné manželství a vytvořit rodinu, nebo na jiná povolání
spojená se světem práce a profese, na aktivity v oblasti charity a solidarity, na úlohy
ve společnosti a politice atd. Tato povolání z nás činí nositele zaslíbení dobra, lásky
a spravedlnosti nejen pro nás, ale i pro společnost a kulturu, ve které žijeme a která
potřebuje odvážné křesťany a opravdové svědky Božího království.
Při setkání s Pánem může někdo vnímat povolání k zasvěcenému nebo kněžskému
životu. Pocítit povolání stát se „rybáři lidí“ na lodičce církve, v úplném sebedarování
a v závazku věrné služby evangeliu a bratřím, znamená objev, který vyvolává nadšení
i strach. Takové rozhodnutí znamená riskovat a opustit vše pro následování Pána
a zcela se mu zasvětit, abychom se stali spolupracovníky na jeho díle. Rozhodnutí
mohou bránit různé vnitřní překážky, v sekularizovaném prostředí, kde zdánlivě už
není místo pro Boha a pro evangelium, můžeme ztratit odvahu a propadnout „únavě
naděje“ (Homilie při mši svaté s kněžími, zasvěcenými, laickými hnutími, Panama 26. ledna
2019).
Není však větší radosti než dát svůj život všanc pro Pána! Zvláště vám, mladým lidem,
bych rád řekl: Nebuďte hluší k Pánovu volání! Když vás povolá k tomuto životu,
nestáhněte vesla do loďky, ale důvěřujte mu. Nenechte se přemoci strachem, který
nás paralyzuje při pohledu na vrcholy, které ukazuje Pán. Mějte vždy na paměti, že
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těm, kdo opustí sítě a loďku, aby ho následovali, slíbil Pán radost nového života, která
naplňuje srdce a dodává elán krokům.
Drazí, poznat své povolání a dát životu správný směr není vždy snadné. Je proto
zapotřebí, aby se celá církev, kněží, řeholníci, pastorační asistenti, vychovatelé, snažili
nabídnout zvláště mladým lidem příležitost k naslouchání a k poznávání povolání. Je
zapotřebí pastorace mládeže a pastorace povolání, která pomůže objevit Boží plán,
zvláště skrze modlitbu, rozjímání Božího slova, skrze eucharistickou adoraci
a duchovní doprovázení.
Během Světového dne mládeže v Panamě vícekrát zaznělo, že je třeba se dívat na
Pannu Marii. Také v životě této dívky bylo povolání zaslíbeními rizikem. Její poslání
nebylo snadné, přesto však nedovolila strachu, aby měl hlavní slovo. Její „ano“ bylo
ano toho, kdo se chce darovat a riskovat, kdo chce dát vše v sázku bez jakékoli záruky,
jen s jedinou jistotou, že je nositelem zaslíbení. Ptám se každého z vás: Uvědomujete
si, že jste nositeli zaslíbení? Jaké zaslíbení, které nosím v srdci, mám naplnit? Pannu
Marii čekalo bezesporu náročné poslání, ale těžkosti nebyly důvodem k tomu, aby
řekla „ne“. Ano, přišly komplikace, nikoli však takové komplikace, které vyvstávají,
když nás ochromí zbabělost, protože nemáme vše nalinkované a zajištěné dopředu
(Vigilie s mládeží, Panama 26. ledna 2019).
Spojme se v tento den v modlitbě a prosme Pána, aby nám ukázal svůj láskyplný
záměr s naším životem, aby nám dal odvahu riskovat na cestě, kterou pro nás od
počátku zamýšlel.
Ve Vatikánu dne 31. ledna 2019, v den památky sv. Jana Boska
FRANTIŠEK
Fotka z ministrantského dne, který se konal 1.5.2019 v Olomouci:
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den

liturgická oslava

Ne
12.
5.

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Po
13.
5.

Pondělí po 4. neděli
velikonoční

Út
14.
5.

Svátek sv. Matěje,
apoštola

St
15.
5.

Středa po 4. neděli
velikonoční

Čt
16.
5.
Pá
17.
5.
So
18.
5.

Ne
19.
5.

Svátek sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka
Pátek po 4. neděli
velikonoční
Sobota po 4. neděli
velikonoční

5. 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
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
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
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

sv. Jana Nepomuckého

18:30

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

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

8

