Nedělník pro 2. neděli Velikonoční 8. 4. 2018
1. ČTENÍ Sk 4,32-35
Čtvrtá kapitola knihy Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, které mladičkou církev potkaly.
Apoštolové stanou před veleradou a statečně vyznají Krista… Tato kapitola končí shrnutím –
textem, který dnes čteme. Zpráva je samozřejmě zjednodušující, hned další kapitola ukazuje
problémy, ale obecný pohled na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána je plný optimismu a radosti.
Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého
majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s
velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech
spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo
dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z
toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.
ŽALM 118
Podobně jako minulou neděli církev zpívá Žalm 118 jako exkluzivní vyjádření podivuhodných
Božích činů vykoupení, protože nejpřesněji ze všech žalmů vyjadřuje tajemství Kristovy smrti a
vzkříšení.
Odpověď: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá
navěky. Nebo: Aleluja.
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům
Árónův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Hospodinova pravice mocně
zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu žít – a
vypravovat o Hospodinových činech. – Hospodin mě sice těžce ztrestal, – nevydal
mě však smrti. 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!
2. ČTENÍ 1 Jan 5,1-6
Jan otevřel ve čtvrté kapitole téma vztahu ke spolubratrům uvnitř komunity. Zřejmě došlo k
nějaké nevraživosti či věroučnému rozporu. V páté kapitole Jan připojuje jako argument význam
křtu. Narodit se z Boha není otázkou našeho úsilí, ale darem Boží moci působící skrze křest.
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje
Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že
milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu
záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká,
protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které
přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn
Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze
vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.
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EVANGELIUM Jan 20,19-31
Teprve po příběhu o prázdném hrobu a vyprávění o Marii považující Zmrtvýchvstalého za
zahradníka se Ježíš zjeví apoštolům. Jako by je potřeboval připravit, naladit. Každé slovo tohoto
vyprávění je naplněno velkým významem. A přeci, i když se zjevuje naplno, je tato událost spojena
s vírou, jak ukazuje postava Tomáše.
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.“ Ježíš vykonal před svými
učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však
jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli
život v jeho jménu.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 8. 4., kdy slavíme Boží milosrdenství zveme v 16:00
k modlitbě na zakončení Velikonočního oktávu – cesta světla, korunka
k Božímu milosrdenství a nešpory.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání v kostele.
• V úterý 10.4. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 11.4. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 12.4. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
• Ve čtvrtek 12.4. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• V pátek 13.4. bude v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté
přijímání pro děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 13.4. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• 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.
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• Výtěžek sbírek na Kněžský seminář a pro křesťany ve Svaté zemi bude zveřejněn
příští neděli.
• 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 9.4. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 11.4. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
• Ve čtvrtek 12.4. v 18:45 je setkání pastorační a ekonomické rady farnosti je v
Rybárně na faře u Povýšení.
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, 
73265699

Odměna pro tříkrálové koledníky
Zveme Vás na Tříkrálové koupání dne 22.4.2018 od 14:00 v Aquaparku Vyškov
jako odměnu pro tříkrálové koledníky. Hlaste se prosím
na: www.prostejov.charita.cz/kk Pokračujte na web i přes upozornění. Při potížích
volejte 737342043 Charita Prostějov.
S pozdravem Charita Prostějov

Pozvánka z Centra pro rodinný život v Olomouci
Zveme ženy všech životních stavů na pravidelná setkávání v Olomouci. Nejbližší
setkání se uskuteční v úterý 10. dubna od 16 hod. ve farním domě na ulici
Mlčochově ulici 7, kousek do katedrály sv. Václava v Olomouci.
Na programu je setkání s P. Bohumírem Vitáskem prezidentem Arcidiecézní
charity Olomouc a misionářem milosrdenství. O Milosrdenství v praktickém životě
rodiny a také svátosti smíření se bude během setkání nejvíce mluvit.
Všechny zájemkyně o setkání jsou srdečně zvány.
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, Marcela
Řezníčková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, reznickova@arcibol.cz
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kostel nebo kaple
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sv. Petra a Pavla
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