Nedělník pro Slavnost seslání Ducha svatého 20. 5. 2018
1. ČTENÍ Sk 2,1-11
Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona. Prorok Ezechiel předpovídal jiný
zákon, který Bůh daruje přímo do srdce. A právě to se nyní stalo! Všimněme si také narážky na
babylonské zmatení jazyků, které je právě dnes překonáno. Originál mluví o ohnivých „jazycích“
ve smyslu lidského orgánu „jakoby z ohně“ a dále „začali mluvit jinými jazyky“, tedy „cizími“
nikoli ve významu neznámými.
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe
hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly
se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni
byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod
nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý
z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví,
nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My
Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a
Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme
připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky
hlásají velké Boží skutky.“
ŽALM 104
Tento žalm je oslavou stvoření. Je vybrán především pro verš 30, kde se mluví o seslaném Duchu.
Připojme se k jásotu nad Božím dílem stvoření, které je nyní dovršeno.
Odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná
jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. Hynou, když vezmeš jim
život, – a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, – a
obnovuješ tvář země. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší
ze svého díla! – Kéž se mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu.
2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13
Dnes lekcionář umožňuje dvě varianty čtení (druhou možností je Gal 5,16-25). Náš text je
začátkem tří kapitol, ve kterých svatý Pavel obhajuje a vysvětluje význam daru jazyků. Každý,
kdo má nějaký dar Ducha, slouží druhým a nemůže tento dar chápat jako výsadu vůči ostatním.
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou
sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden
Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech
působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich
mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni
1

jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané,
otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
EVANGELIUM JAN 15,26-27; 16,12-15
Janovo evangelium v textu o poslední večeři asi nejvíce z celého Nového zákona vysvětluje vztah
mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Proto jsou dnes zařazeny za sebe dva úseky z
různých kapitol. Všimněme si, že popisují vztahy mezi jednotlivými osobami Nejsvětější Trojice.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch
pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte
svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci,
ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé
pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí
vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno,
co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání v kostele. Zvláštní
prosba se týká pomoci s hlídáním kostela a ostatních prostor při Noci
kostelů, je na to také na stolku u kancionálů speciální rozpis.
• Dnes v neděli 20.5 se koná sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.
• Dnes v neděli 20.5 v 18.00 v kostele Povýšení sv. Kříže zveme na májovou
pobožnost a adoraci před Nejsvětější svátostí v kostele Povýšení sv. Kříže.
Prosím přijďte svěřit své díky a prosby v modlitbě.
• V měsíci květnu budou májové pobožnosti vždy v pondělí v úterý ve čtvrtek a
v pátek v kostele PsK (pokud nebude nějaká výjimka) v 17:45 – jako májové čtení
budeme číst novou apoštolskou exhortaci papeže Františka Gaudete et exultate.
Na stolku je rozpis – můžete se zapsat na vedení májové.
• V úterý 22.5. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 23.5. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve středu 23.5. v 17:00 by proběhl úklid kostela PsK a kaple NsT jako příprava
na noc kostelů, páteční úklid nebude možný, prosím o více ochotných rukou.
• Ve čtvrtek 24.5. je po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
• 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 18:00 v kostele PsK katecheze pro děti.
• V pátek 25.5. nebude páteční výuka náboženství na faře.
• V pátek 25.5. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• V pátek 25.5 se koná noc kostelů!
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• 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
•
•
•
•

Dnes v neděli 20.5. od 10.00 do 10.45 bude otevřena Petrská fara k “prohlídce”.
V pondělí 21.5. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
Ve středu 23.5. bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
Ve čtvrtek 24.5. nebude mše sv. ráno ale večer v 18.30. Je slavnost Panny Marie
Pomocnice křesťanů. Všichni jsou srdečně zváni.
• Přijměte pozvání na koncert chrámové hudby v provedení Pěveckého sdružení
moravských učitelů v pátek 25.5. v 19:00 v chrámu sv. Petra a Pavla jako součást
Noci kostelů. Koncert se koná v rámci Prostějovských dnů hudby 2018. Vstupné
dobrovolné.
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

Zasvěcení se Neposkvrněnému srdci Panny Marie ve Farnosti
Povýšení sv. Kříže
V měsíci květnu se budeme připravovat na úkon zasvěcení se Srdci Panny Marie.
Devět dní před vlastním zasvěcením se připravíme novénou. Novéna začíná
v pátek 25.5. 2018. Končí v sobotu 2.6. 2018. Novéna je k dispozici v sakristii
kostela Povýšení sv. Kříže. Vlastní zasvěcení by proběhlo ve farnosti Povýšení
sv. Kříže v neděli 3.června při mši svaté ve všech kostelích.
V měsíci květnu probíhá příprava na zasvěcení také v rodinách nebo i jednotlivců
doma. Již několik rodin a farníků se modlili před sochou Panny Marie Fatimské,
která u nich byla několik dní. Kdo by měl ještě zájem jsou volné dny v měsíci
červnu. Zájemci se prosím zapisujte v kanceláři na faře.
Doporučuji k přečtení brožurku Novéna k Neposkvrněnu Srdci Panny Marie od P.
Vojtěcha Kodeta.
P. Pavel Caha SDB
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Pouť manželů a rodin do Sloupu
Kdy: v sobotu 26.května 2018
Sraz: v 10:00 u kaple v Šošůvce. Praví poutníci mohou ke kapli
doputovat cca 0,5 km pěšky. Nahoře modlitba Cesty světla a přesun
auty do Sloupu.
V 11:00 mše svatá v kostele, slouží o. děkan, následuje klasický
špekáčkový oběd – ze zásob podle vlastních chutí.
Ve 13:15 krátká májová pobožnost v kostele a přejezd k jeskyním.
Vstup máme rezervován na 14.00. Program pro „nejeskyňáře“ nastíním
na místě.
Informace: Petr Hubáček, jáhen, 731 899 008
Klub salesiánského hnutí mládeže a Salesiáni v Prostějově Vás zvou na:

"Den Dětí: Vyrážíme na plavbu!"
Akce se bude konat v sobotu 2. 6. 2018 od 14:00
na Rajské zahradě u Povýšení sv. Kříže (za každého počasí).

Na co se můžete těšit:

Hry v námořnickém stylu (kostýmy vítány).
Bazének, trampolína a další aktivity, můžete si vzít vodní pistolku.
Občerstvení a dobroty zajištěny.
Vstupné dobrovolné, náklady na jednoho účastníka jsou přibližně 80Kč.

Pouť farnosti Povýšení sv. Kříže
Tasovice - Znojmo - Lechovice
V sobotu 16. června 2018

Cena pro dospělou osobu je 250,- Kč, první dítě 120,- Kč,
každé další dítě má cestu zdarma.
Program poutě
-

Odjezd v 7:45 hod. od rajské zahrady
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-

Mše sv. v 10:00 hod. v Tasovicích, rodišti sv. Klementa Maria
Hofbauera
Návštěva sakrálních památek ve Znojmě, samostatná prohlídka města,
možnost občerstvení ve městě
Cestou zpět návštěva barokního kostela Navštívení Panny Marie
v Lechovicích
Návrat do Prostějova kolem 17. hod.

Přihlašujte se co nejdříve během úředních hodin ve farní
kanceláři. S přihlášením je spojena záloha ve výši 150,-.
Je třeba nahlásit počet cestujících dětí.
Pastýřský list Letnice 2018

Drazí bratři a sestry,
Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal lásku až do
krajnosti, když o Velikonocích zemřel místo nás, abychom my mohli žít, nám
dnes dává svého Ducha, abychom mu byli podobní. Ne podle těla, ale podle
ducha. I o lidech, kteří podobně myslí a jednají, říkáváme, že jsou stejného
ducha. Mít Svatého Ducha, kterého je Kristus plný, znamená podobat se mu,
mít božský život jako on. Boží život jsme získali už ve křtu. Čím se projevuje?
Láskou, protože Duch Svatý je Boží láska, Láska mezi Otcem a Synem. Kdo
miluje čistě a nezištně, vyzařuje Boha, který je láska, i kdyby Boha neznal.
Proto nás láska přitahuje a dělá šťastnými. Proto toužíme po ráji, po nebi,
protože v něm vládne jen láska. Naprostým opakem nebe je peklo, kde láska
chybí, kde nikdo není schopen milovat.
Někdy si děláme peklo z vlastního života sami, nebo nám ho vyrobí jiní.
Ale dokud žijeme na zemi, je možné každé peklo překonat a proměnit, když
do něj pustíme Boha. Stačí milovat. Při jednom duchovním setkání v Nigerii
vyprávělo malé děvče: „Včera, když jsme si hráli, strčil do mne jeden kluk a
já jsem spadla. Řekl mi: promiň a já jsem mu odpustila.“ Slyšel to muž,
kterému bojovníci z Boko Haram zabili otce. Řekl si: Když může odpustit
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takové malé dítě, znamená to, že mohu odpustit i já.1 Odpustil a našel
svobodu, získal pokoj. Nejsou naše situace většinou daleko lehčí?
Ale jak získat božskou lásku? Jak získat schopnost vítězit láskou? Vytvářet
v sobě prostor pro Boha. Nechat v sobě Boha působit skrze jeho slovo, které
necháme vtělit do našich skutků. Bůh sám je přítomen ve svém slově. Když
jeho slovo přijmeme, přijmeme Boha. Když podle jeho slova jednáme, on
sám se v nás vtěluje. Chceme, aby Bůh přišel k nám? Aby v nás posilnil svou
přítomnost? Žijme jeho slovo. Jsem například mezi lidmi? Nabízí se: Miluj
svého bližního, jako sám sebe. Mám bolest a chci naříkat, nebo nějaká povinnost
je příliš těžká? On mně radí: Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mě.
Ztrácím trpělivost? Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. „Tak se Ježíšova slova
osvětlí a Ježíš do nás vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou a se svojí láskou.
Náš život bude stále více životem s ním, spoluprací s ním. Ani fyzická smrt,
která nás čeká, nás už nebude moci lekat, protože s Ježíšem v nás již začal
opravdový život, život, který neumírá.“ 2
Velikonoční člověk, který je naplněn Božím Duchem, má moc měnit svět.
Ne podle svých představ, ale podle toho nejlepšího Božího plánu. Křesťan se
nesnižuje k nečestným praktikám, aby získal výhody či dosáhl svých cílů. Ani
neuráží Boha hledáním okultních sil, používáním amuletů nebo spoléháním
na kouzla či věštění. On dostal neskonale víc, když přijal pozvání ke
spolupráci se samotným Bohem na spáse světa.
Apoštolové a první učedníci se po Letnicích rozešli do celého světa, aby
hlásali evangelium všem a uzdravovali svět mocí Božího slova. Bůh skrze ně
dělal zázraky. Tak to bylo i v životě mnoha svatých až do dneška. Skrze ně se
svět měnil k lepšímu i za nejtěžších okolností. Chceme-li patřit k těm, kteří v
jejich stopách přinášejí uzdravení a naději, spolehněme na moc Božího slova
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C. Lubich, La vera vita, Citta Nuova, 35 (1991), 14, s. 32
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a sílu Boží lásky. Štědře se podělme o poklad, který jsme dostali. Podílejme
se na uzdravování světa.
Kritizujeme ty, kteří kazí či zneužívají sdělovací prostředky, kulturu či
politiku? Pokud máme potřebné schopnosti, angažujme se sami. V každém
případě však podporujme zvláště modlitbou a osobním nasazením pro život
z Božího slova ty, kteří ve sdělovacích prostředcích, v kultuře a politice
pracují. Zaslouží si naši duchovní podporu stejně jako misionáři vyslaní šířit
evangelium v cizích zemích. I na ně číhá mnohé nebezpečí. Jak vidíme ze
života, i mnozí dobří lidé to nezvládnou a přijdou o soukromí, o svou čest a
nakonec i o rodinu. Církev jim musí vytvářet duchovní zázemí stejně jako
misionářům, protože všechny své členy angažované v těchto oblastech bere
jako své vyslance s úkolem měnit svět k lepšímu prostřednictvím pravdy
Božího slova a mocí Boží lásky. Každého z vás upřímně prosím o tuto
duchovní podporu pro ně.
Sestry a bratři,
když jsme dostali Svatého Ducha, který nás uvádí do celé pravdy, žijme
podle Ducha a ne podle těla, jak nás vyzývá apoštol Pavel. Všichni chceme
plody Ducha, jako je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota,
věrnost, tichost, zdrženlivost. Proto podle Ducha také žijme, aby náš život
vytvářel tyto hodnoty, kterých je ve světě pořád takový nedostatek. Zázrak
uzdravení světa závisí i na nás. Žádný z nás ať neříká, že není důležitý, že
nemůže nic ovlivnit. Každý z nás je povolaný ke svatosti a k životu podle
Ducha. Kdo žije Boží slovo a miluje Boží láskou, nepřijal Ducha Svatého
nadarmo, nese plody Ducha a roste ke svatosti.
Děkuji všem, kteří Boží pozvání přijímají, a všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan
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liturgická oslava

Ne
20.
5.

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

Po
21.
5.

Památka Panny Marie, Matky
církve

Út
22.
5.

Úterý 7. týdne v mezidobí

St
23.
5.

Středa 7. týdne v mezidobí

Čt
24.
5.

Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného kněze

Pá
25.
5.
So
26.
5.
Ne
27.
5.

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
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
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita, Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže
Pátek 7. týdne v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Filipa Neriho,
Povýšení sv. Kříže
kněze
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ sv. Petra a Pavla
TROJICE
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
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8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

