Nedělník pro 6. neděli velikonoční 25. 5. 2019
1. ČTENÍ Sk 15,1-2.22-29
Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48 po Kr. Evangelium bylo hlásáno již na mnoha místech
mimo Palestinu. Ale s tím vyvstává zásadní otázka: Nakolik musí obrácení pohané nejprve
zachovávat židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany nezávazné? Tak se schází
první koncil (Sk 15,4-21). Jeho závěry jsou obsahem našeho textu.
Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle
mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi
dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli
této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším
do Jeruzaléma.
Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu
vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu,
kterému říkali Barsabáš, a Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto
psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a
Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu
znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření.
My jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je
k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život
pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili
ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další
břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno
modlám, krve, masa z udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit,
jednáte správně. Buďte zdrávi.“
ŽALM 67
Tento žalm je ve skutečnosti prosbou, aby se projevila Boží milost. K této modlitbě se dá snadno
připojit!

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na
zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš.
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, –
ať ho ctí všechny končiny země!
2. ČTENÍ Zj 21,10-14.22-23
Navazujeme v četbě na minulou neděli. Kniha Zjevení apoštola Jana je dílo psané zvláštním
jazykem plným obrazů, metafor a symbolů. V této knize jsme se dostali až k závěrečným
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kapitolám, které popisují konečné Boží vítězství a odměnu spravedlivých. Nechme se strhnout
emotivním popisem nebe – místa, které pro nás připravuje Bůh.
Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město,
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako
nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s
dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména
dvanácti izraelských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány
k jihu a tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních kamenů a na
nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho
chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly,
protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek.
EVANGELIUM Jan 14,23-29
Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou. Nyní je Ježíš povzbuzuje: „Ať se vaše
srdce nechvěje“ (Jan 14,1). A na tomto podkladě otevírá tajemství niterného Božího života –
tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje působení „Přímluvce“ – Ducha svatého.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec
ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje,
nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce,
který mě poslal.
To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno
ostatní, co jsem vám řekl já.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’
a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť
Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až
se to stane.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 26. 5 se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého
východu – viz. pastýřský list v minulém Nedělníku.
• Děkuji Vám, všem, kdo jste se zapojili do přípravy a organizace Noci kostelů
v naší farnosti, myslím, že můžeme být oprávnění hrdí na to, že jsme otevřeli
všechny kostely a kaple naší farnosti a nabídly hodnotný program. Určitě by se
nás ale mohlo zapojit ještě více!
• 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 19. 5 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu kostelů a
fary. Vybralo se: 20527 Kč. Pán Bůh zaplať!
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Ve středu 29. 5 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
Ve čtvrtek 30. 5 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
Ve čtvrtek 30. 5 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 30. 5 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "V".
• Příprava na první svaté přijímání. V pátek 31. 5 v 16:00 bude v kostele CaM
schůzka a příležitost ke svaté zpovědi pro ty děti, které půjdou k prvnímu
sv. přijímání u CaM 2. 6.
• V pátek 31. 5 je u PsK večerní mše svatá v 17:00, hlavním celebrantem bude otec
biskup Josef Hrdlička a bude spojená s předáváním maturitních vysvědčení
absolventům CMG.
• 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 28. 5 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 19.5 se konala pravidelná sbírka na opravy, vybralo se: 2955 Kč. PBz!
• Dnes v neděli 26.5 se bude ve 14:00 v našem farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie konat benefiční koncert pro postižené výbuchem. Účinkují Marian Jurečka
a Porta Benefica.

SHM
• V sobotu 1. 6 se od 14:00 koná na rajské zahradě dětský den. Přijďte si s námi
užít odpoledne plné her, zábavy a barev.

Charita Prostějov
• V sobotu 8. 6 je jako odměna pro všechny, kdo pomáhali s Tříkrálovou sbírkou
v letním kině v Mostkovicích pohádka Čertí brko. Zvány jsou samozřejmě celé
rodiny. Přihlaste se na www.prostejov.charita.cz.
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
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sv. Petra a Pavla
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