Nedělník pro Slavnost Seslání Ducha Svatého 9. 6. 2019
1. ČTENÍ Sk 2,1-11
Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se přinášela první úroda a
děkovalo se Bohu za dar Tóry (Zákona). Na tento den přicházeli do Jeruzaléma poutníci z celého
světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili nanebevstoupení Krista; nyní mají čekat a modlit se.
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
Zpěv radosti nad stvořením je dnes zařazen především pro zmínku o Duchu, který vše tvoří. Bůh
tak obnovuje 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
Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, kdo je větší, když někteří z nich nemají dar
jazyků (1 Kor 12 – 14). Proto Pavel vysvětluje vztah mezi Duchem svatým a duchovními dary
(charismaty).
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
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mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni
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 20,19-23
Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo jen
o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout dar své lásky –
Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také Boží moc!
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.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 9. 6 se koná celodiecézní sbírka na církevní školy.
• V tomto týdnu nebudou ve všední dny večerní mše svaté v kostele PsK,
nebude ani večerní mše svatá ve středu u CaM, budou jen ranní mše svaté
u PsK. Koná se farní pouť do Fatimy. Nebude přítomen ani farář ani
kaplan. Jáhen Petr Hubáček bude přítomen jako obvykle od středy do
pátku.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve čtvrtek 13. 6 v 16:30 se koná poslední hodina výuky náboženství na ZŠ při
CMG – výuka pro třetí třídu odpadá.
• V neděli 16. 6 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. Jak bylo
uvedeno v minulém zápisu ze setkání pastorační rady, tak se řeší závada na střeše
nad sakristiemi. Bylo zjištěno daleko rozsáhlejší poškození, než bylo patrné při
zběžné prohlídce. Rozpočet na opravu a ošetření celého prostoru proti
dřevokazným houbám a hmyzu činí 350 000,-Kč!!!!!!! Což bohužel vyčerpá
veškeré naše finanční rezervy. Bude to znamenat například, že se oprava fary
nedostane letos ani do fáze projektování. Proto vás při následujících sbírkách
na opravy 16.6, 21.7.,18.8, 15.9, 20.10, 17.11, 15.12 – tedy do do konce roku
prosím o mimořádnou štědrost, je to něco, s čím se v takovém rozsahu
nepočítalo. A nelze to bohužel odložit a zkusit požádat o dotaci, protože je
bezmála polovina roku, i když i v tomto směru se budou také hledat nějaké
možnosti.
• Ve středu 19. 6 v 19.30 bude na faře u PsK setkání pastoračních rad PsK a PaP.
• Ve čtvrtek 20. 6 výuka náboženství již nebude a nebude ani katecheze pro děti, je
Boží Tělo.
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• Ve čtvrtek 27. 6. v 16:30 bychom se společně sešli na závěrečné dětské
bohoslužbě. Při ní poděkujeme za uplynulý školní rok. Mše začne už v 16:30 hod.,
abychom po ní mohli na rajské zahradě slavit u opékání, zmrzliny nebo melounu.
Maminky prosíme o napečení moučníků.
• „Milí farníci, s vděčností Bohu za dary, které dává, vám oznamuji, že přijmu
vkládáním rukou a konsekrační modlitbou světícího biskupa olomoucké
arcidiecéze Mons. Josefa Nuzíka jáhenské svěcení v sobotu 22. 6. 2019 v 930 hod.
v katedrále svatého Václava v Olomouci.
Pokud byste se této slavnosti chtěli účastnit, dovoluji si upozornit, že místa budou
jen v lodi katedrály (jsou tam obrazovky). Presbytář je již plný, je 9 kandidátů
svěcení, tedy vícero rodinných příslušníků. Pokud zvažujete do Olomouce jet, ale
potřebujete odvoz autem, napište se na seznam vzadu na stolku. Ty, kteří pojedou
do Olomouce a ví, že budou mít místo v autě, žádám, aby se podívali na tyto
seznamy a případně kontaktovali potřebné. Ministranti si s sebou vezmou své
oblečení.
Společně s farním společenstvím chci poděkovat Bohu za tento nezasloužený dar
při mši svaté v neděli 23. 6. 2019 v 1030 hod. ve farním kostele Povýšení svatého
Kříže v Prostějově.
Ministranti, kteří chtějí sloužit na "hrubé" v neděli prosím, aby došli tak, aby 15
minut před bohoslužbou již byli připraveni ke službě. Po "hrubé" mši svaté v
neděli bude na Rajské zahradě připraveno malé agapé, pokud byste chtěli sladkým
či slaným přispět, budeme moc rádi.
Prosím o modlitbu za nás, kteří přijmeme svěcení a za naše rodiny. Pán vám
odplať věčným životem!“
Jan Černý
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 9. 6 se koná celodiecézní sbírka na církevní školy.
• V úterý 11. 6 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• V neděli 16. 6 se koná sbírka na opravy a údržbu.
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)
• Dnes v neděli 9. 6 se koná celodiecézní sbírka na církevní školy.
• Ve středu 12. 6 není mše svatá.
• V neděli 16. 6 se koná sbírka na opravy a údržbu.
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Památka Panny Marie, Matky
církve
Památka sv. Barnabáše,
apoštola
Středa 10. týdne
v mezidobí

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
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Polišenského
sv. Petra a Pavla

8:00
10:00
18:30

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího sv. Petra a Pavla
a věčného kněze
Povýšení sv. Kříže

6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Pátek 10. týdne
v mezidobí

sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sobota 10. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ sv. Petra a Pavla
TROJICE
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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