Nedělník pro 5. neděli velikonoční 10. 5. 2020

1. ČTENÍ Sk 6,1-7
V pokračující četbě ze Skutků apoštolů se ocitáme u prvního problému uvnitř komunity křesťanů.
Apoštolové se nechtějí zastavit u technických otázek života komunit. Cíl jejich poslání je jiný!
Jáhen, řecky diákon, znamená služebník.
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům
nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány.
Dvanáct apoštolů proto svolalo veškeré množství učedníků a řekli: „Nebylo by
správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři,
vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a
moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat
modlitbě a službě slova.“
Ten návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a
Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše,
proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce.
Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké
množství kněží poslechlo a přijalo víru.
ŽALM 33
Bůh miluje spravedlnost a právo. Žalmista zpívá chválu Bohu, protože poznal jeho zásady a jeho
spravedlnost. Připojme se k němu.
Odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se, aby ho dobří chválili. – Citerou
oslavujte Hospodina, – hrejte mu na desetistrunné harfě.
Neboť Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje
spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho
milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu.
2. ČTENÍ 1 Petr 2,4-9
Nahlížíme do rad, které svatý Petr předkládá prvním křesťanům jako povzbuzení pro život ve
společenství. Odkazuje při tom na starozákonní texty, především z knihy Exodus, související s
uzavřením smlouvy mezi Bohem a Izraelem.
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v
Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní
chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše
Krista. V Písmu o tom stojí: „Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen
nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, přináší
čest, ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se
stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se
klopýtá“. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni.
Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
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vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy
ke svému podivuhodnému světlu.
EVANGELIUM Jan 14,1-12
Ocitáme se uprostřed poslední večeře. Ježíš naznačuje mnohá tajemství svého vztahu k Otci a
Duchu svatému. Uprostřed intimní atmosféry odhaluje svým nejbližším svoji plnou identitu. Ale
navíc také ukazuje, jak skrze něj dosáhnou i učedníci plnosti.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve
mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že
odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a
vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“
Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli
jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“
Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne,
viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve
mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně
přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte,
věřte aspoň pro ty skutky.
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já
konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• V neděli 10. 5. budou mše svaté v 7:30 a v 10:30 v kostele PsK. Jsou dovoleny
bohoslužby pro 15 osob, z toho je polovina na kůru a u oltáře, proto účast na
těchto dvou bohoslužbách není možná.
• V neděli 10. 5. se bude podávat svaté přijímání v kostele PsK od 14:00 do
17:00, po vstupu do kostela je třeba si vydezinfikovat ruce, dodržovat odstup od
ostatních a roušku je možné sundat nebo odsunout jen na svaté přijímání, po
přijímání a díkůvzdání zase odejít, aby v kostele nebylo více než 15 osob.
• V neděli 10. 5. se bude také od 14:00 do 17:00 zpovídat na rajské zahradě –
v případě deště v kapli Nejsvětější Trojice – zpovídaní v otevřeném prostoru
a s rouškou nepředstavuje prakticky žádné riziko – vstup brankou ve vratech
z ulice Kostelní.

Vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. nastává změna
omezujících opatření, bude od pondělí do další změny platit
toto:
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• Bohoslužby ve všední dny a v sobotu v kostele PsK a CaM budou slaveny
podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Zatím jsou dovoleny bohoslužby pro 100
osob + nezbytný počet těch, kdo bohoslužbu zajišťují. Je třeba zachovat
rozestupy minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti. Při vstupu si
povinně vydezinfikovat ruce a mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání. Svaté
přijímání se bude podávat jenom během mše svaté.
• Bohoslužby v neděli 17. 5. budou v 7:30 v 10:30 a v 18:00 v kostele PsK a
v 9:00 v kostele CaM, v Krasicích mše nebude. Jsou dovoleny bohoslužby pro
100 osob + nezbytný počet těch, kdo bohoslužbu zajišťují. Je třeba zachovat
rozestupy minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti. Při vstupu si
povinně vydezinfikovat ruce a mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání. U
Povýšení bude po naplnění omezeného počtu účastníků bohoslužby nabídnuta
možnost sledovat mši svatou v kapli NsT a poslouchat mši svatou na rajské
zahradě. U CaM budou další místa v Paxu.
Svaté přijímání se bude podávat jenom během mše svaté.
• V neděli 17. 5 bude sbírka na pronásledované křesťany. (ostatní sbírky –
velikonoční sbírka na seminář, na Boží hrob v Jeruzalémě, na křesťanská média a
na církevní školství byly zrušeny.)
• Zpovídání ve všední dny a v sobotu u PsK:
 ½ hodiny před každou mší svatou na rajské zahradě– vstup přes
kostel, nebo v případě nepříznivého počasí v kapli Nejsvětější Trojice –
vstup přes kostel a rajskou zahradu
 středa 9–10 – místo stejné
• Zpovídání v neděli u PsK
 Jelikož není možné zpovídat ve zpovědnici a rajská zahrada a kaple
Nejsvětější Trojice bude také místem pro věřící, nebude se
zpovídat před mší, ale nabízíme zpověď samostatně odpoledne od
16:00 do 17:30.
• Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu
v neděli se vhodné místo bude hledat.
• Večerní modlitba za ukončení pandemie – májová pobožnost – každý den
ve 20:00 – je možná účast věřících.
• Od pondělí 11. 5 ukončíme přenosy bohoslužeb ve všední dny a

přenášet budeme jen nedělní mši svatou v neděli v 10:30.
Večerní modlitbu budeme přenášet i nadále. Přenosy najdete
na: youtube.com/prostejovfarnost.

• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK.
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• Do nedělní sbírky můžete přispět do kasičky v kostele, pomocí platební
brány na adrese: sbirka.prostejovfarnost.cz, nebo zasláním na účet farnosti
1500345309/0800 – QR kód pro příspěvek ve výši 100,- Kč:

• Úřední hodiny budou na faře: středa 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až 16:00.
• Je možné se domlouvat na křtech dětí a pokračovat v přípravách na křty a
svatby.
• První svaté přijímání se domluví po uvolnění opatření vztahující se na
bohoslužby a výuku dětí – mohlo by se uskutečnit formou mše svaté jenom
pro tyto děti, jejich rodiče a blízkou rodinu, zazněl také již další návrh na
přesunutí na podzim.
• Výuka náboženství se nekoná.
• Ve středu 13. 5. se koná po ranní mši svaté společenství seniorů – místo bude
upřesněno. Za pěkného počasí na rajské zahradě.
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Od pondělí 11.5. budou bohoslužby v kostelích sv. Petra a Pavla a sv. Jana
Nepomuckého jako obvykle. Roušky s sebou.
• Ve čtvrtek 14.5. v 18.30 bude na Petrské faře setkání pastorační rady.
• V sobotu 16.5. v kostele sv. Jana Nepomuckého je v 17.00 slavnost JN.
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
MŠE SV. V NEMOCNICI A V CHARITĚ
• Mše svaté v nemocnici a charitě se až do odvolání nekonají.
PRO DĚTI A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
• Videa k přípravě na první svaté přijímání na YouTube kanále Katecheti Olomouc
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
• Pracovní listy k nedělním evangeliím najdete na adrese: www.vsechsvatych.cz
v kategorii pro děti.
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