Nedělník pro 6. neděli velikonoční 17. 5. 2020

1. ČTENÍ Sk 8,5-8.14-17
Církev zakusila první pronásledování a mnozí se rozptýlili do okolních zemí (rok 37–41 po Kr.).
Filip odešel do Samaří (cca 50 km, dnešní Sabastia u Náblusu) a tam začal hlásat evangelium.
Všimněme si, jak Skutky jasně rozlišují křest od daru Ducha svatého, který je obvykle dán
pokřtěným až po modlitbě vkládání rukou.
Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali
pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha
posedlých totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno
mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo.
Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k
nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té
doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.
Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.
ŽALM 66
Bůh je mocný, když dokáže pronásledování proměnit v šíření evangelia (viz první čtení). Pokud i
my máme s Bohem podobnou zkušenost, je to důvod k radostné chvále.
Odpověď: Jásejte Bohu, všechny země!
Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu jeho jména, – vzdejte mu velkolepou
chválu! – Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěvuje tvé jméno.“ – Pojďte a
pozorujte Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi!
Moře proměnil v souš; – suchou nohou přešli řeku, – proto se radujme v Bohu! –
Vládne svou mocí navěky.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh
buď veleben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal svou lásku.
2. ČTENÍ
Apoštol povzbuzuje křesťany, kterým pravděpodobně hrozí ústrky. Nejde jen o osobní statečnost,
ale i o odvahu svědčit o víře.
1 Petr 3,15-18
Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále
připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale
ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se
budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské
chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte
dobře, než za to, že jste udělali něco špatného.
Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás
smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.
EVANGELIUM Jan 14,15-21
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Téměř plynule navazujeme na minulou neděli. Vracíme se do večeřadla a nasloucháme Ježíšovým
slovům během poslední večeře. Řeč se točí kolem daru Ducha svatého.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A
já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha
pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť
přebývá u vás a bude ve vás.
Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale
vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že
já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a
zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já
ho budu milovat a dám se mu poznat.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
Vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. nastala změna omezujících
opatření, bude od pondělí do další změny platit toto:
• Bohoslužby v neděli 17. 5. a v neděli 24. 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.
• 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.)
• 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.
• 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
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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.
Přenášíme 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.
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. Po ranní mši svaté v pondělí, ve čtvrtek a v pátek je
možné zapisování úmyslů mší svatých. Oslovte faráře nebo jáhna Josefa.
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 20. 5 se v 18.00 sejde nově zvolená pastorační rada farnosti.
Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
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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
1) Mandát pastorační rady naší farnosti končí, proto je třeba ustanovit novou
pastorační radu, tu tvoří farář a ostatní duchovní; delegáti církevních sdružení, hnutí,
škol, atd…; volení členové; a členové jmenovaní farářem. Proto si Vás dovoluji
požádat, abyste podali návrhy, z nichž se, po vysloveném souhlasu navržených,
vytvoří kandidátní listina pro volby do pastorační rady. Každý člen farnosti
(pravidelný účastník nedělních bohoslužeb) starší patnácti let může navrhnout až
šest členů farnosti (pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb) starších osmnácti
let, o kterých si myslí, že mohou být farnosti nápomocni. Návrhy si můžete
promyslet a od příští neděle bude vzadu za lavicemi vytvořené místo pro vložení
lístků s návrhy jmen. Návrhy můžete vhazovat do 31.5.2020.
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2) Na nástěnce v kostele se můžete pravidelně informovat o výši nedělních
sbírek obou našich kostelů, včetně sbírek na projekt Siriri a stavu dluhu, který
má naše farnost vůči Arcibiskupství na rekonstrukci fary. Dluh v původní výši 8 mil
byl již snížen o 1 540 000,- Kč.
3) Farní zahrada se postupně upravuje za pomoci brigádníků, všechny pracovité a
ochotné ruce jsou zde vítány po individuální domluvě s farářem, popř. některým
dalším duchovním, popř. na vyhlášených brigádách. Budeme rádi, když zahrada
zvláště v letním období bude důstojným místem pro setkávání farníků, ale i dalších
zájemců.
4) Informace o opravách v kostele:
- v současné době jsme se začali aktivně věnovat opravě vlhkého zdiva na vnitřní
pravé straně kostela a omítky v prostoru kropenky u vstupu do kostela. V minulých
letech se provedly úpravy kolem vnější stěny kostela, jejichž cílem bylo vysychání
zvlhlého zdiva. Teprve po řádném vyschnutí je možné přistoupit k dalším krokům.
Tento rok bychom chtěli opravy vlhkého zdiva dokončit.
- dále byla provedena kontrola statiky klenby kostela, nebyly zjištěny závady a
odchylky. Trhliny v omítkách na klenbě budou odstraněny až při případném
malování kostela.
6) Biřmování v našem kostele se po zvážení a domluvě uskuteční dne 1.11.2020.
5) Věřím, že se budeme zase společně setkávat na pravidelných bohoslužbách v
našem kostele a možná je i intenzivněji prožívat po zkušenosti z minulých týdnů.
Velké poděkování patří všem, kteří se modlili a jakkoli pomáhali v této neobvyklé
době být spojeni alespoň na dálku přes média, internet.
• Ve čtvrtek 21.5. je mše sv. v 18.30 v kostele sv. PaP. Je slavnost Nanebevstoupení
Páně.
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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