Nedělník pro 7. neděli velikonoční 24. 5. 2020

1. ČTENÍ Sk 1,12-14
Svatý Lukáš píše Skutky apoštolů jako druhou část svého díla. Plně tak navazuje na již vyřčené
skutečnosti o Ježíši a jeho životě ze svého evangelia. Proto je také úvod do Skutků krátký a jen
letmo připomíná Ježíšovo nanebevstoupení. Nyní apoštolové očekávají zatím pro ně neznámý dar
Ducha svatého.
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se
nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty.
A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan,
Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec
a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se
ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.
ŽALM 27
Naděje a modlitba se snoubí v dnešním žalmu. Připojme se k žalmistovi a prosme o
dary Ducha svatého i pro nás a naše společenství, farnost, rodinu…
Odpověď: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych se bál? – Hospodin je záštita mého
života, – před kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: – abych směl přebývat v
Hospodinově domě po všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy
něhy – a patřil na jeho chrám.
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, – smiluj se nade mnou, vyslyš mě! – Mé srdce
k tobě mluví, – má tvář tě hledá.
2. ČTENÍ 1 Petr 4,13-16
Ve čtení listu navazujeme na minulou neděli. Také dnes autor povzbuzuje zkoušené křesťany.
Našemu textu předchází verš: „…vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou
výhní…“. Všimněme si v textu důrazu na Ducha svatého.
Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně
jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze
vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí
proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do
záležitostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať
Boha velebí, že je křesťanem.
EVANGELIUM Jan 17,1-11a
Sedmnáctá kapitola Janova evangelia patří mezi nejzásadnější texty Nového zákona. Ježíš s
učedníky ukončil poslední večeři a v jejím závěru se modlí. Jak bylo zvykem, začíná modlitbu
díkem za to, co Bůh učinil (většina námi čteného textu). Pak navazuje prosba (verš 9 a dále) za
učedníky, jednotu mezi nimi… Po této modlitbě Ježíš odejde do Getsemanské zahrady a vydá se
na cestu vlastního obětování se.
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Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby
Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které
jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho,
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal.
Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a
zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova,
která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od
tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a
všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale
oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• V neděli 17. 5 byla sbírka na pronásledované křesťany. Při sbírce v kostele se
vybralo: 14570,- Kč + 2500,- Kč na účet s označením na pronásledované
křesťany. Pán Bůh zaplať!
• Nedělní bohoslužby dnes 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 nebo jinak propojených osob. 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.
• Bohoslužby ve všední dny a v sobotu v kostele PsK a CaM budou slaveny
podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Bohoslužby v neděli 31. 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.
Od 25. 5. jsou dovoleny bohoslužby pro 300 osob. Je třeba zachovat rozestupy
minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti. Při vstupu si povinně
vydezinfikovat ruce a mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání.
• 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
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 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
na rajské zahradě– vstup přes kostel, nebo v případě nepříznivého počasí
v kapli Nejsvětější Trojice – vstup přes kostel a rajskou zahradu
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 na opravy a údržbu kostelů a fary 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 a pátek 10:00 až 11:00 a
čtvrtek 15:00 až 16:00. Po ranní mši svaté v pondělí a ve
čtvrtek 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.
V sobotu 30. 5. bude od 18:00 večer chval a od 20:00 Svatodušní vigilie.
„Milí ministranti, přijďte v co nejhojnějším počtu na slavení Svatodušní vigilie,
která bude v sobotu 30.5.2020 od 20.00 v kostele Povýšení svatého Kříže.
Protože jsme nemohli slavit začátek velikonoční doby, oslavme společně u oltáře
alespoň její závěr. Na společné slavení se řeší Jan a Josef, jáhnové farnosti“
Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
V sakristii u PsK je možné přispět na dar pro jáhna Josefa, který bude vysvěcen
na kněze.

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
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
•

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.
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.

4

