Nedělník pro Slavnost Nejsvětější Trojice 7. 6. 2020

1. ČTENÍ Ex 34,4b-6.8-9
Jsme uprostřed Sinajské pouště, asi ve 13. stol. př. Kr. Abrahámovi potomci rychle porušili
smlouvu, kterou s nimi Bůh uzavřel. Mojžíš znovu vystoupil na Sinaj. Tentokrát desky Zákona
připravil sám. Bůh přichází a uzavírá novou smlouvu. Zde máme zachyceno, jak Bůh sám sebe
prezentuje.
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce
měl dvě kamenné desky.
Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval
Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin,
Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“
Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe
milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš
hřích a přijmi nás jako dědictví.“
ŽALM Dan 3,52-56
Jako zpěv dnes využíváme nikoli žalm, ale hymnus z knihy Daniel. Všimněme si, jak refrén
nápadně připomíná slova z prvního čtení. Tento zpěv je zároveň vyznáním víry.
Odpověď: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
O: a velebený a plný slávy navěky.
2. ČTENÍ 2 Kor 13,11-13
Závěrečný pozdrav listu navozuje atmosféru dovršení nějakého procesu, což platí jak o sporech v
Korintě, tak i o konci liturgické doby. Zařazen však je především pro zmínku celé Nejsvětější
Trojice v závěrečném pozdravu. Tento text dnes užíváme v liturgii mše jako jeden z úvodních
pozdravů.
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní,
žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.
Pozdravujte se navzájem svatým políbením.
Pozdravují vás všichni věřící.
Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!
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EVANGELIUM Jan 3,16-18
Rozhovor Ježíše s Nikodémem patří ke katechezím objasňujícím význam křtu. Objevuje se tu
typické janovské vyjadřování, které je postaveno na vyhroceném vidění světa, a díky tomu dostává
text dramatický náboj. Naše perikopa obsahuje asi nejslavnější větu Nového zákona, která
shrnuje základní učení (kérygma) křesťanské víry.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal
svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v
něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• V neděli 31. 5 se při sbírce vybralo: 14195,- Kč + 761,- Kč na účet farnosti. Pán
Bůh zaplať!
• V kostele je k dispozici přehled o hospodaření farnosti za rok 2019 – farnost
vede podvojné účetnictví, máme dvě činnosti hlavní a vedlejší a účtujeme do
fondů – vyúčtování je tedy potřeba vytvořit ručně do tabulky, z programu
jednoduše nevypadne ve srozumitelné podobě a je potřeba různé položky
evidovat komplikovaněji, aby bylo možné získat tento přehled zohledňující
jednotlivé kostely.
• POKUD JEŠTĚ DOMA MÁTE POKLADNIČKY NA POSTNÍ
ALMUŽNU, TAK JE, PROSÍM, PŘINESTE BĚHEM TÝDNE NEBO
PŘÍŠTÍ NEDĚLI!
• Nedělní bohoslužby dnes v neděli 7. 6. 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.
• Až do prázdnin budou nedělní večerní mše svaté v 18:00 u Povýšení, a ne
v Krasicích.
• Večerní modlitba 7.6. ve 20:00 – adorace a zpívaný kompletář
• Přenášíme nedělní mši svatou v neděli v 10:30. Nedělní 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:
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• 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 doporučeno 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.
• Úřední hodiny budou na faře: středa a pátek 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až
16:00. Po každé ranní mši svaté je možné zapisování úmyslů mší svatých –
oslovte faráře nebo jáhna Josefa.
• Ve středu 10. 6. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 11. 6. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 11. 6. je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – po mši svaté, která
začne v 17:30 bude modlitba u 4 oltářů, půjdeme i do zahrady a do kaple NsT.
• První svaté přijímání – schůzka se bude konat v pátek 12. 6. od 17:00
v katechetickém sále.
• V pátek 12. 6. je NOC KOSTELŮ. Na stolku u kancionálů je rozpis hlídání
kostela PsK, zapište se, prosím!
• 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.
• Milí ministranti,
v sobotu 27.6. přijme v katedrále v Olomouci jáhen Josef kněžské svěcení.
Napište mi prosím na e-mail cemr@email.cz nebo na tel. 777078928, kdo by chtěl
jet vlakem a kdo pojede s rodiči. Ministrantské oblečení s sebou. Setkali bychom
se všichni před katedrálou v 9.00 hodin. Po svěcení bychom se společně šli
podívat na místa v Olomouci spojená se svatým Janem Sarkandrem, když nám
Covid-19 překazil ministrantské putování. Z Olomouce bychom se vrátili
společně vlakem v odpoledních hodinách. jáhen Jan
• Milí farníci,
náš milý Josef Hovád, již jako novokněz, bude mít v našem farním kostele svoji
první mši svatou 10.7.2020 v 17.00 hodin. Kdo byste mohli přispět na společný
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stůl po této slavnosti (slaným, sladkým či kyselým), kontaktujte mne prosím na email cemr@email.cz nebo na tel. 777078928. Děkuji. jáhen Jan Černý

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
•
•

V pondělí 8. 6. v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
Ve čtvrtek 11. 6. 2020 je mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla večer v 18.30. Je
slavnost Těla a Krve Páně.
• Setkání pastorační rady se přesouvá na čtvrtek 18.6. v 18.30 na Petrské faře.
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.
CHARITA PROSTĚJOV
• Děkujeme Vám za Vaši účast na letošní Tříkrálové sbírce. Její výsledky můžete
najít na www.prostejov.charita.cz. Chtěli bychom Vám jako poděkování
nabídnout filmové představení v KINĚ MOSTKOVICE. Sejdeme se ve vstupu
kina v sobotu dne 13. 6. 2020 nejpozději do 21:00 hod. Objednáno máme
představení Hodinářův učeň, které začne 21:30 hod.
Protože nemáme na všechny telefonní číslo, předejte zprávu o této akci i
ostatním, kteří u Vás letos koledovali.
Nezapomeňte se teple obléct, případně vzít deku a deštník, kdyby náhodou
... (budeme venku pozdě večer).
Abychom věděli, kolik osob přijde, je nutná registrace do systému.
https://bazen.synology.me/kino/ Po registraci je možné přidávat či mazat členy.
Pokud se něco změní, můžete se dodatečně přihlásit do systému a upravit seznam
účastníků. Nakonec vytiskněte lístek, se kterým přijdete do kina a kterým se
prokážete.
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.
YMCA SKAUT – letní tábor
• Zveme všechny děti ve věku 6–14 let na letní tábor konaný 19. – 27. 7. 2020 na
téma komiksového příběhu Strážci galaxie. Téma tábora děti zaujme, není jim
však zastíněno poslání skautingu – život v Bohu, přátelství, pomoci, pravdě, fair4

play. Čeká nás spousta her a zábavy. Tábor budeme prožívat v údolí řeky Oslavy,
kde je úžasné koupání. Cena tábora je 2.100, -Kč.
Přihlašování a další informace u vedoucího oddílu Radima Nenála – tel.
733 109 555 a na webu www.ymcaprostejov.cz
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464

Zveme maminky a jejich dcery ve věku 8-13 let na víkendový pobyt
„MÁMA A JÁ“
Termín: 23-25.10. 2020
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za matku i dceru: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/TMl5a
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt
„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“
Termín: 9.-11.10. 2020
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za otce a syna: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/4Ml52
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Na víkendy je možné se hlásit. Pobyt zatím neplaťte. Platbu proveďte až po
potvrzení konání akce.
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 24.- 28.8. 2020
od 8:00 -16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
cena: 1.300.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69
kontakt: cprprostejov@ado.cz
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit uBc.
Blanky Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým krajem a
městem Prostějov
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Grilovačka – 26. 6. 2020 v Němčicích nad Hanou Začátek mší svatou v kostele
sv. Máří Magdalény.
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Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejít
ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme Nejsvětější
Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve společenství,
ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i milovaný. Kde je dokonalá
láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten, který se cele daruje
Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. Jejich
vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je nejen charakteristickým
znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života.
Před týdnem jsme oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když
přijala Ducha Svatého, když on začal v učednících působit – milovat. Církev – tajemné
tělo Kristovo – to je Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící shromažďují v
Ježíšově jménu, je církev vidět, jde o zjevování Boha světu. Lidé kolem nás mají
možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud
přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed nás. Omezení minulých
týdnů nás díky koronaviru zahnalo do izolace. Děkuji všem, kteří zprostředkovali
spojení věřících k modlitbě a mši svaté aspoň prostřednictvím moderních technologií,
i těm, kteří konali pobožnosti v rodinách. Nyní však, když je to možné, je třeba se
vrátit do kostelů. Jak řekl papež František, to byla církev, která se ocitla ve složité situaci,
kterou Pán dopouští, ale ideálem církve je svátostné společenství lidí, a to stálé. Kéž nás Pán naučí
důvěrnosti, niternému přátelství s ním, avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem Božím.
Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše
touha po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být u toho“,
když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však se
společnou modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá
strach, nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté v kostele.
Děkuji všem, kteří se v tom budou osobně angažovat trpělivým zvaním a vytvářením
živých společenství víry, kde bude možné zakoušet radostnou přítomnost Ježíše
uprostřed nás. Děkuji každému z vás, že se zapojíte.
Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě milovat Ducha
Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým jak zdravotní a
ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb či zapojením se do
mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli pomoc
rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeňme na to, co jsme se v době
zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky.
Dnes po mši svaté mimořádně vystavíme Nejsvětější svátost a vděčně zazpíváme:
Bože, chválíme tebe. Přidáme přiloženou děkovnou modlitbu.
6

Kéž Duch Svatý, který dal život církvi, když naplnil srdce věřících a začal v nich
milovat, nyní podobným způsobem obnoví církev v našich farnostech i v našich
rodinách, aby byly věrnými obrazy společenství dokonalé lásky Nejsvětější Trojice.
Děkuji všem, kteří nechávají Ducha Svatého v sobě milovat konkrétními dobrými
skutky a tak potřebným odpouštěním, kteří se z lásky darují druhým a z lásky přijímají
druhé takové, jací jsou. Děkuji všem, kteří tak osobně přispějí k obnově svých rodin i
svých farností.
K tomu všem ze srdce žehná

Veliký Bože náš

arcibiskup Jan

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný
jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými
tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého
království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o
vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou
pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.
Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh
Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož
dodržování vede k šťastnému životu na zemi.
Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti, a i přes četné zrady, které
jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň
nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.
I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o
vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním
z nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat
tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz
nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali naději evangelia
dalším generacím.
Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, jak
potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí
musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být
jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout
pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.
Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné
dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro
ni se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování
a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám
nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová
naděje.
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Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji
přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. Zbav
nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství s tebou v
nebi.
Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás a
přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.
Jan Graubner
den

Mše svaté v Prostějově od 7. 6. do 14. 6. 2020

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele
církve, nezávazná památka

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

středa
10. 6.

Středa 10. týdne v mezidobí, ferie

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:30

čtvrtek
11. 6.

Těla a krve Páně, slavnost

pátek
12. 6.

Pátek 10. týdne v mezidobí, ferie

sobota
13. 6.

Sv. Antonína z Padovy, kněze a
učitele církve, památka

neděle
14. 6.

11. neděle v mezidobí, neděle

neděle
7. 6.

pondělí
8. 6.
úterý
9. 6.

liturgická oslava

Nejsvětější Trojice, slavnost

Pondělí 10. týdne v mezidobí, ferie
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Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

17:30
18:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

