Nedělník pro Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2020

1. ČTENÍ Iz 61,1-3a
V textech „Třetího“ Izaiáše se ocitáme v Izraeli po návratu z babylonského zajetí (po roce 539
př. Kr.). Už v předchozích kapitolách byla vykreslena postava „služebníka Hospodinova“. On
Izrael zachránil ze zajetí a nyní přináší radostnou zvěst (řecky evangelion).
Duch Páně, duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal,
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce,
oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé
léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu
obveselit, dát jim věnce místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo
malomyslnosti.
ŽALM 117
Všechny národy mají zakusit Boží milosrdenství, to platí také pro Slovany!
Odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Chvalte Hospodina, všichni lidé, – oslavujte ho, všechny národy.
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství – a Hospodinova věrnost trvá
navěky.
2. ČTENÍ 2 Kor 4,1-2.5-7
Od konce druhé kapitoly mluví sv. Pavel o službě hlasatelů evangelia. Zvěstují větší slávu, než
poznal Mojžíš, a ona je také jejich nadějí. Není však důvodem jakéhokoli vychloubání!
Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností,
protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků,
nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto
otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem.
Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme
vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“, zazářil
i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.
Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala
Bohu, a ne nám.
EVANGELIUM Lk 10,1-9
Lukášovo evangelium je koncipované tak, že od konce deváté kapitoly (9,51) vkládá autor velkou
vsuvku (do 19,27). Neobsahuje popis příběhů či událostí spojených s Kristem, ale řadu jeho
výroků. Hned na úvod Pán napomíná učedníky: „Nepřišel jsem zahubit, ale zachránit.“ A po té
vyzývá k rozhodnutí následovat ho. Na to navazuje naše perikopa.
Lk 10,1-9
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na
svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani
opánky. S nikým se cestou nepozdravujte.
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Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam
člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.
V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou
mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a
přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim:
‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Farnost obdržela v uplynulém týdnu dary ve výši: 11000,- Kč. Pán Bůh zaplať!
• Do nedělní sbírky 5. 7. můžete přispět 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:
• Večerní modlitba 5.7. ve 20:00.
• Přenosy jsou z technických důvodů přerušeny.
• 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
 Před ranní mší svatou a případně po hrubé mši svaté, ale to bude
vyžadovat velkou dávku trpělivosti, protože to určitě nepůjde
bezprostředně po mši svaté.
• Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu v neděli je
velmi krátký čas mezi ranní mší u Povýšení a mší sv. v 9:00 u CaM, proto jde
vyzpovídat jenom dva nebo tři kajícníky – zpovídat se bude ve zpovědnici.
• 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.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK.
• Ve čtvrtek 9. 7. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Prosím o modlitby za prvokomunikanty!
• Prosím o modlitby za nově pokřtěné!
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
• Milí farníci, v pátek 10.7. v 17 hodin bude mít P. Josef Hovád první mši svatou v
kostele Povýšení svatého Kříže. Od 16. hodin bude příležitost ke svaté zpovědi na
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určených místech, od 16.30 jsme zváni k modlitbě růžence Světla. Ministranty
prosíme, aby dorazili nejpozději do 16.30 hodin. Po mši svaté bude udělovat P.
Josef novokněžské požehnání v kostele. Na rajské zahradě bude společné agapé,
kde budeme moci se s novoknězem pozdravit. Občerstvení prosím doneste
nejpozději do 16.20. Kdo ještě uvažujete o přispění na společný stůl, prosím
kontaktujte jáhna Jana. Sbírka při této mši svaté je určena na pokrytí nákladů se
slavností spojených.

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 6. 7. v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
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 obnoveny!!! Ve státní svátek 6.7. mše svatá nebude.
Dále budou mše svaté jako tradičně každé pondělí a každé třetí pondělí bude
bohoslužba Československé církve husitské nebo Českobratrské církve
evangelické.
PRO DĚTI A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 31.7. se bude v Nezamyslicích konat TURNAJ NETURNAJ. 16:00 až 19:00 hry.
19:00 posezení v restauraci.
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Mše svaté v Prostějově od 5. 7. do 12. 7. 2020
den
neděle
5. 7.

pondělí
6. 7.
úterý
7. 7.
středa
8. 7.
čtvrtek
9. 7.
pátek
10. 7.
sobota
11. 7.

neděle
12. 7.

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
Sv. Cyrila, mnicha, a
sv. Cyrila a Metoděje
Metoděje, biskupa, patronů
sv. Petra a Pavla
Evropy, hlavních patronů
Povýšení sv. Kříže
Moravy, slavnost
sv. Petra a Pavla
Sv. Marie Gorettiové, panny a Povýšení sv. Kříže
mučednice, nezávazná
sv. Petra a Pavla
památka
Úterý 14. týdne v mezidobí

Povýšení sv. Kříže

Povýšení sv. Kříže
Středa 14. týdne v mezidobí sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Augustina Čao Žung,
kněze, a druhů, mučedníků., Povýšení sv. Kříže
nezávazná památka
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 14. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Benedikta, opata, patrona Povýšení sv. Kříže
Evropy, svátek
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
15. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00
18:30
18:00
8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

