Nedělník pro Slavnost Nejsvětější Trojice 16. 6. 2019
1. ČTENÍ Př 8,22-31
Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou verších. Ale v 8. a 9. kapitole zazní
hymnus na moudrost, což zde není intelekt či chytráctví. Jde o umění žít v souladu s Bohem. Lze
za tím slyšet náznaky popisu vlastností Ducha svatého.
Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od
pradávna před svými skutky.
Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země.
Než byly propasti, jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve, než byly
zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve, než učinil zemi a shromáždění
vod, první hroudy země.
Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí vyměřoval obzor, když na
výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když určoval moři
jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem
u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním
jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo
stýkat se s lidmi.“
ŽALM 8
Člověk je v mnoha ohledech velice limitován. Z druhé strany je neuvěřitelné, jak mnoho může svými
silami či poznáním. To je odraz moudrosti, která je zakotvena v samotném Bohu.

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, – na měsíc, na hvězdy, které jsi
stvořil: – Co je člověk, že na něho myslíš, – co je smrtelník, že se o něho staráš?
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, – ověnčils ho ctí a slávou, – dals mu
vládnout nad dílem svých rukou, – položils mu k nohám všechno:
Ovce i veškerý dobytek, – k tomu i polní zvířata, – ptáky na nebi a ryby v moři, –
vše, co se hemží na stezkách moří.
2. ČTENÍ Řím 5,1-5
List Římanům pojednává o tom, jak lze získat ospravedlnění, které nám umožní stanout před
Bohem. Ve 4. kapitole se připomíná, že Abrahám uvěřil a bylo mu to připočteno za spravedlnost.
Zde svatý Pavel skoro mimochodem uvádí všechny osoby Trojice. Zajímavé je, v jaké souvislosti a s
jakými vazbami.
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze
našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a
pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u
Boha.
Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost.
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Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame,
protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
EVANGELIUM Jan 16,12-15
Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde naznačil tajemství
Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. Sledujme nejen pojmy Otec, Syn či
Duch, ale také slovesa označující jednání jednotlivých osob Trojice.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.
On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je
moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji všem, kdo se zapojili do předpouťového úklidu kostela CaM.
• Dnes v neděli 16. 6 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. Jak
bylo uvedeno v minulém zápisu ze setkání pastorační rady, tak se řeší závada na
střeše nad sakristiemi. Bylo zjištěno daleko rozsáhlejší poškození, než bylo patrné
při zběžné prohlídce. Rozpočet na opravu a ošetření celého prostoru proti
dřevokazným houbám a hmyzu činí 350 000,-Kč!!!!!!! Což bohužel vyčerpá
veškeré naše finanční rezervy. Bude to znamenat například, že se oprava fary
nedostane letos ani do fáze projektování. Proto vás při následujících sbírkách
na opravy 16.6, 21.7.,18.8, 15.9, 20.10, 17.11, 15.12 – tedy do do konce roku
prosím o mimořádnou štědrost, je to něco, s čím se v takovém rozsahu
nepočítalo. A nelze to bohužel odložit a zkusit požádat o dotaci, protože je
bezmála polovina roku, i když i v tomto směru se také hledají nějaké možnosti.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V neděli 9. 6 se konala celodiecézní sbírka na církevní školy. Vybralo se: 15 513,Kč. Pán Bůh zaplať.
• Ve středu 19. 6 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve středu 19. 6 v 19.30 bude na faře u PsK setkání pastoračních rad PsK a PaP.
• Ve čtvrtek 20. 6 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 20. 6 výuka náboženství nebude a nebude ani katecheze pro děti, je
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Večerní mše svatá bude v obvyklých
17:30 a po ní bude následovat eucharistický průvod – do kaple NsT a na rajskou
zahradu
• V pátek 21. 6 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• „Milí farníci, s vděčností Bohu za dary, které dává, vám oznamuji, že přijmu
vkládáním rukou a konsekrační modlitbou světícího biskupa olomoucké
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arcidiecéze Mons. Josefa Nuzíka jáhenské svěcení v sobotu 22. 6. 2019 v 930 hod.
v katedrále svatého Václava v Olomouci.
Pokud byste se této slavnosti chtěli účastnit, dovoluji si upozornit, že místa budou
jen v lodi katedrály (jsou tam obrazovky). Presbytář je již plný, je 9 kandidátů
svěcení, tedy vícero rodinných příslušníků. Pokud zvažujete do Olomouce jet, ale
potřebujete odvoz autem, napište se na seznam vzadu na stolku. Ty, kteří pojedou
do Olomouce a ví, že budou mít místo v autě, žádám, aby se podívali na tyto
seznamy a případně kontaktovali potřebné. Ministranti si s sebou vezmou své
oblečení.
Společně s farním společenstvím chci poděkovat Bohu za tento nezasloužený dar
při mši svaté v neděli 23. 6. 2019 v 1030 hod. ve farním kostele Povýšení svatého
Kříže v Prostějově.
Ministranti, kteří chtějí sloužit na "hrubé" v neděli prosím, aby došli tak, aby 15
minut před bohoslužbou již byli připraveni ke službě. Po "hrubé" mši svaté v
neděli bude na Rajské zahradě připraveno malé agapé, pokud byste chtěli
sladkým či slaným přispět, budeme moc rádi.
Prosím o modlitbu za nás, kteří přijmeme svěcení a za naše rodiny. Pán vám
odplať věčným životem!“
Jan Černý
• Ve čtvrtek 27. 6. v 16:30 bychom se společně sešli na závěrečné dětské
bohoslužbě. Při ní poděkujeme za uplynulý školní rok. Mše začne už v 16:30 hod.,
abychom po ní mohli na rajské zahradě slavit u opékání, zmrzliny nebo melounu.
Maminky prosíme o napečení moučníků.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338

Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
•
•
•
•
•

Dnes v neděli 16. 6 se koná sbírka na opravy a údržbu.
V pondělí 17. 6 bude v kostele PaP v 16:45 modlitba celého růžence.
V úterý 18. 6 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
Ve středu 19. 6 je společná pastorační rada v 19.30 na faře u PsK.
Ve čtvrtek 20. 6 je slavnost Božího Těla. Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
není ráno ale večer v 18.30.
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
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12. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
Nemocnice –
bohoslužba CČSH
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
16:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

18:00
8:00

Charita Daliborka

10:00

sv. Cyrila a Metoděje

17:00

Mostkovice

18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
17:30
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

18:00
18:30
6:30
8:00

sv. Jana
Nepomuckého

17:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
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Farnost
Mostkovice
(kontakt viz Povýšení sv.
Kříže)
• Dnes v neděli 16. 6 se
koná sbírka na opravy a
údržbu.
• V neděli 9. 6 se konala
celodiecézní sbírka na
církevní školy. Vybralo se:
3 474 Kč. Pán Bůh
zaplať.

MLÁDEŽ
DĚKANÁTU
PROSTĚJOV
• Spolčo VIP – věřící i
v pátek. V pátek 21.6. od
19:00 do 20:00 na faře u
PsK v rybárně.
www.mladezprostejov.cz
• Grilovačka -28. 6.
2019 Němčice nad Hanou
na faře v 19:00, mše sv.
v kostele v 17:30,
možnost přespání na faře.

