Nedělník pro Slavnost Seslání Ducha svatého 31. 5. 2020

1. ČTENÍ Sk 2,1-11
Skutky apoštolů jsou druhým dílem Lukášova vyprávění o Ježíši a jeho následovnících. Knihu
začal letmou zmínkou o nanebevstoupení a nyní přichází popis události seslání Ducha svatého.
Letnice byly významným židovským svátkem, při němž se původně děkovalo Bohu za úrodu,
později byl ztotožněn s připomínkou daru smlouvy na Sinaji.
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe
hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly
se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni
byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali.
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak
mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali:
„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou
mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a
Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény,
my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“
ŽALM 104
Tento žalm je zařazen pro zmínku o duchu stvořiteli. Je ale také chválou Bohu za jeho dílo.
Připojme se k této modlitbě.
Odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná
jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého
ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se
mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu.
2. ČTENÍ 1 Kor 12,3b-7.12-13
Tento list píše svatý Pavel jako odpověď na řadu otázek, které mu korintská obec položila. Jedním
z problémů byla hádka o důležitost jednotlivých členů farnosti, kteří obdrželi odlišné dary Ducha
svatého. Svatý Pavel trpělivě vysvětluje, jaký je vztah mezi dary jednotlivým členům a jejich
postavením ve farnosti.
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je
pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby
mohl být užitečný.
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich
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mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni
jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané,
otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
EVANGELIUM Jan 20,19-23
Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím vyprávěním
poukázal na nejpodstatnější skutečnosti. Jan popsal setkání Ježíše se ženami, překvapení učedníků
u prázdného hrobu i setkání s Marií. A pak konečně přichází setkání s apoštoly. Neztraťme ze
zřetele významnou zmínku o Duchu svatém, vždyť je to první dar vzkříšení, který Ježíš apoštolům
přináší.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• V neděli 24. 5 byla na opravy a údržbu kostelů a fary. Při sbírce v kostele se
vybralo: 15354,- Kč + 4011,- Kč na účet farnosti. Pán Bůh zaplať!
• Nedělní bohoslužby dnes 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.
• Až do prázdnin budou nedělní večerní mše svaté v 18:00 u Povýšení, a ne
v Krasicích.
• Večerní modlitba 31.5. ve 20:00 – nešpory ze Slavnosti Seslání Ducha
svatého – jste srdečně zváni. Večerní modlitba bude pokračovat každou
neděli ve 20:00, ve všední dny se konat nebude.
• 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.
• Je možné se domlouvat na křtech dětí a pokračovat v přípravách na křty a svatby.
• Ve středu 3. 6. se po ranní mši svaté koná společenství seniorů – na rajské
zahradě.
• Ve středu 3. 6. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 4. 6. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• První svaté přijímání – schůzka za účasti dětí i rodičů se bude konat ve čtvrtek
4. 6. v 16:30 v katechetickém sále, domluvíme se na tom, jak budeme pokračovat.
• Výuka náboženství se ve čtvrtek nekoná.
• V pátek 5. 6. budou pravidelné návštěvy kněží u nemocných. Je vhodné se do
pátku přihlásit na telefonní číslo faráře: 777162338.
• Pátek 5. 6. je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
• 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
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• 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
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
•

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.
• V pondělí 1. 6. v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
• Ve středu 3. 6. je od 17.30 adorace za kněze v kostele sv. Petra a Pavla.
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.
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, fairplay. 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
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
VE STŘEDU 3.6. 2020 SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání proběhne na Rajské zahradě kostela Povýšení sv. Kříže. Při nepříznivém
počasí se sejdeme v zákristii či v kapli Nejsvětější trojce.
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
5

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
5. 6. 2020 v Pivíně, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého Jiří, konec
ve 22:30. Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí!
www.mladezprostejov.cz.
• Grilovačka – 26. 6. 2020 v Němčicích nad Hanou Začátek mší svatou v kostele
sv. Máří Magdalény
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den

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
neděle
Seslání Ducha svatého
31. 5.
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
pondělí
Panny Marie, Matky církve, památka
1. 6.
sv. Petra a Pavla
úterý
Sv. Marcelina a Petra, mučedníků,
Povýšení sv. Kříže
2. 6.
nezávazná památka
středa
3. 6.

Sv. Karla Lwangy a druhů,
mučedníků, památka

čtvrtek
4. 6.

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného
kněze, svátek

pátek
5. 6.

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka,
památka

sobota
6. 6.

Sv. Norberta, biskupa, nezávazná
památka

neděle
7. 6.

Nejsvětější Trojice, slavnost
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čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
18:30
18:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

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

17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

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

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

