Nedělník pro 21. neděli v mezidobí 27. 8. 2017
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů

1. ČTENÍ Iz 22,19-23
Scéna se odehrává v době vlády krále Ezechiáše (též zvaného Chizkijáš) 716–687 před Kr.
Šebna byl významným úředníkem, který žil honosným a nákladným způsobem. Proto se na něj
snáší kritika proroka. Je zmiňován několikrát v textu Izaiáše. Úryvek čteme s ohledem na
zmínku o „klíči“ jako symbolu moci.
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého
místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna
Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám
do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno
položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo
neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné
křeslo.“
ŽALM 138
Žalmista ví, že Bůh zjednává spravedlnost. Jemu přísluší chvála a my jsme pozváni se k ní
připojit.
Odpověď: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel slova mých úst. –
Budu ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a tvou věrnost. – Když jsem volal,
vyslyšels mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu. Jistě, vznešený je Hospodin, – a přece
shlíží na pokorného, – pyšného však zdaleka pozná. – Hospodine, tvá dobrota trvá
navěky, – dílo svých rukou neopouštěj!
2. ČTENÍ Řím 11,33-36
V 9.–11. kapitole vysvětloval svatý Pavel, proč Izrael odmítl Krista jako Mesiáše. Toto odmítnutí
vidí jako otevření cesty pro pohany. Cesta spásy pro Izrael se tak stala určitým tajemstvím. Pavel
zakončuje tuto svoji úvahu velkolepým hymnem na Boží moudrost a prozřetelnost.
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho
rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť „kdo pochopí myšlení
Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo
oplácet?“ Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky!
Amen.
EVANGELIUM Mt 16,13-20
Ježíš začal veřejně vystupovat, připojila se skupina učedníků, zažili zázraky, nasycení zástupů…
Nyní přichází určitý zlom ve vyprávění evangelia. Ježíš se začne soustředit především na učedníky.
Zároveň po události dnešního evangelia začne mluvit o svém utrpení a smrti.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho
lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše,
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jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte
vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj
nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a
pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co
svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na
nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pátek 1.9. je první v měsíci, po mši svaté ráno i večer bude adorace a požehnání,
z důvodu nepřítomnosti otce kaplana Pavla bude prvopáteční návštěva
nemocných přesunuta na pátek 8. 9.
• V neděli 3. 9. mohou děti přinést aktovky nebo jiné školní pomůcky, které na
závěr bohoslužeb budou požehnány, aby Boží požehnání provázelo děti, rodiče i
učitele po celý nový školní rok.
• V neděli 3. 9. již bude také mše svatá v 18.00 v kostele sv. Josefa v Krasicích.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmannové nebo u pana Ondřeje Muchy u PsK.
• V neděli 20.8. se konala sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary, vybralo se 7:30
– 5659,- Kč; 9:00 – 3920,- Kč; 10:30 – 7202 Kč, celkem 16781,- Kč. Pán Bůh
zaplať
• V příloze Nedělníku je výzva k modlitbě na první soboty v měsíci.
• V pátek 8. 9. po večerní mši svaté se v kostele PsK bude konat mariánské
večeřadlo (chvály, četba Písma sv. růženec, zasvěcení Panně Marii…..)
• V sobotu 9. 9. bude od 9:00 úklid kostela PsK na hody, bylo by velmi potřebné
vědět alespoň přibližný počet brigádníků hodlajících přijít, zapište se prosím
v zákristiích, nebo tento úmysl dejte nějak jinak na vědomí. Předem děkuji za
hojnou účast!!!
• Pokud by se někdo chtěl zapojit ve farnosti v novém školním roce jako vyučující
náboženství a má k tomu patřičnou kvalifikaci a předpoklady, nechť se hlásí
faráři.
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

• Pravidelné pobožnosti a modlitby se v době prázdnin nekonají.
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,  73265699
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Mládež Děkanátu Prostějov pořádá od 1. do 3. září na faře v Hrušce
„VÍKENDOVKU“.
Zveme mládež od 13 do 25 let, na účastníky čekají hry, sport, výlety a
duchovní program.
Příspěvek na náklady činí 350 Kč.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KOSTELE POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE NA PROSTĚJOVSKÉ HODY
ČTVRTEK 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE –
TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
A ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
- 8:00 mše svatá
- po mši svaté křížová cesta s texty P. Karla Dostála-Lutinova
- po křížové cestě do 16.00 adorace Nejsvětější svátosti
- 18:00 mše svatá – městská pouť, celebruje P. Vojtěch Šíma –
doprovází schola Dejme toMu
SOBOTA 16.9. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE
- 8:00 mše svatá
NEDĚLE 17.9. – HODY
- 7:30 mše svatá – celebruje P. Aleš Vrzala
- 9:00 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr
- 10:30 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr
- 16:30 adorace a svátostné požehnání
- 17:00 koncert scholy Dejme toMu pro širokou veřejnost
V sobotu 16.9. a v neděli 17.9. bude kromě časů bohoslužeb přístupný kostel
Povýšení svatého Kříže včetně možnosti prohlídky s průvodcem.
V neděli 17.9. nebude mše svatá v 9:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují
všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným
způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich
farnostech.
Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík
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Sloupce vpravo ukazují o prázdninách, kdo z duchovní farnosti Povýšení sv. Kříže je
přítomen a nepřítomen.
Nedělník lze také dostávat e-mailem, svůj požadavek
zašlete na adresu nedelnik@centrum.cz, je také ke stažení
na stránkách farnosti: www.prostejovfarnost.mzf.cz
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