Nedělník pro 22. neděli v mezidobí 3. 9. 2017
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ Jer 20,7-9
Prorok Jeremiáš vystupuje v době velkého ohrožení Babyloňany (609–586 př. Kr.). Oznamované
Boží slovo se však vládnoucí elitě vůbec nelíbí. A tak se muž ze vznešeného rodu a kdysi
významného postavení stává přehlíženým a ponižovaným. Pro Boží věc nakonec vydává vlastní
život všanc.
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě!
Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet,
ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a
posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Nebudu se již o něho starat, nebudu již
mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm,
zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.
ŽALM 63
Bůh je skálou, ale jeho cesty nekopírují lidské představy o vítězství. Jeho ochrana a bezpečí jsou
však zcela reálné pro toho, kdo se o něj opře.
Odpověď: Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má duše po tobě žízní, prahne po tobě
mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. Tak toužím tě spatřit ve svatyni, –
abych viděl tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost je lepší než život, – mé rty tě
budou chválit. Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém jménu povznesu své
dlaně k modlitbě. – Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími rty
zajásají ústa. Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých křídel jásám. – Má
duše lne k tobě, – tvá pravice mě podpírá.
2. ČTENÍ Řím 12,1-2
Po dlouhé stati o ospravedlnění (Řím 1–8) a rozjímání o spáse Izraele (Řím 9–11) začne svatý
Pavel vybízet a povzbuzovat posluchače ke konkrétnímu jednání. Z této statě čteme úvodní slova.
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou,
svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už
tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je
vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
EVANGELIUM Mt 16,21-27
Poté, co učedníci zažili velké zázraky s Kristem, nabývají pocitu, že jejich Mistr je nový politický
vůdce země či dokonce světa. On však směřuje zcela jinam a učedníci jeho slovům nerozumí.
Nejprve Petra ustanovuje „skálou“ církve (viz minulou neděli), aby vzápětí mluvil o své vlastní
smrti na kříži!
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho
trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude
vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To
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se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane!
Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš
svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne
ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou
duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého
Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 3.9. bude po mších svatých otevřena knihovna na faře.
• V neděli 3. 9. a ve čtvrtek 7.9. bude také mše svatá v 18.00 v kostele sv. Josefa v
Krasicích. I čtvrteční mše svatá v Krasicích bude začínat v 18.00 hodin z důvodu
času výuky náboženství.
• V pondělí 4.9. bude v 9:00 mše svatá na zahájení školního roku na CMG, ZŠ a
MŠ v Prostějově.
• Ve středu 6.9. bude po ranní mši svaté v rybárně na faře setkání seniorů.
• V pátek 8.9. se uskuteční přesunutá prvopáteční návštěva nemocných
• 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!!!
• V pátek 15.9. po večerní mši svaté zveme všechny ministranty na nácvik a
rozdělení ministrování na hody.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmannové nebo u pana Ondřeje Muchy u PsK.
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

• V pondělí 4.9. bude v 17:00 v kapli sv. Lazara biblická hodina.
• Ve středu 6.9. bude v 16:45 v kapli sv. Lazara setkání spol. 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,  73265699
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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.

Z centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého
Malá pouť za velké věci
Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se po prázdninách uskuteční
10. září 2017 (další 8. 10.). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a
jde
zhruba
o 2 hod.
chůze.
Sraz
ve 12.50
hod.
před
katedrálou.
Bližší informace najdete nawww.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Peter Markovič, 587 405 293, email: markovic@arcibol.cz.

Kurz Výchova dětí
Máte dobré znalosti a dovednosti pro výchovu dětí, nebo je naopak postrádáte? Zveme
rodiče, vychovatele na kurz plný praktických rad, nápadů a poutavých přednášek o
důležitých tématech výchovy dětí od 0 do 10 let. Jde o 5 či 10 setkání (dle domluvy) v
prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodiči, kteří mají
podobné boje jako Vy. Cena za 5 večerů i s občerstvením: 500,- Kč. Kurz začíná 5.
října2017, 16.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Kontaktní osoba: Peter
Markovic, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz.
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Výuka náboženství zajišťovaná Římskokatolickou farností Povýšení
svatého Kříže Prostějov bude ve školním roce 2017/2018 organizována
následujícím způsobem:
Stěžejní formou výuky náboženství bude nově společná výuka náboženství
po jednotlivých ročnících pro děti navštěvující různé základní školy. Tato
výuka se bude konat vždy ve čtvrtek v budově ZŠ při CMG na Komenského
ulici 17. Všechny hodiny, tzn. zvlášť pro první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou
třídu a společně pro vyšší stupeň, budou začínat shodně v 16:30. Výuka
náboženství pro třetí třídu bude spojena s přípravou na první svatou zpověď
a první svaté přijímání.
První výuka se uskuteční ve čtvrtek 21.9. v 16:30.
Toto ovšem znamená, že na mnohých školách výuka náboženství probíhat
nebude a bude nahrazena touto společnou výukou náboženství na konanou
v budově ZŠ při CMG.
Dosavadní forma výuky náboženství – výuka ve škole – spojené ročníky – se
i nadále bude konat na RG a ZŠ města Prostějova.
Jelikož budova ZŠ při CMG leží v centru města, jistě nebude pro Vás rodiče,
kteří budete své děti na tuto výuku vodit nebo vozit, problémem tento čas
využít. Pokud přece, pak bychom Vám rádi časem nabídli nějakou možnost,
jak tento čas využít (třeba společná modlitba za děti).
V případě zájmu ze strany dětí i rodičů, by na výuku náboženství mohla
navazovat mše svatá určená především pro děti a rodiče v 18.00 v kostele
Povýšení sv. Kříže.
Uvědomuji si, že to může mnohým z Vás přinést určité komplikace, ale
myslím si, že nám to umožní dát výuce náboženství trošku jiný rozměr a více
se soustředit na rozvoj náboženského života dětí.
P. Aleš Vrzala, farář
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Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života!
V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé
údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila
třem malým pasáčkům - sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos Santos –
Matka Boží Panna Maria.
Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými
znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící
i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k
ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby
se mu zcela oddali se synovskou důvěrou. “1
Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují
určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například
zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a
důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako
Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak
liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na
ženu a její úlohu ve společnosti.
Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím,
kteří prožívají perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého
století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v
dokumentu o fatimském zjevení:
„První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému
srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské
Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému
totalitarismu. “ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou
světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na
Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu
na papeže sv. Jana Pavla II. 13. května 1981.
Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a
kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit
1

Texty kurzivou převzaty z dokumentu Kongregace pro nauku víry „Fatimské poselství“ (vydal
sekretariát ČBK v Praze v roce 2000).
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lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25.
března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost
připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy
obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních režimů v zemích
východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla
zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným výkladem.
Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je
tomu i v případě textů fatimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v
portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a
zvěstovat.
Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je
Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné
působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení není totiž jen
počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se
budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a
vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství máme šanci
proměnit svět.
Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu
podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů
vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem.
Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!
Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční
den zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování
této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar
svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme
odvahu měnit svět k lepšímu!
Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí do Fatimy,
nebo alespoň k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit,
připojte se k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984,
kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na
pokračování této pouti díků, jímž bude putování sochy Panny Marie Fatimské po
diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Českomoravské
Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním
organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude
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zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v
Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která
s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají
současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému
srdci.
Ze srdce vám všem žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

Z centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého
Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se 22.–24. září 2017 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené
na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života.
Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti
smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a lektorkami. Bližší
informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Další víkend proběhne na Velehradě 6. - 8. října
2017. Na obě akce se můžete přihlásit telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová,
Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.
!Novinka! Víkendy pro seniory s vnoučaty
Zveme babičky i dědečky s vnoučaty na podzimní víkendy. Budeme si hrát, vyrábět,
zpívat, společně se modlit, vyrazíme na vycházku a hlavně budeme na krásném poutním
místě. Od 22. do 24. září 2017 na Svatém Hostýně hlouběji poznáme život svaté Ludmily
a svatého Václava. Cena: dospělý 750 Kč a dítě do 12 let 500 Kč. Od 6. - 8. října na
Velehradě se lépe seznámíme s Pannou Marii a budeme objevovat tajemství růžence… Akce
jsou rodinného typu, počet míst omezen. Doporučený věk dětí 4 - 12 let. Kontakt: Markéta
Matlochová, tel.: 587405250, e-mail: matlochova@arcibol.cz
„Naše děti a YOUTUBE - co my rodiče s tím…?“- přednáška
Po loňském úspěchu jsme na 10. října 2017 pozvali lektora P. Mgr. Libor Všetulu opět do
Olomouce, aby rodiče a vychovatele seznámil s fenoménem youtuberingu a Youtube. Víme,
že zde především mladší generace „“ tráví někdy až příliš času… Beseda začne v 16.30 hod.na
Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál ve 2. patře). Zůstane čas také na dotazy z publika.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz
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Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
9:00
16:00
18:00
18:30
8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita, ul. Daliborka
CSSP Lidická 86 – kaple
oddělení E
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
Povýšení sv. Kříže
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
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
10:00
14:00
17:00
18:30
6:30
8:00
18:00
18:00
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

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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