Nedělník pro 2. neděli v mezidobí 14. 1. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ1 Sam 3,3b-10.19
Následující příběh se odehrává na konci doby soudců, tedy někdy kolem roku 1050 př. Kr. Kněz
Eli slouží ve svatyni, kde je archa úmluvy – znamení Boží přítomnosti. Eli a jeho synové se
zpronevěřili Hospodinu. Bůh si vyhlédl jiného člověka, který bude provázet velké změny v Izraeli –
začíná doba králů.
Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On
odpověděl: „Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil:
„Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé:
„Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On
odpověděl: „Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ Samuel totiž neznal
Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět
Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli
pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li
pak volat, řekni: ‘Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.’“ Samuel tedy šel spát
na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A
Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Samuel rostl a Hospodin byl s ním a
nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.
ŽALM 40
Připravenost služebníka Božího je připravenost srdce. Ježíš s tímto postojem srdce razí novou cestu
k životu pro každého z nás.
Odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. –
Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu. V obětních darech si
nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežádáš, – tehdy jsem
řekl: „Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním tvou vůli, můj
Bože, – tvůj zákon je v mém nitru.“ Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém
shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
2. ČTENÍ1 Kor 6,13c-15a.17-20
Po několik nedělí budeme číst 1. list Korinťanům. Tento dopis je sestaven z odpovědí na různé
otázky. V 5. kapitole Pavel ostře kritizuje krvesmilstvo, které se v korintské církvi objevilo, a
následující text na to navazuje jako typické Pavlovské zobecnění, v němž poukazuje na nejvyšší cíl
našeho jednání.
Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil
Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se
však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích,
kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se
proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve
1

vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece
koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.
EVANGELIUM Jan 1,35-42
Liturgické texty nedělního cyklu B patří především Markovu evangeliu, ale na několika místech
jsou doplněny evangeliem Janovým, jako právě dnes. Začátek Ježíšova působení je spojen s
povoláním apoštolů. Ježíšova odpověď „Pojďte a uvidíte“ je pozváním k následování.
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle,
beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a
viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ –
to přeloženo znamená Mistře – „kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy,
viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z
těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona
Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to
přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty
jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
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•
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Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele PsK dnes a v příštím týdnu!
V úterý 16.1. od 17:00 adorace v kostele PsK.
Ve středu 17.1. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve středu 17.1. bude v 18:00 na faře v rybárně setkání pastorační rady farnosti.
Ve čtvrtek 18.1. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
Ve čtvrtek 18.1. je děkanátní rekolekce kněží, úřední hodiny dopoledne nebudou.
Ve čtvrtek 18.1. se v 16:30 koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 18.1. je při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro děti.
Ve čtvrtek 18.1. bude v 18:45 modlitba celého růžence v rybárně na faře.
V pátek 19.1. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
V pátek 19.1. v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
V neděli 21.1. se v 16:00 koná v našem farním kostele ekumenická bohoslužba
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
Dětský karneval se bude konat v neděli 11. února 2018 v přednáškovém sále
prostějovského divadla. Začátek bude ve 14:30.
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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 15.11. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 17.1. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
• Ve čtvrtek 18.1. je setkání pastorační a ekonomické rady farnosti je v Rybárně na
faře u Povýšení
• Děkuji všem zpěvákům chrámového sboru za pěkné zpěvy ve vánoční době.
Zkoušky v lednu nebudou. Sejdeme se ve středu 7. února v 19.00 hod na kůru.
M. Hejdušková
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
Schola Cantorum Prostějov spolu se svými hosty - Pěveckým sdružením
Magnificat Brno se sólisty a brněnským katedrálním orchestrem si vás dovolují
pozvat v neděli 14. ledna 2018 v 16 hodin do kostela Povýšení Svatého Kříže
na
V. HUDEBNÍ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ DOBOU.
Na programu budou oblíbené skladby našeho sboru a známá vánoční mše Jakuba Jana
Ryby „Hej, mistře“ pro sóla, sbor a orchestr za řízení Mgr. Petra Kolaře. Čistý
výtěžek koncertu bude věnován na generální opravu varhan v kostele
Povýšení Svatého Kříže. Neváhejte prodlužit si vánoční dobu návštěvou toho

koncertu.

Schola Cantorum Prostějov

Srdečně zveme na 3.farní ples, který se bude konat v pátek 9.2.2018 od
20.hodin v domě Služeb na Olomoucké ulici. Lístky si můžete zarezervovat
pomocí domluvy s organizátory- Ing. Janem Černým, Ing. Renatou Plenařovou či
jáhnem Ing. Mgr. Petrem Hubáčkem, nebo pomocí
emailu treti.farni.ples@seznam.cz. Prodej lístků bude ve farní kanceláři. Kapacita
sálu je omezena, proto nemusíte čekat s koupí lístků, inu "kdo dřív koupí,
neprohloupí". Když budete moci přispět darem do tomboly či finančními
prostředky, kontaktujte Ing. Jana Černého nebo ostatní zde uvedené. Prosíme o
modlitbu za pokojný zdar akce, která se koná i pro dokončení našich varhan.

Pozvání do kina
Ve středu 24.1. 2018 v 19:35 bude v kině Metro 70 v Prostějově promítán
cestopisný dokument Camino na kolečkách. Pojednává o pouti vozíčkáře na
poutní místo Santiago de Compostela. Doporučujeme ke shlédnutí. P. P. Caha
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Okresní organizace
KDU-ČSL v
Prostějově si vás
dovoluje pozvat na
72. OKRESNÍ
PLES, který pořádá v
sobotu 10. února 2018
od 19:00 bod.
v Národním domě v
Prostějově, Vojáčkovo
nám. 1. Hraje hudební
skupina PHS.
Předtančení
Národopisný soubor
Mánes. Vstupné 200
Kč, Společenský
úbor. Předprodej
vstupenek od 15. 1.
2018 v okresní
kanceláři KDU-ČSL,
Vápenice 21, ve
dvoře, každou středu
mezi 9:00 hod. 16:00 hod., od
5.2.2018 pondělí až
čtvrtek mezi 9:00
hod. - 16:00 hod. v
předprodeji
Městského divadla
Prostějov nebo po
dohodě u okresního
tajemníka
Hrubanová (mobil:
739 615 406).
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Marie, Matky
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3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice –
bohoslužba ČCE
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita, Daliborka
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
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

16:00
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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