Nedělník pro 4. neděli v mezidobí 28. 1. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ Dt 18,15-20
Pátá kniha Mojžíšova či Deuteronomium je koncipována jako předsmrtná řeč Mojžíše před
vstupem Izraelitů do zaslíbené země. Opakuje jim předpisy a zákony. Najdeme zde i odstavec
věnovaný prorokům (18,9-22). V první části (verše 10-13) odsuzuje pohanské věštění a další
zvyky. Pohané se tak skrze božstva dotazovali na budoucnost. Ale Izrael se bude spoléhat na
proroky.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého
středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina,
svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: ‘Nemohu už slyšet hlas
Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.’
Hospodin mi tehdy řekl: ‘Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu
jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by
však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k
zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu
neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!’“
ŽALM 95
Rozjásejme své srdce radostí z Boží spásy, vždyť Bůh k nám promlouvá! Vyvolený národ ale také
zakusil, co znamená neslyšet a neposlechnout Boží hlas. Tato dávná zkušenost z doby putování na
poušti (kolem 1300 př. Kr.) je mementem a již by se neměla opakovat.
Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho
s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, –
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme
lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: –
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě
dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“
2. ČTENÍ 1 Kor 7,32-35
V návaznosti na minulou neděli pokračujeme ve čtení 7. kapitoly listu Korinťanům; jde o souhrn
odpovědí na několik otázek týkajících se manželství a celibátu. Pavel nedělá systematický výklad o
zvláštním povolání k manželství. Naznačuje pouze křehkou hranici mezi lidskou emocionalitou a
duchovním světem člověka.
Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně,
jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil
manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá
na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To
však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k
počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.
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EVANGELIUM Mk 1,21-28
V prvních kapitolách evangelií se setkáváme s Kristem, který svým jednáním i slovy vysvětluje, co
znamená spasitel. Jde v první řadě o moc nad duchem zla, ale i nad zlem v dalších formách, jak
lze číst v následujících kapitolách.
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením,
protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl
právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši
Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně
rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým
křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení
– a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm
se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele PsK dnes a v příštím týdnu!
V úterý 30.1. od 17:00 adorace v kostele PsK.
Ve středu 31.1. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 1.2. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
Ve čtvrtek 1.2. se nekoná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 1.2. není při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro
děti.
V pátek 2.2. slavíme Svátek Uvedení Páně do chrámu, ráno i večer se budu při
mši svaté žehnat svíce – přineste si, prosím, podle vlastního uvážení svíce, které
využijete při modlitbě.
Pátek 2.2. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
V pátek 2.2. není výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
V pátek 2.2. dopoledne zveme všechny mladší a starší ministranty na setkání.
Začneme mši svatou v 8:00 hodin, po ní bude občerstvení na faře a od 9:30
budeme hrát stolní a jiné hry v katechetickém sálu. kaplan Pavel
V pátek 2.2. v 19:00 bude setkání zájemců o svátost biřmování na faře.
V sobotu 3.2. se bude na závěr ranní mše sv. udělovat Svatoblažejské požehnání
V sobotu 3.2. dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
V sobotu 3.2. od 9.30 hodin se budou uklízet betlém a stromky v kostele u sv.
C+M, ochotní pomocnými jsou velmi vítáni.
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• V neděli 4.2. bude při mši svaté v 10:30 v kostele PsK v návaznosti na Svátek
Uvedení Páně do chrámu představení všech dětí, které přistoupí letos k prvnímu
svatému přijímání.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
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 29.1. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 31.1. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
• Ve středu 31.1. bude slavnost sv. Jana Boska, Zakladatele Společnosti sv.
Františka Saleského. Mše svatá v kostele PaP v 18.30. Všichni jsou zváni.
• Sbor se sejde se ve středu 7. února v 19.00 hod na kůru.
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

List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší arcidiecézi už 19. ročník Tříkrálové sbírky, do
něhož se zapojily tisíce koledníků. Mám radost, že přibývá ochotných koledníků i
štědrých dárců. Proto upřímně děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a
lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční
radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním
vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na
službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti,
kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít.
Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
aby milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha
mladým mužům,
aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou
službu mladí lidé mohli těšit.
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Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání
přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o
kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby
Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou,
Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když
od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I
když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši
velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na
svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace
ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2018.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí arcibiskup Jan

Svátost biřmování

Před časem se začala připravovat v zařízení Charity Daliborka skupinka starších lidí
k biřmování. Účastnící přípravy jsou ve věku 60-75 let. Lidé se těší na společné
chvíle ve víře. Tuto svátost může křesťan přijmout v každém věku, i v nemoci.
Nebojte se přijít, zájemci o přípravu ke sv. biřmování (dospělí)! Jedna paní vyjádřila
obavy, že se to asi nenaučí. Při přípravě není cílem se naučit co nejvíce vědomostí
týkající křesťanské víry. Hlavní cílem je upevnění ve víře a objevit také krásu víry.
Prosím, pokud by někdo z vás měl zájem přihlašujte se do konce ledna osobně u
někoho z kněží, jáhna nebo katechetů ve farnosti. (jméno, telefon, email.) První
setkání by proběhlo 2.února 2018 v 19:00 na faře.
P. Pavel Caha, kaplan farnosti Povýšení sv. Kříže.
Zájemci o biřmování z mládeže se mohou taky přihlásit na přípravu k biřmování, ta
by se konala paralelně s přípravou dospělých.
P. Aleš Vrzala, farář farnosti Povýšení sv. Kříže
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.
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Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a přátelé na
tradiční dětský

KARNEVAL
V neděli 11. února 2018 od 14:30.
V přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.
14:30 – 15:30 Hry a soutěže pro děti
15:30 Průvod masek a soutěž o nejkrásnější masku
15:30 – 17:00 Hry a soutěže pro děti
17:00 Pohádkové představení
Losování pohádkových cen
Vstupné 50 Kč za dítě, dospělí vstupné dobrovolné.
Na akci srdečně zve Petr Tomčiak, Jana Faltýnková, Kateřina Cagalová, Milada
Tomčiaková a tým.

Pokud by někdo chtěl přispět věcným darem do tomboly
vhodným pro dětský karneval, ať se obrátí na organizátory.
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).
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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Pavlovice u Kojetína

2 ks

13 365,00

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

2%
či existenční
Želečnouzový fond - případy
6 ks sociální
9 821,00
Želeč nouze jednotlivců6či rodin 9 821,00
způsobené nenadálými událostmi (požáry, bouře, lokální záplavy, vichřice) či jinými
problémy (např. úmrtí či vážné onemocnění), jejichž pomoc při řešení překračuje
finanční možnosti dané místní Charity
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k uskutečnění Tříkrálové sbírky 2018 Charita Prostějov

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ, kterou povede
P. Lukáš Engelmann (kněz – psycholog z Ostravsko-opavské diecéze)
se bude konat v sobotu 17. 2. 2018 v Prostějově v budově
Cyrilometodějského gymnázia.
Začátek v 9: 00, mše svatá v 15:00.
Vstupné dobrovolné (doporučené 50 Kč)
CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu
V pátek 2.2.2018 v Pivíně, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého Jiří.
Drobné občerstvení s sebou.
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Zápis ze setkání pastorační rady farnosti PsK ze dne 17. 1. 2018
• Postní doba 2018
- Popeleční středa 14.2.

-

Postní duchovní obnova 2. 3. 2018, vede P. Petr Glogar, časy a organizace
DO budou upřesněny a oznámeny

-

křížové cesty – neděle 15:00 a pátky 17:30 hod, ve čtvrtek v rámci katecheze
pro děti může být KC s dětmi

-

postní aktivita – stejně jako loni improvizovaná Golgota, křížky pro děti,
mládež a dospělé

-

úvaha o instalování sochy trpícího Krista
• Karneval pro děti – 11. 2. viz plakátek
• Třetí farní ples – 9. 2.
• Kaple Nejsvětější Trojice – naše současné využívání kaple neodpovídá
konsekrovanému prostoru. Zváží se žádost o odsvěcení kaple, což by umožnilo zřídit
zde trvalejší zázemí pro potřeby farnosti (agapé, setkávání dětí, mládeže...).
• Odvlhčení kostela Povýšení sv. Kříže – je třeba zpracovat projekt, aby bylo možné
využít dotací. V únoru proběhne schůzka s možným na tuto problematiku
specializovaným a osvědčeným projektantem. Stejný problém s vysokou vlhkostí je i
v kostele CM.
• Budova fary – zatím bude prováděna intenzivněji nezbytná údržba bez větších
investic, jako např. nátěr některých oken, instalace těsnění do oken – obojí u těch
novějších, které ještě něco vydrží). Časem ale musí proběhnout celková rekonstrukce
– ovšem některé kroky bude nutné udělat už brzy – např. výměna některých zcela
havarijních oken.
• Akce Open church – kladné ohlasy na otevřený kostel, v průběhu doby vánoční
přicházelo i 100 návštěvníků během hodiny. Nyní ve všední den využije nabídku cca
5-10 lidí za hodinu.
• Hranice farnosti – byly určeny v r. 1988 pro farnost Povýšení a Petra a Pavla.
Problematická je hranice s farností Mostkovice (Čechovice a Domamyslice patří do
farnosti Mostkovice) – není stanovena hranice Krasice – Čechovice. Stanovení hranic
farnosti je důležité pro správní a právní záležitosti (svatby, křty, žehnání, vydání
nového podrobného katalogu diecéze…)
• Pouť rodin do Sloupu proběhne 26. 5. 2018
• Další schůzka pastorační rady: středa 21. 2. v 18:00hod.
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liturgická oslava

Ne
28.
1.

4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
29.
1.

Pondělí 4. týdne
v mezidobí

Út
30.
1.

Úterý 4. týdne
v mezidobí

St
31.
1.

Památka sv. Jana Boska,
kněze

Čt
1.
2.

Čtvrtek 4. týdne
v mezidobí

Pá
2.
2.

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
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita, Daliborka
sv. Anny
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice

18:00
8:00
10:00
16:00
17:00
18:30
6:30
8:00
18:00
18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
18:00
18:30

sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
DS Nerudova ulice
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

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

Svátek Uvedení Páně do
Povýšení sv. Kříže
chrámu

So
3.
2.

Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Ne
4.
2.

5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
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