Nedělník pro 5. neděli v mezidobí 4. 2. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
1. ČTENÍ Job 7,1-4.6-7
Kniha Job je napsána jako divadelní hra postavená na dialozích, resp. spíše monolozích šesti
aktérů. Tématem této hry je hledání odpovědi na lidské utrpení. Job je spravedlivý, nezhřešil, a
přeci trpí. Sedmá kapitola je modlitbou, v níž Job Bohu předkládá svou bolest jako naléhání:
„Nepomůžeš-li, Bože, můj život ztratí význam i pro tebe…“
Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka?
Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl
měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi
vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než
tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již
nikdy neuzří štěstí.“
ŽALM 147
První verše žalmu jsou odpovědí na 1. čtení, druhá strofa mluví o Bohu jako lékaři, který nenechá
bez pozornosti žádné rány. On léčí a pozvedá… Text žalmu je i naší modlitbou.
Odpověď: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, – opěvujte našeho Boha, neboť je milý, –
zaslouží si chvály. – Hospodin buduje Jeruzalém, – shromažďuje rozptýlené z
Izraele. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, – a jejich rány obvazuje. – Určuje počet
hvězd, – každou z nich nazývá jménem. Velký je náš Pán a přemocný, – jeho
moudrost je bez míry. – Pokorné Hospodin pozvedá, – bezbožné však ponižuje k
zemi.
2. ČTENÍ 1 Kor 9,16-19.22-23
V deváté kapitole prvního listu Korinťanům se Pavel vyjadřuje k otázce odměny (platu) za službu
hlásání evangelia. Nejprve obhajuje, že na ni má nárok (9,3-14). Následně však říká, že se jí v
Korintě zřekl. Předkládá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), že jeho služba komunitě křesťanů je
sebevydáním a nikoli cestou k obohacení se.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako
povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal
z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol,
který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za
to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na
všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet
lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším,
abych stůj, co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych
zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia.
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EVANGELIUM Mk 1,29-39
Již třetí neděli pokračujeme ve čtení první kapitoly Markova evangelia. Dnešní perikopa popisuje
Ježíšův typický den. Uzdravuje, není mu lhostejná žádná lidská nouze, ale také má čas na
modlitbu. Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na zvěstování evangelia.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova
domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji
za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a
slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se
shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal
mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil.
Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“
Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože
kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a
vyháněl zlé duchy.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 4.2. je po ranní i po hrubé mši sv. otevřená knihovna na faře.
• Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele PsK dnes a v příštím týdnu!
• V pondělí 5.2. se po ranní mši sv. bude uklízet betlém a stromky v kostele PsK,
ochotní pomocníci jsou velmi vítáni.
• V úterý 6.2. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 7.2. po ranní mši svaté bude v na faře v rybárně setkání seniorů
• Ve středu 7.2. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve středu 7.2. v 18:00 příprava dospělých biřmovanců na faře.
• Ve čtvrtek 8.2. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
• Ve čtvrtek 8.2. se v 16:30 koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 8.2. je při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro děti.
• V pátek 9.2. je v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání
pro děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 9.2. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• 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
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V pondělí 5.2. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
Ve středu 7.2. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
Ve středu 7. 2. v 19.00 hod se opět sejde se na kůru sbor.
Ve čtvrtek 8.2. bude v 18.45 setkání pastorační a ekonomické rady ve čtvrtek na
faře u Povýšení v Rybárně.
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
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.

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 a 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).
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DUCHOVNÍ
OBNOVA PRO
MLÁDEŽ, kterou
povede
P. Lukáš
Engelmann (kněz –
psycholog z Ostravskoopavské 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)

Brigáda na
Petrské faře v
sobotu 17.2. a
24.2. od 9.00
do 12.00.
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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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
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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
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sv. Jana Nepomu.
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