Nedělník pro 6. neděli v mezidobí 11. 2. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!

1. ČTENÍ Lv 13,1-2.45-46
Třináctá kapitola třetí knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství, infekční nemoci ohrožující
periferní nervy a další chladnější oblasti těla – kůži, sliznici. Dnes je léčitelná, ale tehdy nikoliv.
Proto Zákon tyto lidi vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní. Takový člověk už nemá
práva, je vyobcován, bez naděje…
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed,
strup nebo světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je
přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na
němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a
se zahalenými vousy a bude volat: ‘Nečistý, nečistý!’ Je nečistý po všechen čas,
pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo
tábor.“
ŽALM 32
Nemoc je spojována s duchovním zlem. Lepra (viz 1. čtení) je symbolem hříchu. Nemoc a její
uzdravení jsou popsány i jako symbol duchovního rozměru hříchu a jeho odpuštění, jak to vyjadřuje
např. Žalm 32, když ho budeme číst celý.
Odpověď: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, – jehož hřích je přikryt. – Šťastný je
člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, – v jehož duši není klamu. Vyznal jsem se
ti ze svého hříchu, – svou nepravost jsem nezatajil. – Řekl jsem: „Vyznávám se
Hospodinu ze své ničemnosti,“ – a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. Radujte se
z Hospodina a těšte se, spravedliví, – jásejte, všichni, kdo jste upřímného srdce.
2. ČTENÍ 1 Kor 10,31 – 11,1
Text odpovídá na otázku z osmé kapitoly, zda se smí jíst maso obětované modlám. Pavel nejdříve
mluví o svobodě, ale nakonec je klíčem k jednání to, co zazní v našem úryvku.
Bratři! Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě.
Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také
snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné
mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako
já napodobuji Krista!
EVANGELIUM Mk 1,40-45
V Markově evangeliu naše perikopa osvětluje Ježíšův úkol zvěstovat, co znamená „spása“ –
záchrana, uzdravení, život. Prohlášení za čistého směl udělat jen kněz. Ale Ježíš je víc než kněží
Starého Zákona! Je Bůh. Jeho „Buď čistý!“ je shrnutím všeho, oč v evangeliích půjde. On nejen
prohlašuje s autoritou nějaký stav, ale on tento stav nastoluje!
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě
očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď
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čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal
pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a
přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale
začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně
vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili
lidé odevšad.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes odpoledne ve 14:30 se koná v přednáškovém sále Národního domu
karneval pro děti!
• Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele PsK dnes a v příštím týdnu!
• V úterý 13.2. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• V úterý 13.2. bude v 18:45 modlitba celého růžence v rybárně na faře.
• Středa 14.2. je popeleční – den postu zdrženlivosti a postu újmy, při mši svaté se
uděluje popelec, večer bude mše svatá v 17:00 u CaM a v 18:00 u PsK.
• Ve středu 14.2. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 15.2. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
• Ve čtvrtek 15.2. se v 16:30 koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 15.2. je při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro děti.
• V pátek 16.2. je v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání
pro děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 16.2. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• V pátek 16.2. bude v 17:30 křížová cesta v kostele PsK.
• U kancionálů je připravena tabulka s rozpisem křížových cest na postní dobu.
Prosíme zájemce, aby se neváhali ujmout vedení. Děkujeme.
• V neděli 18.2. bude také možno přijmout požehnání do doby postní – popelec při
všech mších svatých.
• V neděli 18.2. se koná sbírka na údržbu a oprava kostelů a fary.
• V neděli 18.2. bude v 15:00 křížová cesta v kostele PsK.
• V pátek 23.2. bude v církvi den modliteb a postu za mír ve světě. U PsK bude od
ranní do večerní mše sv. adorace NSO.
• 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
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Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
•
•
•
•
•
•

V pondělí 12.2. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
Ve středu 13.2. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
Ve středu 14.2. Je Popeleční středa. Den přísného postu od masa a jídla.
V sobotu 17.2. a 24.2. je na Petrské faře brigáda od 9.00 do 12.00.
V době postní budou každý pátek Křížové cesty, a to již od 17.45.
Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti v měsíci červnu přistoupily k Prvnímu sv.
přijímání, ať se přihlásí o otce Pavla Čápa nebo jáhna Karla Valtra nebo v zákristii
kostela.
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 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.

Poděkování za 3. farní ples

Děkuji všem, kteří přiložili ruku, čas, duševní i tělesné síly, nápady a kumšt k dílu
třetího farního plesu. Děkuji, úžasně nepřekonatelným členům farní kapely i její části
"Filákfamily", všem, kdo se zapojili do farní scénky, těm, co obsluhovali plesající
jídlem a pitím, ženám a děvčatům, které pomáhaly s výzdobou, všem, co pomáhali
při přípravě i úklidu po plese, manželce a otci děkanovi, že mě ještě nezabili. Děkuji
těm, kdo zajišťovali prodej či rezervaci lístků, prostě všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem zapříčinil o požehnaný průběh akce 3. farního plesu. Děkuji těm, kteří na
ples pamatovali ve svých modlitbách či přispěli finančně na průběh plesu nebo
darem do tomboly. Děkujeme firmě Elmat za sponzorování větší části nákladů na
3

předtančení, které jsme na plese měli. Děkujeme paní MUDr. Jitce Chalánkové,
kandidátce do Senátu České republiky, za to, že největší částkou přispěla na
zaplacení pronájmu sálu pro pořádání farního plesu.
Dá-li Pán a otec děkan, další 4. farní ples se uskuteční v pátek 15.2.2019. Vyúčtování
akce naleznete v další díle časopisu INRI.
Jan Černý

POSTNÍ ALMUŽNA 2018

KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ. KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ.
Co máme dělat?
Církev, naše matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí v
tomto postním období také sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a
postu.
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech
skrytých lží, kterými sami sebe klameme, a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a
chce, abychom měli život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra
nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna
pro každého z nás stala skutečným životním stylem! Jak bych si přál, abychom jako
křesťané následovali příklad apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad
společenství, které v církvi žijeme! Posloužím si proto slovy, kterými svatý Pavel
vybízí korintské křesťany, aby uspořádali sbírku na církev v Jeruzalémě, „neboť vám
to bude k užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí v době postní, kdy mnohá
společenství konají sbírky na pomoc církvím a lidem v nouzi. Přesto bych si přál,
abychom také při našich každodenních setkáních vnímali, že kdykoli nás bratr prosí
o pomoc, obrací se na nás sám Bůh. Každou almužnou se zapojujeme do péče, kterou
Bůh ve své prozřetelnosti projevuje všem svým dětem. Pokud dnes skrze mě pomohl
mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo totiž není štědřejší než
Bůh.
Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu.
Na jednu stranu nám umožňuje prožít, co musejí snášet lidé postrádající i to, co
nezbytně potřebují, lidé den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav
našeho vlastního ducha, který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás
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probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu
poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal se k vám všem,
mužům a ženám dobré vůle, kteří jste otevření zaslechnout Boha. Možná vás tak jako
nás zneklidňuje, jak se světem šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad, který
ochromuje srdce i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu
lidskou rodinu. Přidejte se tedy k nám, abychom společně prosili Boha, společně se
postili a společně nabízeli to, co máme, svým bratřím a sestrám v nouzi.
Převzato z poselství papeže Františka k postní době 2018
Postní almužna 2018 - časový průběh
Akce, která letos probíhá v postním období od 14. února 2018 (Popeleční středa) do
25. března 2018 (Květná neděle). Lidé si mohou na začátku postního období
vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky) ve svých farnostech. Po celou dobu do
nich mohou ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době odřeknou. Tyto
dary pomohou lidem v nouzi prostřednictvím Charity.
WWW.POSTNIALMUZNA.CZ
Bratři a sestry,
když jsem psal tuto výzvu, vzpomněl jsem si na dětí z Haiti. Ty, které chodí
do škol, v nichž Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá dostanou zdarma jedno jídlo
denně. Na oběd bývá rýže s fazolemi. Bývá to jejich jediné jídlo.
Kolik a čeho sníme za den my? A kolik vyhodíme do popelnice? Oživme
nejdříve svou vděčnost Bohu, (děti i rodičům), že žijeme v takovém blahobytu.
Alespoň většina z nás.
V postní době, díky Postní almužně, si můžeme my dospělí i děti něco
odepřít a do pokladničky dát obnos, který bychom za to utratili. Ušetřené peníze
pak pomohou těm, kteří nepatří do té většiny, které se daří dobře.
Využití takto získaných peněz pak můžete zásadně ovlivnit tímto způsobem:
 Všimněte si kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti, zvláště věnujte
pozornost rodinám. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají
o pomoc požádat.
 Napište jejich jméno a adresu, popř. návrh, jak jim pomoci a dejte spolu s
ušetřenými penězi do postní kasičky. O tom, komu pomoci, se můžete poradit
s knězem, popř. někým z pastorační rady farnosti, ve společenství, dát hlavy
dohromady ve Farním středisku Charity.
 Modlete se za tyto lidí i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky podobně,
jako se modlíte u adventního věnce.
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Charita pak ve spolupráci s farností návrhy posoudí a zajísti uskutečnění pomocí z
takto získaných prostředků.
Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO
Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké
Drazí bratři a sestry,
jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale
hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi
ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme při tom
lepší než ti, kteří strádají. Ba nadstandartním způsobem
života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na
řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí,
kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo
máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto
neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na
srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště
mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem.

Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako
den modliteb a postu za mír ve světě.
Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých
možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá.
Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost
ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti.
S vděčností za vaši ochotu přidat se k splnění prosby Svatého otce každému z vás
ze srdce žehná
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Olomouc, 5.2.2018
Č.j.: 24/2018
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Farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově zve všechny v pátek 2.3. večer
a v sobotu 3.3. dopoledne na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s názvem:

BÝT KŘESŤANEM V DOBĚ VYKLOUBENÉ:

- kráčíme po této zemi a máme pohled upřený vzhůru
- konflikt je zdroj růstu a dospívání
- odpovědnost a utváření společenství
Obnovu povede: P. Petr Glogar OCD z kláštera karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné
v Praze
Program:
Pátek 2.března:
18:00
mše svatá v kostele
19:00
přednáška
Po přednášce příležitost k modlitbě a ke sv. smíření v kostele
Sobota 3.března
8:00
mše svatá v kostele
9:00
1.přednáška
11:00
2. přednáška
12: 30
možná oběd (polévka s chlebem v kat. sále)
13:30
zakončení obnovy v kostele
Možnost ke sv. smíření (duchovního rozhovoru) během přestávek mezi
přednáškami (více kněží zpovědníků)
Pro lepší organizaci potřebuje vědět počet zájemců o duchovní obnovu a
případnou sobotní polévku. (zapsat se u kancionálů)

SEMINÁŘ OBNOVY V DUCHU SVATÉM

Znáš Boha? Můžeš znát někoho, koho jsi neviděl, ani nezakusil?! Zakus Boha!
Kdo chcete zakusit Boží lásku, kdo chcete obnovit a znovu zapálit svá srdce pro
Krista, je zde nabídka dalšího běhu semináře podle Sieverse, kterou pořádá
farnost Povýšení Svatého Kříže v Prostějově.
Jde o cca 12 setkání v týdenním intervalu, pondělky po mši sv.
Přihlašujte se, prosím, v zákristii u PsK nebo ve farní kanceláři.
První setkání se uskuteční:
v pondělí 26. února 2018 po večerní mši sv. na faře v Rybárně u Povýšení Sv.
Kříže v Prostějově
Pod záštitou faráře a děkana P. Aleše Vrzaly
Za společenství zve Jiří Frýbort.
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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

den

liturgická
oslava

Ne
11.
2.

6. NEDĚLE
V
MEZIDOBÍ

Po
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středě

So
17.
2.
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popeleční
středě
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18.
2.

1. NEDĚLE
POSTNÍ
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kostel nebo kaple

čas

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

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. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepom.
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

18:00
8:00
10:00
17:00
18:00
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

