Nedělník pro 4. neděli postní 11. 3. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
(Je také možné číst texty z cyklu A, pokud se konají skrutinia)
1. ČTENÍ 2 Kron 36,14-16.19-23
Čteme závěr knihy. Vystihuje dobu po roce 612 př. Kr., kdy se Judsko po rozkvětu zřítilo do
politických bojů mezi Egyptem a říší Babyloňanů. Izraelité skrze politikaření hledají řešení, které
však končí odvedením do zajetí, z něhož byli propuštěni po 70 letech perským králem Kýrem.
Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. Napodobovali všechny
hanebnosti pohanů a poskvrnili chrám, který si Hospodin posvětil v Jeruzalémě.
Hospodin, Bůh jejich otců, posílal k nim bez ustání své posly, neboť měl soucit se
svým lidem a se svým příbytkem. Ale oni se posmívali Božím poslům, pohrdali jeho
slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už
nebylo léku. Nepřátelé spálili Boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma, všechny jeho
paláce vydali napospas ohni a zničili všechny jeho cenné předměty.
Nabuchodonosor vystěhoval do Babylóna všechny jeho obyvatele, kteří unikli meči.
Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až do zřízení perského království, aby se
splnilo Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy, dokud by země
nedostala náhradu za nezachovávané soboty. Po všechny dny zpustošení odpočívala,
až se naplnilo sedmdesát let. V prvém roce perského krále Kýra vzbudil Hospodin
ducha Kýra, perského krále, aby se splnilo Hospodinovo slovo pronesené
Jeremiášovými ústy, a on dal prohlásit – i písemně – po celém království: Tak praví
Kýros, perský král: Všechna království země mi dal Hospodin, Bůh nebes. On mi
přikázal, abych mu vystavěl chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je mezi vámi
ze všeho jeho lidu? Ať je Hospodin, jeho Bůh, s ním. Ať jde do Jeruzaléma!
ŽALM 137
Žalm je reakcí zajatých v Babylonii. Avšak zkušenost poroby se stává jednou z největších proměn
praxe víry. Bůh je schopen i tragédie použít pro dějiny spásy.
Odpověď: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali, – když jsme vzpomínali na Sión. – Na
vrby toho kraje – jsme zavěsili své citery. Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás
odvlekli, – kdo nás sužovali, od nás žádali, – abychom se radovali: – „Zpívejte nám
ze siónských písní!“ Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň – v cizí zemi? –
Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, – ať mi zchromne pravice! Ať se mi
jazyk přilepí k patru, – když na tebe nevzpomenu, – když nedám přednost
Jeruzalému – před každou svou radostí.
2. ČTENÍ Ef 2,4-10
Text je jedním z nejlepších shrnutí křesťanské víry! Všichni jsme propadli Božímu soudu pro své
hříchy (Ef 2,1-3). Všimněme si vazby mezi Boží milostí a našimi skutky. Jsou důsledkem
vykoupení.
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Bratři! Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli
mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni!
Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v
nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím
čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista
Ježíše. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží!
Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo,
stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak
uskutečňovali ve svém životě.
EVANGELIUM JAN 3,14-21
Janovo evangelium obsahuje několik křestních katechezí. Jednou z nich je rozhovor Ježíše s
Nikodémem. Právě zde zaznívají asi vůbec nejznámější slova shrnující naši víru (Jan 3,17).
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen
Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo
nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke
světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu,
aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 11.3. v 15:00 bude v kostele PsK křížová cesta.
• U kancionálů je připravena tabulka s rozpisem křížových cest na postní
dobu u PsK. Prosíme zájemce, aby se neváhali ujmout vedení. Děkujeme.
• V neděli 11.3. v 17:30 křížová cesta v kostele sv. Josefa v Krasicích.
• V tomto týdnu bychom mohli opět obnovit služby v kostele, prosím zapište
se, děkuji, je to velká služba pro všechny, kdo chtějí strávit chvíli v kostele
v tichu, před Pánem.
• V pondělí 12.3. v 19:00 v rybárně obnova v Duchu svatém.
• V úterý 13.3. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• V úterý 13.3 po večerní mši svaté bude modlitba celého růžence v rybárně.
• Ve středu 14.3. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 15.3. nebude po ranní mši svaté adorace v kostele PsK – koná se
děkanátní setkání kněží.
• Ve čtvrtek 15.3. se nekoná výuka náboženství na ZŠ při CMG – jsou prázdniny.
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• Ve čtvrtek 15.3. nebude při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze
pro děti – jsou prázdniny.
• V pátek 16.3. v 15:00 křížová cesta v kostele CaM
• V pátek 16.3. nebude výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek – jsou prázdniny.
• V pátek nebude ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou) – jsou prázdniny.
• V pátek 16.3. bude v 17:30 křížová cesta v kostele PsK.
• V neděli 17.3. v 15:00 bude v kostele PsK křížová cesta.
• V neděli 17.3. v 17:30 křížová cesta v kostele sv. Josefa v Krasicích.
• V neděli 17.3. bude sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary – v minulém týdnu
byly zahájeny práce na projektové přípravě odvlhčení kostela Povýšení svatého
Kříže – což je základní předpoklad pro další práce na nezbytné rekonstrukci a
restaurování našeho farního kostela, velmi vysoká vlhkost je ostatně také příčinou
zvýšené nepohody v kostele v zimních měsících.
• Děkuji všem, kdo přijali pozvání v rámci události 24 hodin pro Pána a přišli se
poklonit eucharistickému Kristu, přijali svátost smíření a děkuji zvláště těm, kteří
se zapsali na služby.
• V sobotu před Květnou nedělí, tedy 24.3. po ranní mši svaté bude nácvik
ministrantů, kteří se chtějí zapojit do liturgie Velikonočního třídenní. Kdo nebude
přítomný na nácviku, nebude do „velikonočního ringu“ vpuštěn :-). Nácvik je
vhodný i pro ostatní, kteří budou mít na starosti neministrantské služby.
• Po velikonoční vigilii bývá dobrým zvykem ještě oslavit Velikonoce při agapé (po
shromáždění u eucharistického stolu, se sejdeme u stolu, který sytí naše tělo)
jelikož je potřeba mít alespoň rámcové tušení kolik by bylo zájemců – je u
kancionálů možnost se anonymně zapsat a neanonymně je možné nahlásit faráři,
čím byste byli ochotni přispět na společný stůl – není podmínkou účasti.
• 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 12.3. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 14.3. nebude setkání spol. Modlitby matek.
• V době postní budou každý pátek Křížové cesty, a to již od 17.45.
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• Kdo z rodičů by chtěl přihlásit své dítě k Prvnímu sv. přijímání, ať se obrátí na
otce Pavla Čápa nebo v zákristii.
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

Situace skupiny čínských křesťanů v ČR
ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů
v ČR
V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl.
Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.
Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na
spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za
ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na život ve svobodné společnosti.
Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto
žadatelů.
Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi
složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme
připraveni.
Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům
pomoci.
Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4.
neděli postní, tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i
v jejich vlasti.
Čeští a moravští biskupové

List o. biskupa Posáda ohledně děkanátních setkání mládeže před
Květnou nedělí i ohledně setkání mládeže v Panamě.
Milí mladí přátelé,
blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým
ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se,
Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom
„neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať
nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže.
Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem
Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na
setkání s vámi.
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Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro
mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
Myslím na vás v modlitbách,
+ Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Čtvrtek 22.3. 2018 9-13 hodin.
Katecheze kněze: Příprava na Svatý týden
Modlitba tancem
Možnost přijetí svátosti smíření
Mše svatá
Pořádá Centrum pro rodinu Prostějov, Náměstí J. V. Sládka 2, Prostějov-Krasice
Kontakt: cprprostejov@ado.cz
Příspěvek je 50 Kč/osobu. Hlídání dětí zajištěno.
přihlášení vyplňte, prosíme, formulář zde:1url.cz/1tP6m

MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do 5-ti let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
Přijímáme nové děti.
5

Rodiče zveme na seminář „JAK VÉST DĚTI K ODPOVĚDNOSTI“
V sobotu 5. května od 14,00 - 18,30 hodin
Cílem semináře je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci překonávat překážky a
čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s postupy, jak dětem dát podporu při zvládání
situací a seznámíme se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství a
terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste.
Rodičům a jejich dětem nabízíme VÍKENDOVÉ POBYTY na Annabergu u
Bruntálu:
VÍKENDOVÝ POBYT PRO MÁMY A DCERY VE VĚKU 8-12 LET
Máma a já
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemné důvěry.
Kdy: 18. - 20. 5. 2018
VÍKENDOVÝ POBYT PRO TÁTY A SYNY VE VĚKU 8-12 LET
Milosrdný otec
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemného porozumění.
Kdy: 25. - 27. 5. 2018
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ:
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena - komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Mgr. Jitky
Havlíčkové, tel: 731 626 126 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.
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Arcidiecézní centru pro rodinný život zve:
Zveme ženy všech životních stavů na pravidelná setkávání v Olomouci. Nejbližší
setkání se uskuteční v úterý 13.února od 16 hod. ve farním domě na ulici
Mlčochově ulici 7, kousek do katedrály sv. Václava v Olomouci.
Na programu je přednáška 13.3. Mgr. Daniela Soukupa, PhD. Kuchyně
srdce rodiny? Posluchačky budou vtaženy poutavým a srozumitelným způsobem
do zvyklostí života židovských rodin.
Všechny zájemkyně o setkání jsou srdečně zvány.
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, Marcela
Řezníčková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250-1,reznickova@arcibol.cz

Beseda TV NOE
Drazí přátelé z Prostějova a okolí,
domluvil jsem se s panem děkanem z Prostějova, od kostela Povýšení svatého Kříže,
že přijedu do Prostějova a uděláme besedu o televizi Noe.
Budeme besedovat o programu, povím něco z „naší kuchyně", co se chystá a
nechystá, v čem vidíme příležitosti, proč to zrovna děláme tak a ne jinak. Také bude
prostor probrat, vaše připomínky a podněty, co se vám líbí nebo nelíbí. Kdy, kde,
jak, co a proč bychom měli změnit.
Přivezu nějaká DVD se záznamy našich pořadu, nové zpravodaje, naše poutnické
oplatky a pár dalších věcí, které by mohly účastníky besedy zajímat.
Beseda bude v zasedací místnosti na faře kostela Povýšení svatého Kříže v
neděli 18. března po pobožnosti Křížové cesty, něco po půl 4 odpoledne.
Srdečně všechny zvu na setkání. Prosím, pozvěte i své přátele a známé. Možná se
něco dozvědí, možná to pro ně bude jen pěkně strávené odpoledne.
Těm se s vámi na setkání, přeji krásné dny a všechno dobré.
Petr Kudela
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Děkanátní setkání
mládeže 2018
(děkanáty Konice,
Prostějov, Vyškov)
V rámci Světového dne
mládeže 2018
Setkání mládeže bude
konat v sobotu 24. března
ve Ptení.
Začátek 9:00 v ZŠ Ptení
č.p. 175.
Mše svatá ve 14:30
v kostele sv. Martina
Věková kategorie 13-25 let
Cena v předregistraci 50,Na místě 60,- (jídlo v ceně)

„Neboj se, Maria,
neboť jsi nalezla
milost u Boha“ (Lk
1,03)
Hlaste se na
www.dsm2018.xf.czkontak
t:
dekanatkonice@gmail.com

den

liturgická
oslava

Ne
11.
3.

4.
NEDĚLE
POSTNÍ

Po
12.
3.

Pondělí po
4. neděli
postní

Út
13.
3.

Úterý po 4.
neděli postní

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

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
St
Středa po 4. Charita, Daliborka
14.
neděli postní sv. Cyrila a Metoděje
3.
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čt
Čtvrtek po 4. Povýšení sv. Kříže
15.
neděli postní Povýšení sv. Kříže
3.
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže
Pá
Pátek po 4.
16.
Povýšení sv. Kříže
neděli postní
3.
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
So
Sobota po 4.
17.
Povýšení sv. Kříže
neděli postní
3.
sv. Jana Nepom.
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
Ne
5.
sv. Petra a Pavla
18. NEDĚLE
Povýšení sv. Kříže
3.
POSTNÍ
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
8

čas

18:00
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

