Nedělník pro 15. neděli v mezidobí 15. 7. 2018
1. ČTENÍ Am 7,12-15v
Kniha Amos je nejstarší prorocká kniha Starého zákona (8. stol. př. Kr.). Prorok působil v
sousedním státě – Severním Izraeli. V předchozím textu vyhlásil čtyři hrozivá proroctví. Na dvě
Bůh reagoval slitováním, ale druhá dvě se naplní! Izrael reaguje odmítnutím. Amos ovšem nestaví
úspěch mise na sobě. On je laik. Vše stojí na Božím pověření.
Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země,
tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova
svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani
prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a
řekl mi: ‘Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!’“
ŽALM 85
Žalm jako by reagoval na vyhnání Amose. Kdyby Izrael poslechnul, pak by zakusil mnohé
požehnání. Připojme se k modlitbě a nehořekujme jen nad světem.

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro
své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho
velebnost v naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a
pokoj. – Věrnost vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. Hospodin též
popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a
spása mu půjde v patách.
2. ČTENÍ Ef 1,3-14
List Efezanům začíná náročným hymnem, text však konstatuje řadu důležitých věcí. Autor
používá právnickou logiku: Jestliže nás získal vykoupením, pak jsme jeho. Proto si již nedělejme
starosti, jak se Bohu přiblížit. Jsme jeho!
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás
vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v
lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho
děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené
dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. V něm
máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás
totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe
ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na
zemi. A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem
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určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit
k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli
své naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha
svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v
něho uvěřili. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak se dovrší naše
vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále
jeho božské velebnosti.
EVANGELIUM Mk 6,7-13
V evangeliu minulé neděle jsme četli o odmítnutí Ježíše v místě jeho domova. Učedníky se stávají ti,
kteří Ježíše přijmou, i když k tomu nejsou vzdělaní. Kristus je „zmocňuje“, oni zakoušejí jeho sílu
při hlásání a Bůh skrze ně působí. Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával
jim moc nad nečistými duchy.
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do
opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když
přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál.
Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu
odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy
na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali
olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 15.7. se koná sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary. (Např. byla
nedávno zjištěno, že v podlaze chórových lavic (movitá kulturní památka), které
jsou blíže ke svatostánku je dřevomorka a celá nosná konstrukce podlahy lavic se
rozpadá na prach. Zatím probíhají konzultace s orgány památkové péče, abychom
po provedení nezbytných prvotních opatření, mohli následně hledat zdroje
k financování nezbytného restaurování, jehož součástí bude zhotovení nové
nosné konstrukce a podlah v chórových lavicích. Tato skutečnost ještě podtrhuje
nutnost pustit se do práce na opatřeních k odvlhčení a větrání kostela. Jak již zde
bylo dříve uvedeno, tak probíhá příprava plánů na odvlhčení a správné větrání
kostela, ty budu spolu s projektovou dokumentací kostela, kterou bylo nutné za
tímto účelem také nechat vyhotovit, stát cca 200 000 Kč, s tím že jsou připravené
špičkovým odborníkem majícím dlouholetou zkušenost s historickými objekty, a
účinnost jím navržených opatření je ověřena mnoha realizacemi.) Také se bude
realizovat nezbytná oprava klempířských prvků na kostele CaM.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání v kostele, ovšem pokud se
budou ladit varhany, tak kostel nejspíš otevřený nebude.
• V tomto týdnu má jáhen Petr Hubáček dovolenou, obvyklé úřední hodiny
nebudou.
• Farář P. Aleš Vrzala je od pátku 13.7. také administrátorem farnosti Mostkovice.
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• V červenci a srpnu nebude bývat úterní adorace, nejsou také pravidelné mše svaté
v Krasicích a v charitních domech.
• Ve středu 18.7. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• 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
• Dnes v neděli 15.7. se koná sbírka na opravu 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
V sobotu 8. 9. 2018 proběhne Ministrantský den farnosti Povýšení sv. Kříže. Setkání
bude zaměřeno na sjednocení formy ministrantských služeb ve farním kostele a ve
filiálních kostelích a také nácvik na pontifikální mši svatou, která bude 16.9.2018 ve
farním kostele. Začneme ranní mší svatou v 8 hodin, po něm bude následovat
nácvik, sjednocení ministrování, fotbal a společný oběd. Každý ministrant farního či
filiálních kostelů je zván (či spíše by měl dojít, pokud si říká ministrant), ať už je
malý, velký, tlustý, chudý, hluchý, mladý či starý.
Jan Černý a Aleš Vrzala

Mládež děkanátu Prostějov zve na:
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den

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

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

Ne
15.
7.

15. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
16.
7.

Pondělí 15. týdne
v mezidobí

Út
17.
7.

Úterý 15. týdne
v mezidobí

Povýšení sv. Kříže

8:00

Středa 15. týdne
v mezidobí

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla

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

St
18.
7.
Čt
19.
7.

Čtvrtek 15. týdne
v mezidobí

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
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
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

8:00
18:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:30

Pá
20.
7.

Pátek 15. týdne
v mezidobí

So
21.
7.

Sobota 15. týdne
v mezidobí

Ne
22.
7.

16. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

4

