Nedělník pro 17. neděli v mezidobí 29. 7. 2018
1. ČTENÍ 2 Král 4,42-44
Příběh se odehrává v polovině 9. stol. př. Kr. a patří do zpráv o mocných činech proroka Elíši,
nástupce proroka Eliáše. Hospodinovo slovo se současně stává zaslíbením do budoucna, které se
naplní v evangeliu.
Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku Božímu muži Elizeovi chléb z
prvotin, dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl
svému služebníku: „Dej to lidem, ať se najedí!“ Služebník mu odpověděl: „Jak mám
tohle dát stovce lidí?“ Elizeus řekl: „Dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví
Hospodin: Budou jíst, a ještě zbude.“ Dal jim to tedy, najedli se, a ještě zbylo podle
Hospodinova slova.
ŽALM 145
V prvním čtení bylo zachyceno, jak se zaslíbení stávají skutečností. Hospodin skutečně nasytí
hladové! To platí i v našem osobním životě.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať
vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle. Oči všech doufají v tebe – a
ty jim dáváš pokrm v pravý čas. – Otvíráš svou ruku – a sytíš vše živé s laskavostí.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách – a svatý ve všech svých činech. –
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho vzývají upřímně.
2. ČTENÍ Ef 4,1-6
List Efesanům se věnuje pojmu církev, vztahu Krista a církve, ale také vztahům uvnitř církve.
Jedním ze základních problémů každého společenství je odlišnost – lidí, nadání, darů i sil.
Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání,
které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se
navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem
pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno
vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.
EVANGELIUM Jan 6,1-15
Začínáme číst 6. kapitolu Janova evangelia a budeme ji po pět nedělí sledovat. Tento dlouhý text
(71 veršů) má několik dramatických zlomů a řadu teologických výroků. Odrazovým můstkem je
zázrak, o němž nyní čteme. Jak se ukáže dále, cílem je vysvětlení Kristova sebedarování v
eucharistii!
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním
velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na
1

horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními
svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl
Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho
zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě
denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho
učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět
ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se
lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět
tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo
chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic
nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z
pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten
Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho
prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK– varhany se
v tomto týdnu ladit nebudou.
• V tomto týdnu má jáhen Petr Hubáček dovolenou – úřední hodiny budou od
pondělí do pátku po ranní mši svaté do 9:30.
• V tomto týdnu má kaplan Pavel Caha dovolenou – v případě potřeby návštěvy
nemocného nebo zaopatřování se obracejte na faráře.
• V červenci a srpnu nebude bývat úterní a čtvrteční adorace, nejsou také
pravidelné mše svaté v Krasicích a v charitních domech.
• Ve středu 1.8. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• V pátek 3.8. je první v měsíci – po ranní i po večerní mši svaté u PsK bude
adorace s litaniemi a svátostným požehnáním.
• 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
• Z důvodu komunitní dovolené bratří salesiánů ve dnech od pondělí 6.8. do
čtvrtka 9.8. nebudou ve všedních dnech mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla.
Děkuji za pochopení.
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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:

BESKYDY – VÝLET PRO MLÁDEŽ

Neděle 5. 8. 2018, sraz v 7:45 hodin před budovou nádraží, Prostějov

mše sv., Pustevny, Radegast, Radhošť
Doprava bude zajištěna, nahlaste se na fb události či děkanátním
animátorům. Jídlo z vlastních zásob nebo kapesné s sebou. Návrat
okolo 18:00.
www.mladezprostejov.cz
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Pondělí 17.týdne
v mezidobí
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Památka sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve
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Pátek 17.týdne
v mezidobí

So
4.
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Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

Ne
5.
8.

18. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

Čtvrtek 17. týdne
v mezidobí

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Čechovice – kaple sv. Anny
Povýšení sv. Kříže
sv. Anny, ul. Drozdovice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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8:00
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18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže
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Povýšení sv. Kříže
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sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
DS Nerudova
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
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