Nedělník pro 18. neděli v mezidobí 5. 8. 2018
1. ČTENÍ Ex 16,2-4.12-15
Kniha Exodus vypráví o vyjití Izraele z egyptského otroctví (před rokem 1200 př. Kr.). V
předchozí kapitole zní vítězná píseň o přechodu Rudého moře. A hned vzápětí Izrael pochybuje.
Ale Bůh jejich pochybnost obrátí v požehnání, ba dokonce tak předznamená mnohem větší dar –
eucharistii.
Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové
Izraele jim řekli: „Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když
jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste
umořili celé shromáždění hladem!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám
sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je
zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni
jim toto: Kvečeru budete jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem
Hospodin, váš Bůh.“ Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána
padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na povrchu
pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové
Izraele viděli, ptali se navzájem: „Co je to?“ – neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim
řekl: „To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu.“
ŽALM 78
Autor tohoto žalmu nejen vzpomíná, ale také ukazuje Boží jednání na konkrétních událostech
exodu z Egypta. Mimo jiné připomíná i manu.

Co jsme slyšeli a poznali, – co nám otcové vyprávěli, – příštímu pokolení budeme
vypravovat – slavné Hospodinovy činy i jeho moc. Poručil mrakům nahoře – a
otevřel brány nebes, – seslal na ně déšť many, aby se najedli, – a dal jim nebeský
pokrm. Člověk jedl chléb silných, – pokrm jim poslal do sytosti. – Přivedl je do své
svaté země, – k horám, které získala jeho pravice.
2. ČTENÍ Ef 4,17.20-24
Čtvrtá kapitola Listu Efezanům je věnovaná životu ve společenství. Pavel zná realitu a nekreslí
žádný naivní obraz. Naopak! Snaží se přivést čtenáře, kteří donedávna žili pohanskými mravy, k
plnému rozhodnutí pro Boha, a tedy k zřeknutí se pohanských praktik.
Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané!
Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece
o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že
máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a
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žene se do zkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka
nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.
EVANGELIUM Jan 6,24-35
V šesté kapitole se otevře velké téma „chleba života“. V první části se vypráví o nasycení pěti tisíc.
Lidé viděli zázrak a jsou fascinováni. A právě to otevře diskusi, kterou budeme sledovat po
několik nedělí! Tématem bude víra a „nová mana“, kterou je sám Kristus.
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů,
přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se
ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám:
Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch
chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému
životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho:
„Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek
Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení,
abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je
psáno: ‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám:
Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť
chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane,
dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke
mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• 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 8.8. 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.
• 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.
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Jan Černý a Aleš Vrzala
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.
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
Farnost Mostkovice
• Ve středu 15.8 v 18:00 hodová mše svatá
• V pátek 17.8. od 16:00 se na faře v Mostkovicích bude konat

HODOVÉ SETKÁNÍ

– soutěž o nejlepší „Hanácké koláč“ (koláče s sebou, vyhodnocení v 17 h)
- K tanci a poslechu hraje DJ BOKAN
- Pro děti skákací hrad
- Výtvarné tvoření
- Melounová party
- Točené pivo
Akce se koná za každého počasí
Z arcidiecéze:
• Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního
ředitele (finanční ředitelky), a také správce (správkyně) majetku. Obě pozice s
velkým významem pro rozvoj celé arcidiecéze vyžadují morálně zásadového,
bezúhonného a loajálního člověka s dostatkem odborných a manažerských
zkušeností. Uzávěrka přihlášek je 1. září 2018. Více na stránkách ado.cz
• Hledá se pracovník památkového odboru pro arcibiskupství
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník
památkového odboru. Uzávěrka přihlášek je 24. srpna 2018.
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Svátek Proměnění Páně
Úterý 18.týdne v mezidobí
Památka sv. Dominika, kněze
Památka sv. Terezie Benedikty
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patronky Evropy
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