Nedělník pro 19. neděli v mezidobí 12. 8. 2018
1. ČTENÍ 1 Král 19,4-8
Děj příběhu se odehrává v 9. stol. př. Kr. v Severním Izraeli, který byl mnohem více rozvolněný ve
víře v Hospodina. Eliáš je zde jediný Hospodinův prorok. Na hoře Karmel se ostře postavil proti
pohanství. Sklidil tak nenávist manželky krále – propagátorky pohanských kultů. Eliáš utíká
stovku kilometrů do pouště. Je na pokraji svých sil. Ale Bůh ho povede i nyní.
Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a
zvolal: „Už je toho dost, Hospodine, vezmi si můj život, neboť nejsem lepší než
moji otcové!“ Lehl si a pod tou kručinkou usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu:
„Vstaň, jez!“ Podíval se, a hle – u jeho hlavy chléb upečený na rozžhaveném kameni
a džbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil podruhé,
dotkl se ho a řekl: „Vstaň a najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš dlouhá.“
Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží
hoře Chorebu.
ŽALM 34
Po tři týdny budeme v souvislosti s evangeliem připomínat tento žalm. „Hledal jsem pomoc a nalezl
jsem ji!“ Bůh je dobrý! To je zkušenost nejen žalmisty, ale také Eliáše i mnoha křesťanů.

Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho chvála. – V
Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují se. Velebte se
mnou Hospodina, – oslavujme spolu jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina, a
vyslyšel mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se
rozveselíte, – vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák zavolal, a
Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil
Hospodinův anděl – kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. – Okuste a
vizte, jak je Hospodin dobrý, – blaze člověku, který se k němu utíká.
2. ČTENÍ Ef 4,30 – 5,2
List uvažuje o církvi a čtvrtá kapitola řeší otázku života ve společenství. Na to navazuje klíčovým
požadavkem přijetí Boha do vlastního života, což znamená opustit svět zla a dát své síly dobru.
Autor v listu Efezanům (Ef 4,25 – 5,13) nastiňuje charakter takového života.
Bratři! Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den
vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání,
nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří,
milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy
zásluhy. Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i
1

Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi
příjemnou.
EVANGELIUM Jan 6,41-51
Čteme na pokračování šestou kapitolu evangelia sv. Jana. Při slavení Velikonoc si Izraelité
připomínali i dar many. Jan zřejmě vytváří paralelu k reptání Izraelitů na poušti, než dostali
manu, protože také v 6. kapitole Janova evangelia židé reptají na „chléb z nebe“, jak Ježíš sám
sebe nazve. Všimněme si spojení „dávat chléb“ a vazby „já dávám“. Na poušti sytí manou Bůh,
zde dává chléb Kristus.
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali:
„Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může
tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat!
Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho
vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: ‘Všichni budou vyučeni od Boha.’
Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce
viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří,
má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb
živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb,
který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“
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 červenci a srpnu nebude bývat úterní a čtvrteční adorace, nejsou také
pravidelné mše svaté v Krasicích a v charitních domech – v tomto týdnu je mše
na Polišenského v 10:00.
• 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.
Jan Černý a Aleš Vrzala
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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 duchovního doprovázení mladých na jejich pouti otcem Pavlem
Čápem nebudou ve dnech od středy 22.8. do soboty 25.8. mše svaté v kostele sv.
Petra a Pavla. Děkuji za pochopení. A prosím o využití možnosti mše svaté v
hlavním kostele PsK v těch dnech.
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
• Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovník
památkového odboru. Uzávěrka přihlášek je 24. srpna 2018.
• Náš arcibiskup Jan své životní jubileum 70 let života. Při této příležitosti bude otec
arcibiskup Jan sloužit děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci v
sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod. Po mši svaté jsou účastníci zváni na pohoštění
v prostorách vedle katedrály. Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup
příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je
možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520 nebo osobně do pokladničky
na oslavě.
• Otec arcibiskup Jan vyzývá k podpoření petice na podporu rodiny
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