Nedělník pro 20. neděli v mezidobí 19. 8. 2018
1. ČTENÍ Př 9,1-6
Kniha Přísloví vznikla jako soubor jednotlivých krátkých výroků z nejrůznějších oblastí lidského
života. Ale najdeme zde i ucelenější části: Devátá kapitola je podobenství o moudrosti a hlouposti,
které jsou symbolizovány dvěma ženami. Obě něco předkládají, ale jejich nabídka nese odlišné
ovoce.
Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno,
připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je
nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm
jezte, víno, mnou nalité, pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání
choďte!
ŽALM 34
Pokračujeme z minulé neděle citací 34. žalmu. Šťastný život není zcela totožný s velkým
bohatstvím, uzná ním či mocí. Žalmista velebí Boha za to, co vede ke skutečnému štěstí.

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. Bojte se
Hospodina, jeho svatí! – Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. – Mocní strádají a hynou
hlady, – nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. Pojďte, synové, a slyšte mě, –
naučím vás bát se Hospodina. – Miluje kdo život? – Přeje si dny štěstí? Zdržuj svůj
jazyk od zlého, – své rty od falešných slov. – Chraň se zlého a čiň dobré, – hledej
pokoj a usiluj o něj!
2. ČTENÍ Ef 5,15-20
Již v minulých nedělích jsme připomněli, že autor nejprve mluvil o životě ve společenství a na to
navázal poučením, co patří a nepatří do života společenství. V těchto jednotlivých poučeních a
povzbuzeních pokračuje i v naší perikopě.
Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří;
dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy
nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně. Neopíjejte se vínem, vede to jen k
výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem. Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov
ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte
stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
EVANGELIUM Jan 6,51-58
Ježíšova řeč o chlebu života se posouvá do vyhrocené fáze. Nejprve se točila kolem many, kterou
Bůh dal Izraeli na poušti. Nyní ale Kristus ztotožní novou manu se svým tělem (doslova
„masem“) a krví. Nejde o symbol, ale o skutečný pokrm. Pro řádného Izraelitu bylo naprosto
1

nemyslitelné, aby jedl lidské maso. A Ježíš jde ještě dál. Účast na „hostině jeho těla“ je účastí na
společenství s Bohem.
Ježíš řekl zástupům: „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.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje
tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna
člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a
má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v
něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze
mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli.
Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 19.8. se koná sbírky na opravy a údržbu kostelů a fary.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V tomto týdnu má farář Aleš Vrzala dovolenou
• V červenci a srpnu nebude bývat úterní a čtvrteční adorace, nejsou také
pravidelné mše svaté v Krasicích a v charitních domech.
• Ve středu 22.8. 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.
• Výuka náboženství začíná ve čtvrtek 6.9. společnou mší svatou v 16:30 v kostele
Povýšení sv. Kříže.
• Příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání bude předběžně probíhat
tak, že bude možné si vybrat setkání v pondělí v 16:30 nebo v pátek v 16:30,
setkání budou probíhat na faře, dítě se setkání účastní spolu s jedním z rodičů,
setkání bude probíhat jednou za čtrnáct dnů. Příprava bude navazovat na
čtvrteční výuku náboženství pro třetí třídu.
• 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
• Dnes v neděli 19.8. se koná sbírka na opravu kostela.
• 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
• V sobotu 1.9.bude mše svatá v 18:00, nedělní mše svatá 2. 9. v 11:00 ve farním
kostele nebude, místo ní bude poutní mše svatá v Domamyslicích v kapli sv.
Jana Nepomuckého v neděli 2.9. v 9:30, po mši sv. bude průvod ke kapličce sv.
Andělů strážných v Domamyslicích.
Z děkanátu
• POUŤ MLÁDEŽE za Boží požehnání do nového školního roku se koná v sobotu
1. 9. 2018 a míří na Svatý Kopeček,
Sraz na nádraží v Prostějově v 7:45,
mše svatá 15:30, návštěva ZOO, návrat 18:00
Kapesné s sebou, cena celkem 150 Kč www.mladezprostejov.cz
Z arcidiecéze:
• Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního
ředitele (finanční ředitelky), a také správce (správkyně) majetku. 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. 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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