Nedělník pro 22. neděli v mezidobí 2. 9. 2018
1. ČTENÍ Dt 4,1-2.6-8
Kniha Deuteronomium je shrnutím, ale i novou interpretací Mojžíšova zákona. Po úvodu (tři
kapitoly) shrnujícím příchod do Izraele začíná naším textem opakování zákona. Slavnostní
úvodní formule naznačuje význam dokumentu a jeho poslání.
Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, která vás učím
zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát Hospodin, Bůh vašich
otců. Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, a nic z toho neuberete, ale budete
zachovávat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám přikazuji.
Zachovávejte je a plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní: uslyší
o všech těchto nařízeních a řeknou: Skutečně moudrý a rozumný je tento velký
národ! Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je
Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme? A kde je tak velký národ, který by měl
spravedlivá nařízení a ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, které já vám dnes
prohlašuji?“
ŽALM 15
Kratičký Žalm 15 (jen 5 veršů) opěvuje základní přesvědčení: kdo žije v souladu s pravidly
Božího zákona, je šťastný. Jistě jsou někdy okolnosti života komplikované, přesto však základní
pravidla Božího zákona vedou ke štěstí a je skvělé, že je můžeme znát a žít podle nich.

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, – upřímně smýšlí ve svém srdci, – svým
jazykem nepomlouvá.
Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí svého souseda. – Nešlechetným člověkem
pohrdá, – ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Kdo nelichvaří svými penězi – a nebere úplatky proti nevinnému. – Kdo takto
jedná, – nikdy nezakolísá!
2. ČTENÍ Jak 1,17-18.21b-22.27
Jakubova epištola hned od prvních veršů začíná ostrým tónem. Jakub povzbuzuje zkoušené, ale
ostře kárá ty, kdo se povyšují. Na to navazuje náš text. Je povzbuzením k pokoře a k radosti z
Božího a nikoli jen našeho díla.
Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází shora,
sestupuje od Otce světel, u něhož není změna ani ztemnění, jaké je působeno u
hvězd otáčením. On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako
prvotiny ze všeho, co stvořil.
Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit
vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali.
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To byste klamali sami sebe.
Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v
jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.
EVANGELIUM Mk 7,1-8.14-15.21-23
Od 6. verše 6. kapitoly Markova evangelia se mění vztah Ježíš – farizeové – učedníci. Ježíš se
soustředí na učedníky a prohlubuje se neporozumění farizeů. Ve vybraném textu jsou vypuštěny
důležité pasáže ukazující tento posun (v. 17). Popsaná scéna je přesto stěžejní pro pochopení
Ježíšova postoje k Zákonu: Neruší Zákon ve smyslu anarchie. Naopak požaduje, aby jednotlivé
příkazy byly v našem jednání naplněny vnitřním obsahem: víme, proč takto jednáme.
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z
Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to
je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud
si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je
mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob
a lehátek.
Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle
podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“
Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento
lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když
učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a držíte
se podání lidského.“
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka
nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho
poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže,
vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha,
nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 2.9. bude po mších svatých otevřená knihovna na faře.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V pondělí 3.9. bude v 9:00 pontifikální mše svatá na zahájení školního roku na
CMG ZŠ a MŠ, kterou bude sloužit otce biskup Josef Nuzík. – ranní mše sv. v
8:00 bude.
• Ve středu 5.9. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Každou středu v 16:30 začíná modlitba růžence za nová duchovní povolání
v kostele sv. Cyrila a Metoděje. O půl páté je tam často pouze ten, kdo vede
modlitbu. Chápu, že pro mnohé je tento čas kvůli zaměstnání nevyhovující.
Přesto chci na začátku školního roku apelovat na všechny, kteří mohou dojít, aby
přišli prosit Pána, aby poslal dělníky na svou žeň. Snažíme se vést děti k plnění
školních povinností a chceme, aby „z nich něco bylo“. Není první školní týden
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ideálním časem, kdy v hojném počtu poprosit Boha, aby povolal mnohé?
za maminky zve Jana R.
• Ve středu 5.9. se v 18:00 sejde pastorační rada farnosti PsK.
• V e čtvrtek 6.9. začíná výuka náboženství společnou mší svatou pro rodiče a děti
v 16:30 v kostele Povýšení sv. Kříže. - večerní mše sv. v 18:00 u PsK bude,
nebude mše sv. v Krasicích.
• 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.
• Pátek 7.9. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
• V pátek 7.9. dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
• 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 – je
potřeba přinést si ministrantské oblečení, 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
• Ve středu 12.9. od 15:00 proběhne úklid kostela PsK na hody, zvláštní péči bude
třeba věnovat úklidu kůru.
• Na hody v neděli 16.9.budou mše svaté v 7:30 v 9:00 a v 10:30, mše svatá u CaM
a v Krasicích nebude. Při mši sv. v 10:30 požehná otec biskup Antonín Basler
zrestaurované varhany.
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
• V pondělí 3.9. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 5.9. bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
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
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Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Domamyslice, kaple SJN
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže CMG
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
CSSP Lidická 86 kaple
Mostkovice
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Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
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sv. Petra a Pavla
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DS Nerudova
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sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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