Nedělník pro 23. neděli v mezidobí 9. 9. 2018
1. ČTENÍ Iz 35,4-7a
Tento text pochází pravděpodobně z 8. stol. př. Kr. a končí jím celek výroků proti pohanským
národům. Vystupuje zde protiklad děsivého údělu pohanských národů ohrožujících Izrael vůči
jásotu a veselí Božího lidu, který je znamením Božího vítězství.
Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu,
odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak
jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti.
Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod.
ŽALM 146
Žalm opakuje radost prvního čtení. Všimněme si sloves, která charakterizují Boží jednání, a
připojme se k této chvále.

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje
spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin
bude vládnout navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
2. ČTENÍ Jak 2,1-5
Ve druhé kapitole Jakub otevírá velké téma Nového zákona: víra versus skutky. Jakub bude
pranýřovat víru, která je jen teoretická a skutky se neprojevuje. V našem textu toto téma otevírá
konkrétní příklad. Jeho platnost je po mnoha staletích stále aktuální.
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví
k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve
skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k
tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, posaď se tady na čestné
místo.“ Ale tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých
nohou“. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle
špatných zásad?
Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli
skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?
EVANGELIUM Mk 7,31-37
V předchozím textu (Mk 7,1-23) Ježíš vedl ostrou diskusi o předpisech rituální čistoty. Přejde
území Týru, Sidónu i Dekapole, které bylo pohanské, tedy nečisté. Vstoupí do „čisté“ Galileje.
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Zde je hluchý člověk. Tato nemoc je symbolem nečistých, ale i nechápajících. Všichni potřebují
uzdravení!
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému
moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho
stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s
povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu
otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval,
tím více to rozhlašovali.
Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Zvláště by
bylo moc prospěšné, kdybychom byli schopni obsadit celý pátek, sobotu a neděli.
V pátek od 12 do 17 hod. je adorační den – v tuto dobu je služba v kostele
spojena s adorací NSO.
• Od tohoto týdne bude čtvrteční večerní mše svatá v kostele PsK začínat v 17:30 a
bude jako v loňském roce spojena s katechezí pro děti, čtvrteční mše svatá
v Krasicích nebude bývat, protože spravujeme od července farnost Mostkovice a
počet bohoslužeb už tak byl poměrně vysoký.
• 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, první setkání bude oznámeno zde.
• V pondělí 10.9. po ranní mši svaté se budou čistit lustry v kostele PsK, hodily by
se tak dvoje šikovné ruce (lustry budou spuštěné).
• Ve středu 12.9. od 15:00 proběhne úklid kostela PsK na hody, zvláštní péči bude
třeba věnovat úklidu kůru. Je možné také přijít na úklid ve středu již po ranní mši
svaté, kdy budeme ometat pavučiny a prach.
• Ve čtvrtek 13.9. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 13.9. je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
• Ve čtvrtek 13.9. se po večerní mši svaté v předvečer svátku Povýšení sv. Kříže
uskuteční v kostele PsK modlitba pod křížem: korunka, růženec bolestný jako
pokání i zástupné, spontánní chvály.
• V pátek 14.9. slavíme patrocinium našeho farního kostela, mše svatá bude
ráno v 8:00, od 12.00 bude adorace NSO v rámci adoračního dne zakončená
svátostným požehnáním. (adorace začíná až od 12:00, protože dopoledne
proběhne kolaudace varhan). V 17.00 bude křížová cesta. V 18:00 bude
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poutní mše svatá. Po večerní mši svaté, bude agapé v katechetickém sále,
kdo můžete, přineste, prosím, něco dobrého na pohoštění.
• V pátek 14.9 a v neděli 16.9 můžeme získat plnomocné odpustky návštěvou
kostela Povýšení svatého Kříže, během níž se zbožně pomodlíme modlitbu
Otče náš a Věřím v Boha – a splníme ostatní obvyklé podmínky.
• 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, večer v 18:00 budou nešpory a svátostné požehnání.
• V neděli 16.9 se bude konat sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
• Děkuji všem ministrantům, kteří přišli v sobotu na farní ministrantský den. Na
hody je potřeba přijít 20 minut přede mší, na které budete ministrovat, a přinést si
oblečení, pokud ministrujete v jiném kostele.
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 10.9. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 12.9. bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
• V pátek 14.9. nebude v kostele PaP večer mše sv. Bude slavnostní mše sv. v
kostele PsK – městská pouť.
• V neděli 16.9.se bude konat sbírka na opravu kostela.
• Ve čtvrtek 20.9. v 18.45 bude setkání pastorační a ekonomické rady na faře u PsK
v rybárně.
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 15.9.bude v Mostkovicích mše svatá v 18.00, která nahradí mši svatou
nedělní 16.9., která v Mostkovicích nebude, děkuji za pochopení.
• V neděli 16.9. Vás srdečně zvu na hodové mše svaté do Prostějova do kostela
Povýšení svatého Kříže.
• Pro zájemce o křesťanský skaut YMCA z řad dětí a rodičů oznamujeme, že
schůzky v novém školním roce budou opět ve středu v katechet. sále při PsK.
První setkání i pro rodiče bude 12. 9. a 19.9. od 17 hodin. Seznámíme s činností
sdružení YMCA, nabídneme výlety a aktivity pro nadcházející školní rok.
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Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého
Kříže

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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Charita – Daliborka
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Mostkovice
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sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
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Povýšení sv. Kříže
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Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Památka Panny Marie Bolestné DS Nerudova
sv. Jana Nepomuckého
Mostkovice
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
sv. Petra a Pavla
PROSTĚJOVSKÉ HODY Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
4

18:00
6:30
8:00
9:30
17:00
18:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

