Nedělník pro hody 16. 9. 2018
1. ČTENÍ – Nm 21,4b-9
Každý uštknutý, když se na měděného hada podívá, zůstane naživu.
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé
mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli
tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin
poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z
Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti
Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A
Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl;
každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš zhotovil měděného
hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada,
zůstal naživu
Žalm 78

Slyš, můj lide, mé naučení, nastav uši slovům mých úst! Otevřu k průpovědi svá
ústa, vyložím tajemné události z pradávných dob.
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, obraceli se a sháněli se po Bohu.
Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.
Lísali se k němu ústy, ale svým jazykem mu lhali, neboť jejich srdce nebylo k němu
upřímné a nebyli věrni jeho smlouvě.
On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, často potlačoval svůj hněv a nedal
zcela vzplát své nevoli.
2. ČTENÍ – Flp 2,6-11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl
jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově
jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
EVANGELIUM – Jan 3,13-17
Syn člověka musí být vyslyšen.
Slova svatého evangelia podle Jana.
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Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z
nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen
Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji všem, kdo připravovali kostel a všechno ostatní spojené se slavením hodů.
Děkuji všem, kdo uklidili a vyzdobili kostel, ale musím s lítostí konstatovat, že nás
na to bylo málo. A tak jsme zvládli, co jsme zvládli. Děkuji varhaníkům,
zpěvákům, kostelníkům, ministrantům. Děkuji těm, kdo přispěli na společný stůl
na agapé. A pokud jsme na někoho zapomněl, a poděkování si zasloužil, tak
děkuji i jemu.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• 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.
• Dnes v neděli 16.9. v 18:00 budou v kostele PsK nešpory a svátostné požehnání.
• Dnes v neděli 16.9. se koná sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
• Ve středu 19.9. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 20.9. po ranní mši svaté adorace za povolání v kostele PsK.
• Ve čtvrtek 20.9. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 20.9. je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
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 17.9. bude v 16:45 v kostele PaP modlitba celého růžence.
• Ve středu 19.9. bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
• 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
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Farnost Mostkovice
•
• 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 19.9. od 17 hodin. Seznámíme s činností sdružení
YMCA, nabídneme výlety a aktivity pro nadcházející školní rok.
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov
Vás srdečně zve na přednášku, kterou prosloví
Mons. Prof. Ladislav Tichý, Th.D.,
profesor novozákonní biblistiky na olomoucké teologické fakultě

„Chvála lásky apoštolem Pavlem"
Velepíseň lásky v Pavlově listu 1 Kor 13 patří k nejznámějším biblickým textům,
často čteným i na svatebních obřadech. Poslechněme si k tomu něco více.
Opět se sejdeme v budově Cyrilometodějského gymnázia na Komenského ul. 17 v
Prostějově ve středu 26. září 2018 v 17.30 hod.
Výbor regionální pobočky srdečně zve Vás i Vaše přátele.
PaedDr. Karel Kotyza, předseda regionu
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Charita – Polišenského
Středa 24. týdne
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v mezidobí
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze, Pavla Chong Povýšení sv. Kříže
Hasanga a druhů, mučedníků Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Svátek sv. Matouše, apoštola
Povýšení sv. Kříže
a evangelisty
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sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
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Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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