Nedělník pro 25. neděli v mezidobí 23. 9. 2018
1. ČTENÍ Mdr 2,12a.17-20
Kniha Moudrosti je asi nejmladší text Starého zákona. Její hlavní téma je umění žít v souladu s
Bohem. Pošetilci nechtějí o souladu či „poslušnosti Bohu“ slyšet a vysmívají se jí, dokonce ji
obcházejí zlem. Ale moudrost hned vzápětí (2,21-22) ukazuje krátkozrakost takového jednání.
Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho
slova, zkusme, jak to s ním skončí.
Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků.
Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se
o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“
ŽALM 54
Tento žalm je modlitbou víry. Víme, že v Bohu je naše síla, a to i navzdory nepřátelům či zlu.
Připojme se k této modlitbě důvěry.

Bože, zachraň mě pro své jméno, – svou mocí mi zjednej právo! – Bože, slyš moji
modlitbu, – popřej sluchu slovům mých úst!
Neboť povstali proti mně zpupní lidé, – násilníci mi ukládali o život, – na Boha
nebrali ohled.
Hle, Bůh mi pomáhá, – Pán mě udržuje naživu. – Budu s radostí přinášet oběti, –
chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
2. ČTENÍ Jak 3,16 – 4,3
Svatý Jakub rozvíjí ve třetí kapitole otázku pravé moudrosti, kterou vykresluje na konkrétních
příkladech. V závěru kapitoly popisuje vlastnosti „pravé moudrosti“. A na to navazuje textem s
jasně cílenou kritikou jednání konkrétního společenství a jeho nešvarů.
Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.
Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná
milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj,
rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.
Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve
vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a přesto nemůžete dosáhnout
ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic
nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.
EVANGELIUM Mk 9,30-37
Navazujeme na předchozí neděle a pokračujeme v Ježíšově cestě do Jeruzaléma vstříc událostem
Velikonoc. Ježíš učedníky připravuje na svoji smrt a vzkříšení. Ale oni řeší otázku svých
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kariérních pozic. Ježíš tak zakouší od učedníků nepochopení. Teprve samotné Velikonoce jim
otevřou oči a porozumí.
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl.
Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a
zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se
ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou
rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich
je největší.
Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze
všech poslední a služebníkem všech.“
Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových
dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě
poslal.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
 V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
 Příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání bude 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 v pondělí 1.10 a v pátek 5.10.
 V neděli 16. 9. se konala sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary, vynesla: 41131
Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 V pondělí 24. 9. po večerní mši svaté se sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
 Ve středu 26. 9. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
 Ve čtvrtek 27. 9. po ranní mši svaté adorace za povolání v kostele PsK.
 Ve čtvrtek 27.9 nebude mše svatá v kapli sv. Andělů strážných.
 Ve čtvrtek 27. 9. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
 Ve čtvrtek 27. 9. je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
 Ve čtvrtek 27. 9. po večerní mši sv. u PsK v 18:15 bude modlitba celého růžence.
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

2

Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
 V pondělí 24. 9. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
 Modlitby matek zvou na Triduum, které se bude konat ve dnech 28. 9., 29. 9. a
30. 9. vždy od 19:30 asi do 20:00 až 20.15 v kapli sv. Lazara.
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 neděli 30. 9. po mši sv., která začíná v 11:00, se uskuteční žehnání opravené
sochy sv. Josefa u kostela.

PŘEDNÁŠKA
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

DEN CHARITY
Pojďte s námi opět otevřít naše dveře v Domově Daliborka, na ulici Daliborka 10,
Prostějov a společně prožít ve čtvrtek 27. 9. 2018 Den Charity v prostorách
Domova Daliborka, ředitelství Charity Prostějov a přilehlé zahrady.
Společně vše zahájíme v 9.30 hod. v kapličce Zjevení Páně Domova Daliborka,
následně již budete mít možnost si prohlédnout veškeré naše prostory, promluvit si
o provozu a poskytovaných službách Charity Prostějov a v neposlední řadě se také
občerstvit na naší zahradě.
Dětem bude připraven ke skotačení skákací hrad a cukrová vata, dospělým pak
ledová káva a koláčky slané i sladké.
Celý den až do 18. 00 hod. budete mít možnost si prohlédnout a zakoupit výrobky
klientů našich služeb.
Na vaši návštěvu se těší klienti a pracovníci.

3

BIBLICKÁ ABECEDA
- celoroční aktivita v rámci čtvrtečních mší pro děti i dospělé. O co jde?
Každý týden je stanoveno jedno písmeno. K němu pak děti samy nebo s pomocí
rodičů hledají v Bibli osoby, místa, zvířata, věci nebo události, které tímto písmenem
začínají. Např. P jako Pavel, Pilát, poslední večeře…
Děti nalezená hesla nakreslí, opatří popisky, výsledky přinesou do kostela a připnou
na nástěnku, V rámci katecheze pro děti pak budeme ověřovat naše biblické znalosti.
Pro tento týden je vybráno písmeno B. Těšíme se, že se zapojí celá rodina a že
poznávání Písma svatého bude pro nás zábava i poučení.

ZVEME VÁS na SMS Prostějov 29. 9. 2018
(SETKÁNÍ MODLITEBNÍCH SPOLEČENSTVÍ)
Místo setkání SMS – Prostějov kostel Povýšení svatého Kříže
Téma setkání: Být učedníkem
předběžný průběh setkání:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/

13,00 hod.
13,15-14,30 hod.
14,30-15hod.
15,00-16,15 hod.
16,15-16,45hod.
16,45-17,30hod.
17,30 hod.
18,00 hod.
19,15 hod.
19,30 hod .
21 hod.

zahájení
1. přednáška
Přestávka
2. přednáška/worshopy
dotazy a diskuze
Přestávka
adorace
mše svatá
přestávka
modlitba chval + přímluvná modlitba
předpokládaný konec programu

Host setkání: otec Kamil Obr
Kdo může, ať přinese občerstvení a dopředu oznámí co a kolik
Hance Pírkové: 727 989 863, hana.pirkova@seznam.cz

BENEFIČNÍ VARHANNÍ KONCERT
V sobotu 29. 9. v 18:00 se v kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných)
uskuteční benefiční varhanní koncert. Účinkovat bude prof. Alena Veselá a Ondřej
Mucha. Všichni jsou srdečně zváni.
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
MATEŘSKÉ CENTRUM - každé pondělí od 9 - 12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do 5-ti let.
!! Začínáme od 10. září!!
PRVNÍ ŠKOLIČKA - každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.
!! Začínáme od 13. září!!
SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ – každou první středu v měsíci od 9.00
Ve společenství pracujeme se skripty připravenými Centrem pro rodinný život
Olomouc. Tématem letošních setkání jsou příklady křesťanu žijících v manželství,
kteří byli svatořečeni či blahořečeni nebo tento proces právě probíhá. Materiály
zpracovala paní MUDr. Jitka Krausová OV

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena - komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
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V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanka
Neckařová, tel: 608 228 464 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz .
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.

PASTÝŘSKÝ LIST OHLEDNĚ ZÁVAZKŮ MŠÍ SV. MEŠNÍCH
FUNDACÍ
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své majetky,
které sloužily k obživě kněží nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích
smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení
mší svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala,
dokud měl obdarovaný z daru užitek.
Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku žádný
užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé
majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má
církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale
dnes už není možné dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští
biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že
spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a
také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího
liturgického roku slavit deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy
povinnost splněna. Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře
a společně se modlili za dárce, z jejichž darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím
dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své zemřelé, aby tentokrát upřednostnili
plnění povinnosti společného slavení mší svatých za tyto zesnulé dárce, nebo
souhlasili s tím, že na jejich úmysly budou mše svaté sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám
+ Jan Graubner arcibiskup olomoucký
V Olomouci o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 2018
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den

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Ne
25. NEDĚLE
23.
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
9.
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Po
Nemocnice
Pondělí 25. týdne
24.
v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
9.
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Út
Úterý 25. týdne
259.
v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Anny
St
Středa 25. týdne
sv. Cyrila a Metoděje
26.
v mezidobí
Mostkovice
9.
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čt
Památka sv. Vincence z Paula, Povýšení sv. Kříže
27.
kněze
Charita Daliborka
9.
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pá
SLAVNOST SV.
28.
Povýšení sv. Kříže
VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
9.
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
So
Svátek sv. Michaela, Gabriela a
29.
Povýšení sv. Kříže
Rafaela
9.
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Ne
26. NEDĚLE
30.
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
9.
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30
8:00
18:00
8:00
16:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
9:30
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

