Nedělník pro 26. neděli v mezidobí 30. 9. 2018
1. ČTENÍ Nm 11,25-29
Ocitáme se v nejstarších dějinách Izraele (cca 1300 př. Kr.). Židé zakusili Boží vysvobození ze
zajetí Egypta, ale stále Bohu nevěří, a proto reptají. Mojžíš je tím unaven a volá o pomoc. Bůh mu
dává sedmdesát starších. Dva z nich prorokují mimo předpokládaný rámec stánku úmluvy. Jsou
předobrazem scény z dnešního evangelia.
Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který spočíval na
něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se
do prorockého vytržení, ale později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v
táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich spočinul duch, neboť byli mezi těmi,
kdo byli písemně určeni. Nevyšli však do stánku úmluvy a dali se do prorokování v
táboře.
Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Medad prorokují v táboře.“
Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: „Pane můj, Mojžíši, zabraň
jim v tom!“ Mojžíš mu odpověděl: „To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin
udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na
nich!“
ŽALM 19
Existují dvě mezní hranice nebezpečné pro kvalitní praxi víry: lhostejnost a úzkoprsost (strach).
Přidejme se k modlitbě o pravdivou a čistou bázeň před Hospodinem.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, – Hospodinův příkaz je
spolehlivý, – nezkušenému dává moudrost.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, – Hospodinovy výroky jsou
pravdivé, – všechny jsou spravedlivé.
Tvůj služebník si na ně dává pozor – a velmi bedlivě je zachovává. – Kdo však
pozná každé pochybení? – Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!
Chraň svého služebníka před zpupností, – ať mě neovládne! – Pak budu bez úhony
– a vyvaruji se velkého hříchu.
2. ČTENÍ Jak 5,1-6
Zde vrcholí Jakubova obžaloba těch, kteří se domnívají, že mají veškerou budoucnost (zajištění,
jistotu) ve svých rukou (viz Jak 4,13-17). Ostrá slova jsou i dnes voláním po spravedlivé mzdě
našim zaměstnancům či uhrazení využívaných služeb (dnes často proudících ze třetího světa).
Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše
bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten
rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v
1

tyto poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, ta
mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a
oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež. Odsoudili jste
spravedlivého a připravili ho o život – a on se vám nebrání.
EVANGELIUM Mk 9,38-43.45.47-48
Textu předchází Ježíšova předpověď utrpení a nepochopení, když se učedníci místo soucitu hádají o
prvenství. Jak odpověděl Jan na Ježíšovu výtku (verš 38)? Odvedením pozornosti a snahou zalíbit
se („my jsme mu bránili“). Proto následují přísná slova.
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu.
Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak,
nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi.
Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o
svou odměnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by
bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než
abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje
noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s
oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel
do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde
jejich červ nehyne a oheň nehasne.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
 Kaplan naší farnosti P. Pavel Caha SDB má od pondělí 24. 9. na zatím neurčenou
dobu zdravotní dovolenou.
 V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
 Na lavicích i v Nedělníku máte informace k tzv. Istanbulské smlouvě, petici proti
jejímu schválení je možné podepsat na stolku uprostřed kostela.
 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 týdnu nebude z důvodu nepřítomnosti kaplana mše svatá ve středu v 10:00
v Charitě na ul. Polišenského a v sobotu v 9:30 v Domově seniorů na Nerudově
ulici.
 V pondělí 1. 10. po večerní mši svaté se sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
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Ve středu 3. 10. bude po ranní mši svaté setkání seniorů na faře v rybárně
Ve středu 3. 10. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 4. 10. po ranní mši svaté adorace za povolání v kostele PsK.
Ve čtvrtek 4. 10. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 4. 10. je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
Ve čtvrtek 4. 10. a po všechny následující čtvrtky ve školním roce se před večerní
mší svatou u PsK nezpovídá, nelze to časově zvládnout vzhledem k návaznosti
výuky náboženství na mši svatou s katechezí pro děti.
Pátek 5. 10. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi
a zásvětnou modlitbou.
V pátek 5.10 dopoledne bude možná návštěva nemocných, otec Pavel nepředal
seznam a kontakty, je třeba se nahlásit faráři.
V neděli 7. 10. se uskuteční sbírka na pomoc postiženým nešťastnou událostí
v Mostkovicích. Je možné také přispět do vyhlášených veřejných sbírek.
V neděli 7. 10. se v 18:00 u PsK sejde společenství modlitby živého 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
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
 V pondělí 1. 10. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
 Ve středu 3. 10 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
 Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla Ve středu 3. října přijďte do zkoušky
chrámového sboru. Sejdeme se na kůru jako obvykle po večerní mši svaté.
Přijďte, prosím, všichni. Chtěla bych mezi nás pozvat také všechny, kteří by chtěli
chválit Boha svým zpěvem. Není potřeba znát noty a ani nemusíte mít zkušenost
se sborovým zpěvem. Rádi vás přivítáme na pravidelných zkouškách každou
středu po večerní mši svaté. Přijďte prosím mezi nás.
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
 Žehnání sochy sv. Josefa dnes v neděli 30. 9. nebude, termín bude oznámen.
 V neděli 7. 10. se uskuteční sbírka na pomoc postiženým neštěstím, které se
v obci odehrálo. Je možné také přispět do vyhlášených veřejných sbírek.
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 Ve středu 10.10 v 18 hodin zveme na vernisáž Galerie Cyril:
ATELIÉR MULTIMEDIA SŠDAM (práce studentů Střední školy designu a
módy v Prostějově).
 V neděli 14. 10. v 14.30 hodin setkání u sochy PANNY MARIE na ulici
Svatoplukově naproti bývalého kláštera Milosrdných bratří. (připomenutí 300 let od
vytvoření a umístění sochy, setkání spojíme s modlitbou, zpěvem i historii o soše
PANNY MARIE)

CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu
V pátek 5. 10. 2018 v Prostějově, začátek v 19:00 mší svatou v kostele sv. Josefa.
www.mladezprostejov.cz
Drobné občerstvení s sebou.

Aktuality z Centra pro rodinný život (říjen 2018)
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

Kurz je určen pro každého, kdo chce rozumět své plodnosti a vědomě se podílet na
jejím naplnění; pro ty, kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout.
Kurz symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele,
snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru.
První, úvodní setkání je směřováno pro širší veřejnost (je dobré přijít, i pokud jste o
tématu PPR již něco slyšeli). Není potřeba se na kurz předem přihlašovat.
Termíny: 11. října 2018 (úvodní setkání), 25. října | 8. listopadu | 22. listopadu 2018
vždy od 18.00 hod.
Místo: v Olomouci na Biskupském nám. 2 (Sál 2. patro)
Bližší informace: Mgr. Markéta Matlochová, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova@arcibol.cz.
VÍKENDOVÝ DUCHOVNÍ POBYT pro ženy na pouti života
V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby
se potkaly, aby se povzbudily… Centrum pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv
stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) na duchovní víkend v Kroměříži s
dominikánem P. Antonínem Krasuckim. Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k
osobním rozhovorům a svátosti smíření. Nebudou chybět ani chvíle společné či
soukromé modlitby.
Termín: začátek pátek 12. 10. 2018 večer, závěr v neděli 14. 10. po obědě.
Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže, ulice Koperníkova, Kroměříž,
www.klaster-km.cz
Cena víkendu: 550,- Kč.
Bližší informace a kontakt: Bc. Marcela Řezníčková, mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250-1 , e-mail: reznickova@arcibol.cz.
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SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ aneb víkend pro rozvedené muže

rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém
nabízíme: společenství při mši svaté a modlitbě │ prostor pro diskuse a sdílení, ale
i ticho společnou práci v lese, ale i odpočinek │ hledání cesty jak dál i putování
│doprovázení knězem - P. František Eliáš. Víkend se uskuteční: v listopadu 2018
Zvole u Zábřehu (začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného
početí P. Marie). Cena: 500 Kč na stravu a ubytování. Víkend pořádáme ve
spolupráci s farností Zvole s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, 587 405 292, zaboj@arcibol.cz.
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI

Zveme všechny na poslední letošní pouť za víru v našich rodinách, která se po
prázdninách uskuteční 14. října 2018. Povede od katedrály sv. Václava
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hod. chůze. Sraz v 12.45
hod. před katedrálou, nebo v 14.25 hod pod kopcem v Samotiškách. Kontakt: Pavel
Kelnar, mobil: 587 405 293, e-mail: kelnar@arcibol.cz
KONFERENCE: „50. LET HUMANAE VITAE“
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 20. 10. 2018.

PORADENSTVÍ
Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Linhartová
Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče – Mgr. Barbora Ševčíková
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková
Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách.
Další podrobnosti získáte na tel. 587 405 250, -253 nebo e-mailu rodina@arcibol.cz.
Další materiály a inspirace
Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály
a inspirace, které můžou posloužit vám, vaší rodině, farnosti nebo různým
společenstvím.
RODINNÝ ŽIVOT 4/2018
téma: Trendy ve vzdělání a výchově
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Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný
život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:
rodinnyzivot@arcibol.cz.
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit,
které připravujeme, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

PETICE proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a
potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
Vážení členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prosíme, abyste nedali
souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a
domácího násilí, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země
nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do
života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti
firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům.
Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.
Zde jsou důvody, proč Istanbulskou úmluvu odmítáme a proč vyzýváme rozvážný
Parlament, aby tak rozhodně nečinil ani v budoucnu. Udělá neocenitelnou službu
evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili.
Nepotřebná:
Naše právní řády vycházejí z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, hlásíme se k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Rovnost
mezi muži a ženami je obsažena v právních normách vzdělávacího systému, kde je
prostor pro prevenci největší. V současném trestním právu České republiky je
zakotvena kriminalizace všech forem násilí v celém rozsahu a policejní i justiční
orgány jsou si vážnosti a specifik této problematiky vědomy.
Nebezpečná a škodlivá:
Úmluvou deklarovaný „boj proti násilí" skrývá nové násilí: na
ideálech evropské kultury, na vědeckém poznání, na zdravém rozumu,
který je základem žité společenské praxe.
Istanbulská úmluva degraduje vztahy mezi mužem a ženou na
antagonistické měření sil. Nařizuje, aby každé násilí na ženě bylo chápáno jako
genderové. Považuje chlapce a muže za potenciální násilníky, které je třeba
převychovat. Připouští diskriminační „speciální" opatření, která za diskriminaci
považována být nemají, a zakazuje alternativní postupy řešení sporu, včetně mediace
a smírčího řízení.
Istanbulská úmluva zasahuje do Evropské úmluvy o ochraně lidských
práv. Nově se zakazuje diskriminace na základě genderové identity. Vedle
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nepřehlednosti ve výčtu sexuálních orientací není pojem genderová identita
definován vůbec. Příslušnost k případně diskriminované skupině se ve skutečnosti
opírá o subjektivní a v čase proměnlivé sebepojetí jednotlivce. Je nepřípustné, aby
takový konstrukt legitimizoval kontrolování společnosti ve všech oblastech a
dokonce aby umožnil kohokoliv trestat za to, že v dané chvíli nerozeznal
genderovou identitu druhého.
Úmluva v rámci potlačení stereotypního pojímání rolí žen a mužů dává
prostor trestnímu postihu nejen náboženských učení, ale i odborných pojednání o
biologických a fyziologických rozdílech mezi mužem a ženou. To je extrémně
nebezpečný rys, typický pro totality.
Úmluva je pokusem, jak skrze mezinárodní závazky přimět smluvní
státy k prosazování politiky, která by v národním demokratickém procesu nikdy
neprošla. Je pokusem radikální ideologické lobby prosadit svou agendu proti vůli
naprosté většiny obyvatelstva našich zemí.
Úmluva v rámci boje proti tzv. „kulturním stereotypům o mužích a
ženách" útočí na evropskou kulturu a usiluje o zabránění jejího předávání dalším
generacím. Člověk se však může rozvinout v osobnost pouze v prostředí kultury,
jejíž hodnoty přijímá, obohacuje a předává dál. Kultura je zárukou společenské
soudržnosti. Kultura evropská vždy kladla důraz na zvýšenou ochranu žen a
rytířské chování mužů vůči ženám. Evropská tradice považuje ženu za společensky
výše postavenou bytost a tato úcta vychází z nezastupitelného biologického
poslání ženy předávat život.
Náš odpor proti Istanbulské úmluvě je projevem loajality vůči Evropě, ve
které žijeme a kterou milujeme.
BUDE NÁM CTÍ, PŘIPOJÍTE-LI SE. Středoevropská inspirace je iniciativa
občanů, kteří věří v ideál dynamické harmonie národů Evropy, iniciativa
obyvatel, kteří s EU spojují vlastní budoucnost.
Mgr. Nina Nováková, Tyršova 698/7 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
250 01
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27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple

čas

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
Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
CSSP Lidická 86 kaple
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
8:00
14:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
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
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