Nedělník pro 28. neděli v mezidobí 14. 10. 2018
1. ČTENÍ Mdr 7,7-11
Kniha Moudrosti patří mezi nejmladší ve Starém zákoně. Zmiňovaná moudrost ani tak chytrostí,
ale skutečným uměním života. Vede k Bohu. Jako by zde autor záměrně nevyjádřil, zda moudrost
je něco či někdo. Odpověď najdeme až o dvě stě let později v Novém zákoně.
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem
přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem
pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno
zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro.
Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž
nehasne její záře.
Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství.
ŽALM 90
Teprve když člověk zjistí, že hranice nejsou jen omezením, ale i cestou k moudrosti, může naplno
zpívat tento žalm. Opřeme se s důvěrou o Boha a připojme se k žalmistovi.

Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se,
Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služebníky!
Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a radujeme se po celý život! – Potěš
nás za dny, kdy jsi nás soužil, – za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, – tvá sláva jejich synům. – Ať je nad
námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, – dej zdar práci
našich rukou!
2. ČTENÍ Žid 4,12-13
Propracovaný text listu Židům obhajuje legitimitu Kristova kněžství, a tím také vykoupení. Ve
čtvrté kapitole předkládá důkazy z Písma. A právě tyto důkazy autor podtrhuje slovy, která dnes
čteme. Jde o moc a sílu Božího slova.
Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k
rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími
lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt,
před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.
EVANGELIUM Mk 10,17-30
Pokračujeme v textech, které jsou v rámci Markova evangelia věnovány učedníkům. Oni mají
především porozumět. Život věčný není jen otázkou splnění předpisů (viz Mk 10,2 – minulá
neděle). Jde o svobodu srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a opřeme se o Boha. Proto je důležité
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číst nejen první část úryvku (Mk 10,17-22), ale i druhou (v. 23-31). Bůh skutečně náš život a
naše srdce naplní.
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho:
„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“
Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden:
Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví,
nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“
On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na
něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti,
kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti,
jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde
bohatý do Božího království.“
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je
možné všechno.“
Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo
sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal
stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes
pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“
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.
 Petici proti schválení Istanbulské smlouvy je možné podepsat na stolku uprostřed
kostela (vzadu v kostele).
 V neděli 7. 10. se konala sbírka na pomoc postiženým nešťastnou událostí,
vynesla: 36671 Kč, ve spolupráci s Charitou Prostějov a obcí Mostkovice budou
tyto prostředky poskytnuty potřebným.
 V týdnu nebude z důvodu nepřítomnosti kaplana mše svatá ve středu v 10:00
v Charitě na ul. Polišenského.
 V pondělí 15. 10. se v 16:30 koná příprava dětí na první svaté přijímání
v katechetickém sále.
 V pondělí 15. 10. po večerní mši svaté se sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
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 Ve středu 17. 10. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
 Ve čtvrtek 18. 10. po ranní mši svaté adorace za povolání v kostele PsK.
 Ve čtvrtek 18. 10. v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
 Ve čtvrtek 18. 10. je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " D ".
 Ve čtvrtek 18. 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 a
nepřítomnosti kaplana.
 V pátek 19. 10. se v 16:00 koná příprava dětí na první svaté přijímání na faře
 V neděli 21.10 se koná sbírka na misie.
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 15. 10. bude v 16:45 v kostele PaP modlitba celého růžence.
 Ve středu 17. 10 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
 V neděli 21.10 se koná sbírka na misie.
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 (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
 V neděli 7. 10. se konala sbírka na pomoc postiženým neštěstím, které se v obci
odehrálo, vynesla: 8445 Kč, ve spolupráci s Charitou Prostějov a obcí Mostkovice
budou tyto prostředky poskytnuty potřebným.
 V neděli 21.10 se koná sbírka na misie.
 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)

DKK - DEMOKRACIE KULTURA KŘESŤANSTVÍ
Přednášky k výročí 100 let vzniku Československa V SÁLE U KALICHA
(KOLLÁROVA UL.) Pořádá farní sbor evangelické církve v Prostějově

14. října (neděle) v 15 hod.
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Prof. Petr Pokorný
BIBLICKÉ ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ KULTURY
Hudební vstup: Hana Ryšavá (varhanní pozitiv)

ThDr. Petr Pokorný DrSc., (1933) je český evangelický teolog, filozof, biblistanovozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník a letech 1998-2010
ředitel Centra biblických studií AV ČR. Hostoval na univerzitách v Německu (Greiswald,
Tübingen, Heidelberg), v USA (Pittsburgh, Princeton). Publikoval doma i v zahraničí
mnoho odborných i populárně vědeckých knih. Byl mj. prezidentem vědecké organizace
Studiorum Novi Testamenti Societas. Dostal celou řadu mezinárodních ocenění.
„PŘES SANTIAGO DE COMPOSTELA NA KONEC SVĚTA“
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov Vás srdečně zve na
přednášku, kterou prosloví PhDr. Karel Kavička, historik a spisovatel „Přes
Santiago de Compostela na konec světa“ Vyslechneme si druhou část přednášky
z 21. 3. o pěší pouti napříč Pyrenejským poloostrovem. I tato přednáška bude
doprovázena bohatou obrazovou dokumentací. Opět se sejdeme v budově
Cyrilometodějského gymnázia na Komenského ul. 17 v Prostějově ve středu 17.
října 2018 v 17.30 hod. Výbor regionální pobočky srdečně zve Vás i Vaše přátele.
Za výbor regionu PaedDr. Karel Kotyza

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 20. 10. se koná pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za
obnovu rodin a kněžská povolání do katedrály sv. Václava do
Olomouce. V 15:00 je modlitba růžence, v 16.00 adorace a v 17:00 mše
svatá, které bude předsedat otec biskup Antonín Basler.
Je to moc důležité, abychom na tyto úmysly více Boha prosili, vidíme
to určitě každý sám kolem sebe, jak potřebu obnovy rodin, tak potřebu
svatých kněží. Nespoléhejte na to, že mít ve farnosti kněze a mši
svatou je samozřejmost, bez toho, abyste o to prosili Pána.
Jak se dostanu do Olomouce? Společnou dopravu farnost nezajišťuje. Poptejte se,
zda někdo nejede autem. Vy, kteří zamýšlíte jet autem a máte prázdná místa, je
nabídněte. V 13:00 jede vlak i autobus, v 14:00 vlak. Z autobusového nádraží jede
tramvaj č. 4, z vlakového nádraží č. 2 a č. 4, až ke katedrále (zastávka U Dómu).
Zpět jede v 18.33 vlak, v 18:35 autobus v 19:06 vlak.
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LEKTOŘI BOŽÍHO SLOVA V OLOMOUCI POŠESTNÁCTÉ
V sobotu 20. října se od 10 do 15 hod. uskuteční 16. setkání lektorů Božího slova
olomoucké arcidiecéze v sále kurie na Biskupském nám. v Olomouci.
Setkání je určeno všem, kteří mají zájem prohloubit a posílit vztah k Božímu slovu a
ke své službě lektora. Znovu a nově si uvědomit, že jasné rozhodnutí pro tuto
důležitou službu přináší velkou milost a radost tomu, kdo k lektorské službě
přistupuje s chutí a zodpovědně.
Hlavním dopoledním hostem bude P. Marián Pospěcha, kněz ostravsko-opavské
diecéze pověřený duchovním vedením lektorů Božího slova, farář z Dolní Lutyně,
ale také redaktor a moderátor TV Noe. Bude hovořit na téma „lektor Božího slova a
jeho úloha při liturgii“. Někteří lektoři znají o. Mariána také z květnové duchovní
obnovy pro lektory na Velehradě. Ta se uskutečnila v minulém roce poprvé a letos
podruhé pro všechny zájemce v lektorské službě napříč diecézemi. Všichni účastníci
potvrdí, že o. Marián dokáže v lektorovi znovu „rozdmýchat oheň“ a probudit v
něm chuť a nadšení pro lektorskou službu. A pokud k sobě budeme upřímní, tento
nový „olej do našich lamp“ a zapalující oheň Ducha svatého potřebujeme jednou za
čas všichni.
Po hodinové přednášce o. Mariána bude pro zájemce možnost podívat se na naše
záležitosti s nadhledem, a to z dómské věže. Tento čas přede mší svatou poslouží
také ke ztišení před svatostánkem či ke svátosti smíření. Mši svatou lektoři společně
oslaví od 11.50 hod. v chórové kapli katedrály sv. Václava. Potom se opět přesunou
na kurii, kde je bude čekat občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi a také
připomenutí možnosti poslechu nahrávek čtení pro nedělní liturgii.
Všechny ty, kteří touží prohloubit a upevnit svou lektorskou službu, srdečně zve v
sobotu 20. října do Olomouce hlavní organizátorka Martina Pavlíková, na kterou se
můžete obracet se svými dotazy na adresu: pavlikova@arcibol.cz.
Více informací o lektorské službě spolu s nahrávkami a texty nedělního čtení najdete
na webových stránkách www.kulturaslova.cz.
A ještě jedna informace: Kdo by chtěl v odpoledních hodinách od 15 hod.
pokračovat modlitbou růžence a adorací, může se účastnit děkanátní poutě za
rodiny a nová kněžská povolání děkanátů Vyškov a Prostějov v katedrále sv.
Václava.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV Z. S.

Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 731 626 126
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.
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Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do pěti let.
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.
ŠKOLA PARTNERSTVÍ 2018/19
Škola partnerství nabízí zajímavý a přijatelný způsob vzdálené přípravy na
manželství a rodinný život. Věnuje se problematice mezilidských vztahů,
především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 18 let do 35
let. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, workshopy, diskuze, při kterých
mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera a především svůj partnerský vztah.
Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání
Termíny Školy partnerství: 16. -18. listopadu 2018, 7. -9. prosince 2018, 11. -13.
ledna 2019, 15. -17. února 2019, 29. -31. března 2019, 26. -28. dubna 2019
Přihlásit se můžete na: 1url.cz/VtAWd, nebo na: cprprostejov@ado.cz
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.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým krajem a
městem Prostějov.

Dopis národního ředitele Papežských misijních
děl k Misijní neděli 21. října 2018
Drazí bratři a sestry,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve
společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám
poděkovat za Vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a
misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha
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je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti
pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou
ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají
pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit
život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými
dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili
vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby,
osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh
Vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou.
Mám radost z toho, že díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým
lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky Vaší
pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze které Papežské misijní dílo
šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí,
řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce
potřebují.
Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma
zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch,
kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel
druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve
svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je
povolán každý z Vás.
„Srdečně Vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému
misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání
po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného
Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým
ve spojení s Kristovou církví,“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce
připojuji. Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna
apoštolů. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim
blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
POZVÁNKA PRO DĚTI
Chtěla bych pozvat všechny děti ve věku zhruba od 6 do 12 let, které rády zpívají
a zpívat umí, do dětského sboru Dejme toMu. Schola a děti společně vystoupí 29.
prosince na vánočním benefičním koncertu. Přihlásit děti, případně získat další
informace můžete na e-mailu janyfa@seznam.cz.
Na děti se těší Jana Svobodová (rozená Faltýnková)
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den

liturgická oslava

Ne
14.
10.

28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
15.
10.

Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Út
16.10.

Úterý 28. týdne
v mezidobí

St
17.
10.

Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a
mučedníka

Čt
18.
10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Pá
19.
10.

Pátek 28. týdne
v mezidobí

So
20.
10.

Ne
21.
10.

Sobota 28. týdne
v mezidobí

(Pouť za obnovu rodin a
kněžská povolání do katedrály)

29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
DEN MODLITEB
ZA MISIE

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 CČSH
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
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

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
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

Nedělník můžete dostávat do emailové schránky, přihlášení je možné na adrese nedelnik@centrum.cz.
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