Nedělník pro 29. neděli v mezidobí 21. 10. 2018
1. ČTENÍ Iz 53,10-11
Dnešní text je část tzv. čtvrté písně o trpícím Služebníku. Liturgie přebírá jen ty verše, které hovoří
o „zástupné“ úloze Služebníka. Tato tajemná postava se nedá ztotožnit s Izajášem, s Kýrem
(perským osvoboditelem) ani s izraelským národem, ale jen s Mesiášem Nové smlouvy.
Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj
život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán.
Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý
Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny.
ŽALM 33
Bůh jedná někdy podivuhodným způsobem jak v Písmu či dějinách, tak i v našich vlastních
životech. Můžeme se připojit k žalmistovu obdivu Božích cest, které vedou k naší záchraně.

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a
právo, – země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho
milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás,
Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.
2. ČTENÍ Žid 4,14-16
Čteme jeden z klíčových textů Nového zákona. Autor listu vysvětluje Ježíšovo velekněžství. Podle
Starého zákona jen velekněz mohl vstoupit v chrámě do velesvatyně před Boha a prosit za lid. Ježíš
je velekněz, který vstoupil do jiného chrámu – do samého nebe, aby se za nás přimlouval. Jeho
kněžství je podstatně jiné, než měli starozákonní levité. A díky němu můžeme vstoupit i my!
Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš,
Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by
nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve
všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou
k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme
pomoci.
EVANGELIUM Mk 10,35-45
Ježíš jde do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení. Učedníci to však zatím stále nechápou, jak
dosvědčuje i jejich prosba o čestné místo. A tak Kristu nezbývá, než je znovu poučit o pravém
„žebříčku hodnot“: být tím posledním, sloužit druhým skrze sebedarování.
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi
bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“
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Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“
Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé
levici.“
Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se
ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“
Oni mu odpověděli: „Můžeme!“
Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen,
ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty,
kterým je to připraveno.“
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a
řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a
velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by
chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi
první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“
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.
 V týdnu nebude z důvodu nepřítomnosti kaplana mše svatá ve středu v 10:00
v Charitě na ul. Daliborka.
 Děkuji všem, kdo přijali výzvu k účasti na pouti za obnovu rodin a nová kněžská
povolání, která se konala v sobotu 21.10 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Bylo
nás z farnosti skoro 40, a i když na počtech tak úplně nezáleží, je to určitě dobré
znamení. Zvlášť děkuji těm, kdo se zapojili do modlitby růžence, za jeho přípravu
a za ministrování při mši svaté.
 Dnes v neděli 21.10 se koná sbírka na misie.
 V pondělí 22. 10 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
 V úterý 23.10 se v 14:00 koná v kostele CaM pohřeb pana Františka Hodinky (r.
1947) - otce trvalého jáhna Františka Hodinky.
 Ve středu 24. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
 Od čtvrtka 25.10 do čtvrtka 8. 11 lze na základě modlitby za zemřelé na hřbitově,
za splnění ostatních podmínek k získání plnomocných odpustků, získat
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. (V české a moravské
církevní provincii je to možné o týden dříve, než je to obvyklé, vzhledem ke
slavení státního svátku a podzimním prázdninám, tedy od 25.10.)
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 Ve čtvrtek 25. 10 nebude po ranní mši sv. a adorace, dopoledne nebudou úřední
hodiny ve farní kanceláři a nebude mše svatá v kapli sv. Andělů strážných
(poslední čtvrtek v měsíci) – neboť se koná pravidelná měsíční děkanátní
konference kněží.
 Ve čtvrtek 25. 10 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
 Ve čtvrtek 25. 10 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " E ".
 Ve čtvrtek 25. 10 se před večerní mší svatou u PsK nezpovídá.
 V neděli 28.10 se bude konat říjnová pravidelná měsíční sbírka na údržbu a
opravy kostelů a fary.
 V neděli 28. 10 se na závěr všech bohoslužeb bude konat modlitba za vlast.
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





Dnes v neděli 21.10 se koná sbírka na misie.
V pondělí 22. 10 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
Ve středu 24. 10 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
Ve čtvrtek 25. 10 v 18.45 bude na faře PsK v rybárně setkání pastorační a
ekonomické rady.
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)
 Dnes v neděli 21.10 se koná sbírka na misie.
 Knihovna Dona Bosca srdečně zve děti i dospělé na DÝŇOVOU SLAVNOST
aneb společné vyřezávání dýní v pátek 26. 10 od 16 hod. na faře v Mostkovicích
Vlastní dýně s sebou. Dýňová polévka a pitný režim zajištěn.

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa Misijní měsíc 2019
Drazí bratři a sestry,
papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019 s roční přípravou. Žádá, aby se zapojily všechny struktury církve, především farnosti, ale i všechny
katolické organizace a spolky. Proto se na Vás obracím tímto dopisem. Jak stručně
shrnout papežovu výzvu?
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Pán Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!
Poslechnout Ježíšovu výzvu není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože
církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a
hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého pro všechny, musí jít pod vedením Ducha
Svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a
sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat Krista jako počátek a vzor
obnoveného lidství prodchnutého bratrskou láskou, upřímností a mírumilovným
duchem. Církev má před sebou obrovskou misijní práci. Už svatý Jan Pavel II. vyzval
církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost obnoví církev,
upevní víru a křesťanskou identitu, že přinese novou horlivost. Víra sílí

předáváním!

V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papež František tuto naléhavou výzvu
znovu představit. Napsal, že misijní činnost představuje i dnes pro církev velkou
výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním místě. Tento úkol je dnes
naléhavější než kdy jindy. Má programový význam a závažné důsledky. Papež
doufá, že všechna společenství podniknou kroky nezbytné k tomu, abychom pokročili
na cestě obrácení v misijním působení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou
odvahou udělat misijní rozhodnutí, které všechno promění tak, aby se naše zvyklosti,
styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly přiměřenou cestou k
evangelizaci současného světa. Máme si počínat tak, aby naše struktury byly více
misijní, aby pastorace byla více otevřená, aby se vycházení stalo naším trvalým
postojem a všichni, kterým nabízíme své přátelství, snadněji odpovídali na Ježíšovo
pozvání.
Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá za církevním zahleděním
se do sebe, za útěkem do své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií po minulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia. Kéž
se i v našich neklidných dobách s obnoveným nadšením hlásá světu radostná zvěst,
že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, život nad smrtí a láska nad strachem. Kéž
tato zvěst vlije každému důvěru a naději.
Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a
evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je
vášeň pro Ježíše, avšak současně i vášeň pro jeho lid.
Už několik let se v diecézi připravujeme na misijní rok. Nyní papež vyhlásil
Mimořádný misijní měsíc s roční přípravou. Protože nejde o nějaké akce navíc, ale
změnu myšlení, nebudeme vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s
novým apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich farnostech zlepšilo
chápání misijního poslání církve a posilnila naše odvaha dělit se o svou víru ve svém
okolí, aby rostlo dílo křesťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem
křesťanské kultury.
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Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání evangelia si vzít k srdci tak,
abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím,
jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše a jeho lid. Kdo miluje Ježíše, pracuje na tom, aby
jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo ve světě, ale i sám se zapojuje
ve svém okolí. Především se snaží dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat
víru v rodině a podílet se na vytváření farního společenství.
Věnujte prosím zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, ale i ministrantům a schólám,
jejichž služba patří ke každé mši svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení ministrantů
a schól věnují. Budou-li ministranti a zpěvačky aspoň trochu misionáři, budou
přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.
Prosím farnosti, aby udržovaly kontakt s těmi, kdo přijali svátost manželství, nebo
křtili děti. Získat další děti pro výuku náboženství je konkrétní misijní úkol nejen pro
rodiče a prarodiče, ale i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí
pozvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými
organizacemi.
Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba, která zapaluje a živí oheň
lásky. Proto prosím všechny o častou modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami
uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s Bohem dělit.
K tomu všem ze srdce žehná
Jan Graubner arcibiskup olomoucký

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.
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
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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.
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)

VARHANNÍ KONCERT
V neděli 28.10 v 19:00 se koná v kostele Povýšení svatého Kříže VARHANNÍ
KONCERT v rámci festivalu BACHŮV VARHANNÍ PODZIM.
Na varhany bude hrát prostějovský rodák PETR KOLAŘ ředitel kůru a hlavní
varhaník brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.
PROGRAM:
FRANTIŠEK MUSIL - Sonata solemnis Allegro – Andante - Fuga
CAESAR FRANCK - Cantabile
PADRE DAVIDO DA BERGHAMO - Elevazione
JOHANN SEBASTIAN BACH - Siciliane v úpravě Ch. M. Widora
MAX REGER - Introdukce a passacaglia d moll
BOHUSLAV MARTINŮ - Vigilia
PETR KOLAŘ - Improvizace
LEOŠ JANÁČEK - Varhanní sólo z Glagolské mše

Základní vstupné 190 Kč, zlevněné vstupné (senior, student, dítě 150 Kč.)
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Nedělník můžete dostávat do emailové schránky, přihlášení je možné na adrese nedelnik@centrum.cz.
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