Nedělník pro 30. neděli v mezidobí 28. 10. 2018
1. ČTENÍ Jer 31,7-9
Text spadá přibližně do období po první deportaci (597 př. Kr.), když byl Jeruzalém obležen a
vzdal se Babyloňanům. Tehdy byla část obyvatel odvedena a Jeremiáš, který zůstal, prorokuje: „…přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich
otcům…“ (Jer 30,3). V této souvislosti pak zaznívá i náš text. Příchod těhotných žen a žen v
šestinedělí má dokládat, že jde o pokojný a bezpečný návrat.
Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš
jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!
Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a
kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude
těch, kteří se sem vrátí.
Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům
přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým
prvorozencem.“
ŽALM 126
Žalm navazuje na zaslíbení návratu ze zajetí domů, jak čteme v prvním čtení. Lze připojit nejen
vzpomínku na dávné události, ale i naději, že Bůh proměňuje každou složitou situaci v našem
životě.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano,
velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí na jihu země. – Kdo sejí v slzách, –
žnout budou s jásotem.
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a
přinesou své snopy.
2. ČTENÍ Žid 5,1-6
Pokračujeme ve čtení listu Židům, který rozebírá, zda mohl být Ježíš veleknězem, který přinesl
oběť za nás všechny. Autor nejprve předloží podmínky, které musí velekněz splnit, a následně
ukazuje, jak se tyto předpoklady odráží na Ježíšovi. Čteme jen část této úvahy.
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha,
aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je
schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za
sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí
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být povolán od Boha jako Árón.
Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl:
„Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném místě: „Ty jsi kněz
navěky podle řádu Melchizedechova.“
EVANGELIUM Mk 10,46-52
Tento text je velmi důležitý. Představuje v evangeliu předěl – jakýsi výsledek, ke kterému by měl
dojít každý, kdo se s Ježíšem setkal. Na slepci lze ukázat, co znamená „setkat se s Kristem“
Nejen být uzdraven, ale poté jako učedník následovat Pána a vstoupit s ním do Jeruzaléma,
abychom naplno zakusili sílu Velikonoc.
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý
žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal
volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel.
On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď
dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se
ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“
Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za
ním.
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. Polišenského.
 Na stolku uprostřed kostela jsou k nahlédnutí kalendáře, není třeba si je
objednávat, jen čárkou vyjádřit zájem o konkrétní kalendář, aby bylo možné
zajistit přiměřený počet, kalendáře se budou prodávat od příští neděle 4. 11. do
neděle 11.11.
 Od čtvrtka 1.11 se budou zapisovat úmysly na mše svaté i na příští rok, pokud
slavíte nějaké výročí, tak na zapsání úmyslu pamatujte včas.
 V neděli 21.10 se konala sbírka na misie, vynesla: 31145,- Kč, Pán Bůh zaplať!
 Dnes v neděli 28.10 se koná říjnová pravidelná měsíční sbírka na údržbu a opravy
kostelů a fary.
 V pondělí 29. 10. nebude příprava na první svaté přijímání, protože jsou
podzimní prázdniny, další bude v pondělí 12.11.
 V pondělí 29. 10 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
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 Ve středu 31. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
 Ve čtvrtek 1. 11 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
 Ve čtvrtek 1. 11 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
 Ve čtvrtek 1. 11 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti,
která ovšem nebude z cyklu biblická abeceda.
 Ve čtvrtek 1. 11 se před večerní mší svatou u PsK nezpovídá, bude se zpovídat
po mši svaté.
 Pátek 2. 11 je první v měsíci, i když se slaví Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,
tak po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
 V pátek 2. 11. nebude příprava na první svaté přijímání, protože jsou
dušičky a první pátek, další bude v pátek 16.11.
 V neděli 4.11 se koná sbírka na charitu.
 V neděli 4. 11. v 14:30 bude na hřbitově v Prostějově dušičková pobožnost.
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 neděli 21.10 se konala sbírka na misie, vynesla:16363,- Kč, Pán Bůh zaplať!
V pondělí 29. 10 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
Ve středu 31. 10 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
Ve čtvrtek 1.11 na Slavnost všech svatých se ranní mše u PaP přesouvá na 18.30.
V neděli 4.11 se koná sbírka na charitu.
 V neděli 4. 11 v 14:30 bude na hřbitově v Prostějově dušičková pobožnost.
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 21.10 se konala sbírka na misie, vynesla: 2230,- Kč, Pán Bůh zaplať!
 V neděli 4.11 se koná sbírka na charitu.

VARHANNÍ KONCERT
V neděli 28.10 v 19:00 se koná v kostele Povýšení svatého Kříže VARHANNÍ
KONCERT v rámci festivalu BACHŮV VARHANNÍ PODZIM.
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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.)

CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu
V pátek 2. 11. 2018 v Klenovicích na Hané, začátek v 19:00 mší svatou v kostele sv.
Bartoloměje

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)

MODLÍME SE ZA ZEMŘELÉ – JAK JE S TĚMI
PLNOMOCNÝMI ODPUSTKY?

Jak získat tzv. plnomocné odpustky pro zemřelé, aneb jak pomoci zemřelým dohnat
to, co oni zde na zemi zanedbali, především tím, že sice usilovali o odpuštění hříchů, ale o
napravení toho, co jejich hřích zavinil, už příliš neusilovali?
Každý pokřtěný katolík, který není exkomunikovaný a je ve stavu milosti (proto je
dobré začít bodem č. 2.) může získat pro duše v očistci plnomocné odpustky.
Aby toho dosáhl, je třeba:
1. Chci získat – mám úmysl získat – tuto Boží milost, zvanou plnomocný odpustek
pro zemřelého, každý den mohu získat jeden plnomocný odpustek.
2. To pro mě znamená, že budu usilovat o svatost a dokonalost, a proto jdu před
dušičkami, během nich, nebo po nich ke svátosti smíření. (Považuji za vhodné
přistoupit ke svátosti smíření v týdnu před dušičkami, během dušičkového týdne,
nebo v týdnu po dušičkách.)
3. Nemám zalíbení v žádném ani lehkém hříchu – tj. nemám jakýkoliv hřích jako
vědomou a přijímanou součást svého života. (Tato podmínka je nejobtížnější,
protože znamená ve skutečnosti svatost, alespoň její krátký záblesk, je podmínkou a
zároveň cílem celého našeho odpustkového snažení jak pro nás, tak pro ty, za které
se přimlouváme.)
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Toto byly nejprve všeobecnější předpoklady a nyní přichází to, co je se má vykonat ve dnech
do 01. do 08. 11. případně už od 25.10.
4. Jdu na hřbitov a tam se pomodlím za zemřelé – žádná modlitba není předepsána,
ale jistě plně postačuje pomodlit se Otčenáš a Věřím a modlit se můžu i v duchu. (Za
konkrétního zemřelého se nemusím modlit na tom hřbitově, na kterém je
pochovaný.)
5. Pomodlím se na úmysl svatého otce – úplně stačí Otčenáš a Zdrávas anebo
jakákoliv jiná modlitba.
6. Jdu ke svatému přijímání.
(samozřejmě na pořadí bodů 4, 5 a 6 nezáleží).
Může se stát, že se sice budu horlivě modlit za zemřelé na hřbitově, ale na modlitbu na úmysl
svatého otce zapomenu, nebo v ten den nebudu mít čas jít na mši svatou a ke svatému
přijímání, nebo ani žádná mše svatá v blízkém kostele nebude. To nevadí, pomodlit se na
úmysl svatého otce a jít k svatému přijímání můžu i v jiný den, než ve kterém jsem se byl
modlit na hřbitově, je to podobné jako se zpovědí, může to být řadu dní před i řadu dní po
dni, v němž vykonám odpustkový úkon. Pokud svaté přijímání nebo modlitba na úmysl
svatého otce předchází vykonání odpustkového úkonu, pak je na místě úmysl, že ke svatému
přijímání jdu nebo se modlitbu na úmysl svatého otce modlím s úmyslem vykonat odpustkový
úkon. Podobě je třeba mít úmysl, i když tyto úkony konám po vykonání odpustkového úkonu.
A také se jistě může stát, že něco z požadovaného prostě nedokážu splnit, nebo na
něco zapomenu, i v tom případě má velkou cenu se o to snažit, protože získám milost pro
zemřelého, která se jmenuje odpustek částečný. A stejné je to pokaždé když se modlíme za
zemřelé na hřbitově mimo dobu dušičkovou, také můžeme získat svou modlitbou za zemřelé
částečné odpustky pro zemřelé – ostatní podmínky nejsou předepsané, ale jistě vítané.
Částečných odpustků mohu získat v jednom dni více.
01. 11. odpoledne a 02. 11. po celý den, lze místo návštěvy hřbitova zbožně navštívit
kostel nebo kapli, a tam se pomodlit Otčenáš a Věřím při zachování všeho ostatního.
Od roku 2012 platí v naší zemi zvláštní dovolení, že je možné získat za
stanovených podmínek odpustky už od 25. 10., ale jen když nemůže člověk navštívit
hřbitov z vážných důvodů v obvyklých dušičkových dnech. (Někdo, kdo se chce modlit
na hřbitově, může být odkázaný na to, že jej na návštěvu hřbitova někdo zaveze. Ochotný
dobrodinec ho však bude moci zavést na hřbitov jenom před dušičkami o podzimních
prázdninách, taková návštěva hřbitova splňuje jistě podmínku, že nemohl navštívit hřbitov
z vážných důvodů v obvyklých dušičkových dnech a za splnění ostatních podmínek může
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.)
Může se se nám zdát, že k tomu, aby někdo získal plnomocný odpustek pro
zemřelého, toho zase není až tolik potřeba, není to nijak náročné nebo nesplnitelné, ovšem
zdání klame, my vykonáme jenom nepatrný zlomek, který je ovšem nezbytný k tomu, aby
očišťovaná duše došla k dokonalosti, tím že obdrží to, co jí schází, z takzvaného pokladu
církve. Z duchovního pokladu zásluh Ježíše a svatých. Je to jako kdyby za nás zaplatil někdo
náš dluh, který je tak velký, že bychom ho my sami těžko kdy uhradili, a je za nás uhrazený
proto, že se za nás někdo přimluví, aby byl uhrazený. My jsme při modlitbě za zemřelé ti, kdo
5

se přimlouvají, aby bylo našim zemřelým dáno to, co mi jim sami dát nemůžeme. Je to velká
příležitost.

DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ
CHARITY OLOMOUC KE SBÍRCE NA CHARITU 4. 11. 2018
Bratři a sestry,
příští neděli 4. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na Charitu.
Charitní dílo je vedle hlásání evangelia a udělování svátostí jedním ze tří pilířů, na
kterých stojí církev a je přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. S
pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně
velkým a dobrým dílem církve. Charita každoročně pomáhá tisícům potřebných,
mnoho z nich by se bez této po- moci vůbec nemohlo obejít.
Druhů a forem pomoci je mnoho a zabezpečit takové dílo vyžaduje mnoho úsilí i
peněz. Každoročně se snažíme dávat důraz na jednu z mnoha činností Charity.
Tentokrát bychom Vám chtěli alespoň trochu přiblížit službu lidem
nejpotřebnějším, a to pomoc lidem na sklonku života, nevyléčitelně nemocným,
lidem umírajícím. Charitní pracovníci každoročně pomohou několika stům pacientů
odejít na věčnost z domácího prostředí, z kruhu rodiny a jim blízkých lidí. Je to
jedna z nejnáročnějších služeb, ale práci Charity si bez ní vůbec nedovedeme
představit. Charity o umírající pečují od začátku, v poslední době se snažíme tuto
službu dál rozvíjet.
Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se
bez Vaší pomoci neobejdeme.
Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na
Vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě
Olomouc každé úterý v 7.30 hod.
Jménem Arcidiecézní charity a celého charitního díla
Mons. Bohumír Vitásek, prezident, a Václav Keprt, ředitel
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MODLITBA ZA VLAST
Modlitba díků
Všemohoucí Bože, stojíme dnes před tebou s vděčností za zemi, ve které můžeme
žít. Děkujeme ti za ni. Děkujeme ti za její přírodní bohatství a pestrost. Děkujeme ti
za všechna úrodná místa, za vodu, za hory, za všechny krásné či romantické kouty.
Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná, kteří vydali
své síly nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj.
Děkujeme ti, že smíme žít v podmínkách velké ekonomické a technické
konjunktury světa, že můžeme okoušet svobodu, právo a že již po řadu desetiletí
žijeme bez válek a rozbrojů.
Děkujeme ti za možnost být mezi svými blízkými a sdílet s nimi lásku,
pochopení a přijetí. Děkujeme ti za možnost vzdělání pro děti a mladé lidi.
Dobrý Bože, děkujeme ti, že můžeme žít a přes všechny těžké momenty
objevovat velikost a hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka a jeho duše.
Svěřujeme ti dnes tuto zemi, její křehkost i velikost, její budoucnost,
všechny, kdo v ní žijí, kdo do ní přicházejí i ty, kdo se do ní narodí.
Bože, s nadějí celé tvorstvo k tobě vzhlíží, neboť z tebe všichni žijeme. Ty
otevíráš svojí ruku a sytíš nás dobrem. Odejmeš-li nám svého ducha, hyneme a v
prach se navracíme. Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život, a tak obnovuješ tvář
země.
Tobě buď chvála a sláva na věky věků. Amen
Prosby za naši zemi
Nyní budeme prosit Boha za tuto zemi, její obyvatele i za obtížné věci, které se nás
dotýkají. Na jednotlivá zvolání budeme odpovídat: Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosme za tuto zemi, za její obyvatele i za hodnoty, které jsou pro tuto zemi vzácné.
Prosme o mír a odvrácení všech nebezpečí války.
Prosme o záchranu naší přírody, ochranu před suchem či dalšími přírodními
katastrofami.
Prosme o pozitivní budoucnost této země, za její rozvoj a ochranu před všemi
formami zničení či vyplenění.
Prosme za politiky a představitele státu a samospráv, aby byli zodpovědnými a
nepracovali jen pro svůj prospěch.
Prosme o ochranu před zkreslováním pravdivých informací a prosme za všechny
novináře.
Prosme za odvahu pro naše občany nerezignovat ve složitých podmínkách života.
Prosme za ty, kteří nás předešli na věčnost, zvláště za ty, kteří položili svůj život za
tuto zemi.
Ve chvilce ticha předložme Bohu každý sám za sebe to, co spatřujeme jako důležité
pro nás, naše blízké či tuto zemi…
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den

liturgická oslava

Ne
28.
10.

30. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
29.
10.

Pondělí 30. týdne
v mezidobí

Út
30.
10.

Úterý 30. týdne
v mezidobí

St
31.
10.

Středa 30. týdne
v mezidobí

Čt
1.
11.
Pá
2.
11.
So
3.
11.

Ne
4.
11.

SLAVNOST VŠECH
SVATÝCH
Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
Sobota 30. týdne
v mezidobí

31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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
Povýšení sv. Kříže
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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Anny
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

18:00
8:00
16:00
17:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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

8:00
10:30
17:30
18:30
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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