Nedělník pro 31. neděli v mezidobí 4. 11. 2018
1. ČTENÍ Dt 6,2-6
Kniha Deuteronomium vznikla později než první čtyři knihy Mojžíšovy. Je opakováním zákonů,
které obsahují. Jde však o výklad, klade jiný důraz. V Dt 5 se opakuje Desatero. Náš text
obsahuje jednu z nejslavnějších pasáží Starého zákona, tzv. Šema Israel. Jde o vyznání i závazek
víry.
Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony
a příkazy, které já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého
života, abys byl dlouho živ.
Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi
rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a
medem.
Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého
Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes
přikazuji, zůstanou v tvém srdci!“
ŽALM 18
Žalm je odpovědí na první čtení. Byli jsme Bohem pozváni a žalmista reaguje: „Miluji tě…“!

Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! –
Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu
vysvobozen.
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! –
Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému.
2. ČTENÍ Žid 7,23-28
Pokračujeme v četbě listu Židům. Teologicky náročný, propracovaný text si klade základní otázku
o Kristově kněžství a jeho oběti. Má až hymnický charakter, který vyjadřuje podstatu Kristova
kněžství ve srovnání se starozákonním kněžstvím.
Bratři! V době starozákonní se mnozí stávali kněžími, protože umírali, a nemohli
tedy jimi být stále; Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na někoho
jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k
Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.
Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný,
neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí,
jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve
potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
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Zákon totiž ustanovuje za vele-kněze lidi, kteří jsou podrobeni sla-bosti; ale ona
přísaha – pozdější než Zákon – ustanovuje Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.
EVANGELIUM Mk 12,28b-34
S blížícím se koncem liturgického roku se také blížíme k závěru Markova evangelia. Ježíš dostává
poslední otázky, svým způsobem nejzásadnější. Ježíš cituje dvě místa ze Starého zákona: Dt 6,4-5
(viz první čtení) a Lv 19,18. Ani jedna citace není z Desatera, ale obě na něj navazují, jde tedy o
jeho výklad či interpretaci.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první
ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán.
Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou
myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné
jiné přikázání není větší než tato.“
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný
a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou
a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“
Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od
Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.
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.
• Je možné si zakoupit kalendáře, vždy po mši svaté, kalendáře se budou prodávat
od neděle 4. 11. do neděle 11.11.
• V neděli 28.10 se konala sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary, vynesla: 18015,Kč, Pán Bůh zaplať!
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 12.11 a v pátek 16.11.
• Dnes v neděli 4.11 se koná sbírka na charitu.
• Dnes v neděli 4. 11 v 14:30 bude na hřbitově v Prostějově dušičková
pobožnost.
• V pondělí 5. 11 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
• Ve středu 7.11 bude po ranní mši sv. v rybárně setkání seniorů.
• Ve středu 7. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 8. 11 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 8. 11 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
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• Ve čtvrtek 8. 11 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " F ".
• Ve čtvrtek 8. 11 se před večerní mší svatou u PsK nezpovídá.
• V sobotu 10.11 se v 15:00 koná v kostele PsK pohřeb P. PhDr. Vojtěcha Cikryta,
po mši svaté bude v ulici kostelní přistaven autobus na hřbitov – bude možné jít
přes rajskou zahradu. Ministranti ať přijdou do 14.30 do zákristie a ať ví, jestli
pojedou na hřbitov nebo ne.
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 4. 11 v 14:30 bude na hřbitově v Prostějově dušičková
pobožnost.
• V pondělí 5. 11 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 7. 11 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
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 28.10 vynesla sbírka 2055,- Kč. Pán Bůh zaplať!
• Dnes v neděli 4.11 se koná sbírka na charitu.
KONCERT
V neděli 11.11. 2018 bude v 17.00 v kostele sv. Petra a Pavla benefiční koncert
na Trefu.
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)
HODINA PRO HOSPODINA
se bude konat 25.11.2018 v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla
Přijďte s námi na konci církevního roku děkovat Pánu Bohu za vše, jak se v našich
životech projevuje. Pomozte nám tak společně při zamyšlení, modlitbě, tiché adoraci
a zpěvu scholy Dejme toMu co nejlépe oslavit Boha a dovolit Mu více vstoupit do
našich dní.
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Nedělník můžete dostávat do emailové schránky, přihlášení je možné na adrese nedelnik@centrum.cz.

4

