Nedělník pro 3. neděli postní 24. 3. 2019
1. ČTENÍ Ex 3,1-8a.13-15
Mojžíš utekl z Egypta a žije daleko od svého národa. V této situaci ho však po letech Bůh
oslovuje. Tak začíná příběh vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Klíčový text Bible zjevuje
Boží jméno Jhvh, toto jméno je odvozeno od slova „být“ a nese mnohavrstvý význam: on je,
existuje, nechává existovat.
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo
za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni
ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle – keř hořel plamenem, ale neshořel.
Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když
Hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře: „Mojžíši, Mojžíši!“
A on odpověděl: „Tady jsem!“
Bůh řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém
stojíš, je půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh
Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál
pohlédnout na Boha.
Hospodin pravil: „Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich
nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem se-stoupil, abych je vysvobodil z
ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající
mlékem a medem.“
Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‘Posílá mě k vám
Bůh vašich otců.’ Když se zeptají: ‘Jaké je jeho jméno?’ – co jim mám říci?“
Bůh pravil Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem!“ A dodal: „Tak řekneš synům Izraele:
‘Ten, který jest, posílá mě k vám.’“
A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: „Tak řekneš synům Izraele: ‘Hospodin, Bůh vašich
otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k vám!’ To je moje
jméno na věky, to je můj název po všechna pokolení.“
ŽALM 103
Boží jméno není jen označení. Mnohem více jde o projevy toho, kdo toto jméno nosí. To přimělo
žalmistu ke chvále!

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb,
duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj
život ze záhuby, – on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin koná spravedlivé skutky, – zjednává právo všem utlačeným. – Oznámil
své plány Mojžíšovi, – izraelským synům své skutky.
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Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Jak vysoko
je nebe nad zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
2. ČTENÍ 1 Kor 10,1-6.10-12
První list Korinťanům je koncipován jako odpověď na řadu otázek. Od 8. kapitoly odpovídá svatý
Pavel na problém, zda je možné konzumovat maso obětované pohanským modlám, které zřejmě
bylo běžně dostupné. To vede autora k dlouhé úvaze o vnitřní svobodě (kap. 9–10), která je
mnohem podstatnější než samotný problém jezení masa.
Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem,
všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli
stejný duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní
skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich
Bohu nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro výstrahu, abychom
netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali,
a za to byli pobiti od anděla Zhoubce. To se jim přihodilo jako výstražný příklad a
bylo to napsáno jako poučení pro nás, kteří žijeme v době poslední. Když se tedy
někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.
EVANGELIUM Lk 13,1-9
Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že od kapitoly 9, verše 51 Ježíš začíná svoji poslední
cestu do Jeruzaléma. Na této cestě vypráví řadu epizod. S vědomím této poslední osudné cesty čteme
náš text, který má spíše prorocký charakter, tedy skrze konkrétní událost vyzývá k jednání.
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví
jejich obětních zvířat. Řekl jim na to:
„Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní
Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší
viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte,
všichni právě tak zahynete.“
Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník
a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři:
‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz
ho! Proč má zabírat půdu?’
On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím,
snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Po celou dobu postní je možné se zapisovat na vedení křížových cest u PsK– na
pátek je třeba volit kratší text – asi tři nebo čtyři řádky ke každému zastavení,
v neděli je možno vybrat i delší rozjímání k zastavením.
• Pro dobu postní jsou připraveny jak pro děti, tak pro dospělé, nabídky, které nám
mohou s prožitím doby postní pomoci:
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Pro rodiny s dětmi je připravena postní cestička k Bohu – je inspirací, jak
společně prožívat postní dobu.
o
Pro děti je připraven aktivita nazvaná: DUCHOVNÍ FITNESS
TRAIN – LOVE – REPEAT
o
Pro dospělé je připravena DUCHOVNÍ ČETBA – můžete si vybrat ze
široké nabídky knih za symbolickou cenu 50,- Kč. Pokud vám nebude kniha
nic říkat, můžete ji klidně vyměnit za jinou bez dalšího placení.
o
Další inspirací může být Poselství papeže Františka k postní době, poselství
našich biskupů nemocným a pastýřský list otce arcibiskupa, které jsou
k dispozici na obvyklých místech.
o
Jako každý rok jsou k dispozici kasičky na postní almužnu
Katechumeni ve farnosti
• V neděli 17.3 byli přijati do katechumenátu naši noví katechumeni. Pět nových
katechumenů se bude pravidelně setkávat, číst katechismus, modlit se a poznávat
Krista. Od 3. neděle postní se každou neděli při mši svaté v 10:30 hodin se
budeme také modlit za tři katechumeny, kteří budou při letošní velikonoční vigilii
pokřtěni a přistoupí poprvé ke sv. přijímání. Prosím modleme se za obě skupinky
katechumenů, aby se dobře připravili a rostli v poznání Krista, svého Pána.
• Hledá se ochotný farník, který by se staral o záhonky před kostelem v Krasicích
• V neděli 17.3 se konala sbírka na opravy a údržbu, vynesla: 24306,- Kč. PBZ!
• Dnes v neděli 24. 3 bude v 15:00 u PsK a v 17:30 u sv. Josefa křížová cesta.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 25.3. v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 29.3. v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 25. 3 je slavnost Zvěstování Páně – kdo jen trochu můžete, přijďte na
mši svatou!!!
• V pondělí 25. 3 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 27. 3 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 28. 3 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 28. 3 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 28. 3 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
• V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "Ř".
• V pátek 29. 3 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V pátek 29. 3 v rámci inciativy 24 hodin pro Pána bude od 14:00 vystavena
Nejsvětější svátost a bude do mše svaté příležitost ke svátosti smíření.
• V pátek 29. 3 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
• V sobotu 30. 3 se bude od 9:00 konat brigáda u Povýšení– uklidíme po zimě
travnaté plochy a přestěhujeme nějaké i trošku větší věci. Výborný oběd zajištěn,
proto prosíme o nahlášení účasti do čtvrtka 28. 3.
o
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• V neděli 31. 3 bude v 15:00 u PsK a v 17:30 u sv. Josefa křížová cesta.
Pozvání na Večer chval
• V neděli 31. března od 18:00 – 19:00 hodin bude v kostele Povýšení sv. Kříže
Večer chval. Zveme všechny, kdo touží po adoraci a osobní modlitbě.
Jak probíhá večer chval:
Na začátku je výstav Nejsvětější svátosti. Během adorace čteme úryvky z Písma
svatého, modlíme se modlitby a zpíváme písně ze zpěvníku Koinonie. V kostele
se také modlíme na různých místech za různé potřeby – za církve, za rodiny, za
svět a za životní prostředí. Vpředu vkládáme úmysly, za co se modlit.
Večer chval je:
o pro všechny, kteří se chtějí společně zastavit a chválit Hospodina
o jsou místem společného setkání Boha a lidí
o písněmi a modlitbami opěvujeme a děkujeme za lásku a milosrdenství,
kterými nás Bůh zahrnuje
o toužíme vyzpívat svou vděčnost a lásku, ke které nás Duch svatý vede
Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z
celého srdce. Ef 5,19
• V sobotu 6. 4 proběhne ve farnosti duchovní obnova, kterou povede Štěpán
Maria Filip OP na téma Dvě srdce. Programu bude dopoledne i odpoledne, proto
bude i jednoduchý oběd – zaškrtněte políčko na stolku.
• Zveme všechny ministranty farnosti Povýšení svatého Kříže na ministrantský
den spojený s nácvikem velikonočních liturgií. Sejdeme se v sobotu 13.4. všichni
již na ranní mši svaté, abychom se i takto všichni naučili odpovědnosti a i toho, že
ministrování je krásná služba, která někdy nemusí být jednoduchá. Potom
bychom společně posnídali a pustili se do nácviku. Rodiče si ministranty, kteří
ještě potřebují doprovod, vyzvednou v 11.30.
Tak co, bojíš se ministrovat nebo přijdeš tak, jak se má? ☺ aspoň v 7.48 v
sakristii? Nebo na to prostě nemáš? Uvidíme...
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

Zprávy z nemocnice

• V době postní se v pondělí v 15:30 koná v prostějovské nemocnici v čekárně
mamografie rozjímavá modlitba křížové cesty.
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• V neděli 24. 3 v kostele sv. Petra a Pavla bude od 17.00 do 18.00 přednáška otce
Jaroslava Mikeše o misiích a dobrovolnictví v misiích na různých místech světa.
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• V úterý 26. 3 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• Každý pátek během postní doby v 17.45 je křížová cesta v kostele.
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 17.3 se konala sbírka na opravy a údržbu, vynesla:1287 Kč,- PBZ!
• Bylo by také dobré se sejít k modlitbě křížové cesty, ale na to se domluvte mezi
sebou.

Pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za
nenarozené děti
Drazí bratři a sestry,
zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se
v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s
láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem.
Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na
ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí
zvláště modlíme za úctu k počatému životu.
Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání.
Někdy však tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a
strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě
je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.
Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě
hledají pomoc v technikách umělého oplození. Až příliš pozdě poznávají
jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy
a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech
života.
Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm,
vědí, že toto je jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích
celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v
okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o
život svého dítěte bojují a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.
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Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za
nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých
farnostech sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom
Boha neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete
organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům –
lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte.
Vám, kteří jste umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu
života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé
oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a
rodinu.
Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce
snáz než nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a
obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a
spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své
děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro její otevřenost k velkorysé a
čisté lásce a ochotě o ní svědčit.
Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme
Bohu a všem Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
Z Centra pro rodinný život v Olomouci
Setkání osamělých vlků ve Zvoli u Zábřeha
Aneb víkend pro rozvedené nebo odloučené muže ve dnech 29.-31.3 2019
PROGRAM
Společenství při mši svaté a modlitbě
Diskuse, sdílení se i ticho
Práce v lese i odpočinek
Hledání cesty jak dál
Doprovázení knězem
CO S SEBOU
Dobrou náladu a naději
Oblečení na mši i do lesa
Buchtu nebo koláč od maminky
Jakýkoliv hudební nástroj
Nějaký příspěvek na stravu
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Sejdeme se v pátek 29. března 2019 v 17:30 hod. na mši svaté u kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie. Přihlášky na www.rodinnyzivot.cz, tel. 734
435 330, email zaboj@arcibol.cz, kelnarp@volny.cz Víkend pořádá farnost Zvole,
Pavel Kelnar a Centrum pro rodinný život, Olomouc.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
5. 4. 2019 v Kralicích na Hané, začátek v 19:00 mší svatou v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, konec ve 22:30. www.mladezprostejov.cz.
• Arcidiecézní setkání mládeže 2019 13.4. 09.00-16.30 v Přerově
o Předprogram v pátek 12.4. od 20.00 Projekt ON, možnost přespání
o S sebou na sobotu: jídlo na celý den, účastnický příspěvek 70,- Kč
o Přihlašování na předprogram a více informací na mladez.ado.cz
• Spolčo VIP – věřící i v pátek a někdy taky ve středu. Ve středu 17.4. od 19:00 na
faře u PsK v rybárně. www.mladezprostejov.cz.
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24.
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3. neděle
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Po
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SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ

Út
26.
3.

Úterý po 3. neděli
postní

St
27.
3.

Středa po 3. neděli
postní

Čt
28.
3.

Čtvrtek po 3. neděli
postní

Pá
29.
3.

Pátek po 3. neděli
postní

So
30.
3.

Sobota po 3. neděli
postní

Ne
31.
3.

4. neděle
postní

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

Charita Daliborka

10:00

sv. Anny

16:00

sv. Cyrila a Metoděje

17:00

Mostkovice

18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže

8:00
10:30
17:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

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

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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