Nedělník pro 4. neděli postní 31. 3. 2019
1. ČTENÍ Joz 5,9a.10-12
Text popisuje dobu kolem roku 1250 př. Kr. Izraelité po čtyřicetiletém putování pouští právě
vstoupili do zaslíbené země a poprvé jedí z její úrody. Mojžíš je již mrtev. Všimněme si
provázanosti na slavení Velikonoc.
Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.“
Synové Izraele se utábořili v Gilgalu a slavili velikonoce čtrnáctého dne toho měsíce
večer na jerišských planinách. Na druhý den po velikonocích jedli z úrody té země:
nekvašené chleby a pražená zrna.
Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, když jedli z úrody té země.
Synové Izraele už neměli manu, toho roku jedli z výnosu země Kanaán.
ŽALM 34
Chvála, oslava a veselí jsou synonyma radosti z Božího jednání, když Bůh vyslyšel modlitbu.

Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho chvála. –
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte se mnou Hospodina, – oslavujme spolu jeho jméno! – Hledal jsem
Hospodina a vyslyšel mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, – vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. – Hle,
ubožák zavolal a Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho strastech.
2. ČTENÍ 2 Kor 5,17-21
Svatý Pavel se v první části 2. listu Korinťanům brání nařčení, že prosazuje sám sebe či že falšuje
Boží slovo. Tuto část dopisu však nezavršuje sebeobranou, ale pohledem upřeným na Krista. On ho
povolal ke službě smíření, kterou sám Kristus připravil svojí obětí. To je důvod Pavlova jednání.
Bratři! Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové
nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista
a svěřil nám službu, abychom hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy
smířil svět se sebou, lidem už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním
o tomto usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh.
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez hříchu, jednal
kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví
u Boha.
EVANGELIUM Lk 15,1-3.11-32
Čteme velkolepý střed Lukášova evangelia. Je tvořen třemi podobenstvími – o ztracené ovci,
ztracené minci a marnotratném synu. Klíč k našemu podobenství nacházíme hned v první větě. Pro
správné pochopení je třeba nezůstat jen u příběhu prvního syna. Srovnání reakce otce a jednání
obou synů je zásadním momentem celého podobenství.
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K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé
Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl
otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek
mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam
svůj majetek rozmařilým životem promarnil.
Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil
se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil
hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.
Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu
hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu
i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako
jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.
Syn mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se
nazýval tvým synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty
a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele
a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije,
byl ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit.
Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu
a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu
odpověděl: ‘Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil
zdravý.’ Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval
mu. Ale on otci odpověděl: ‘Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj
příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými
přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals
pro něj zabít vykrmené tele!’
Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale
máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl
ztracen, a je zase nalezen.’“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji všem, kdo v sobotu 30. 4 přišli na brigádu, velké Pán Bůh zaplať!
• 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.
• Dnes v neděli 31. 3 bude v 15:00 u PsK a v 17:30 u sv. Josefa křížová cesta.
• Dnes v neděli 31. 3 od 18:00 – 19:00 hodin bude v kostele Povýšení sv. Kříže
Večer chval. Zveme všechny, kdo touží po adoraci a osobní modlitbě.
• V pondělí 1. 4 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 3. 4 bude po ranní mši svaté setkání seniorů na faře
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Ve středu 3. 4 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
Ve středu 3. 4 se v 18:00 sejde na faře pastorační rada.
Ve čtvrtek 4. 4 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
Ve čtvrtek 4. 4 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 4. 4 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
Budeme pokračovat v křížové cestě 8-14 zastavení.
Pátek 5. 4 je první v měsíci, po ranní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
V pátek 5. 4 dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
V pátek 5. 4 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
V pátek 5. 4 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
V pátek 5. 4 po večerní mši sv. u PSK bude prodloužená prvopáteční adorace
s modlitbou pokání (cca 50 min). Chceme pokáním naší farnosti roztrhnout
příkrov zla nad našimi rodinami, děkanátem, Prostějovem a okolím, naší vlastí a
přispět tak svou troškou k vylití Božích milostí na obrácení a návrat víry.
V sobotu 6. 4 proběhne ve farnosti duchovní obnova, kterou povede Štěpán
Maria Filip OP na téma Dvě srdce. Program začne ranní mší svatou v 8:00 u PsK,
poté bude program v katechetickém sále – dopoledne budu dvě přednášky
oddělené přestávkou, pak bude přestávka na oběd – na jednoduchý oběd se lze
přihlásit – zaškrtněte políčko na stolku. Odpoledne bude třetí přednáška a
adorace.
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, přijďte určitě nejpozději v 7:48, potom bychom společně
posnídali a pustili se do nácviku. Rodiče si ministranty, kteří ještě potřebují
doprovod, vyzvednou v 11.30.

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 úterý 2. 4 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)
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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

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

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

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

8:00
10:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:30

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
18:00
18:30
6:30
8:00
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17:00
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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.

