Nedělník pro 12. neděli v mezidobí 23. 6. 2019
1. ČTENÍ Zach 12,10-11
K Zachariášovu proroctví z konce 6. stol. př. Kr. byly připojeny eschatologické výroky (i náš text).
Ve 12. kapitole autor zaslibuje porážku pronárodů, ale Jeruzalém (též Judsko, dům Davidův)
bude místem, které nepřemohou. Všimněme si pojmu „vylití Ducha“ a vazby na „probodeného“.
Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha
milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého
probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad
prvorozeným synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v
Hadad-Rimmonu na megidské pláni.“
ŽALM 63
Jak marné je stavět svůj život a svůj svět pouze na lidech! Připojme se k strhující modlitbě
žalmisty.

Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má duše po tobě žízní, prahne po tobě
mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost
je lepší než život, – mé rty tě budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
– Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími rty zajásají ústa.
Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých křídel jásám. – Má duše lne k
tobě, – tvá pravice mě podpírá.
2. ČTENÍ Gal 3,26-29
Svatý Pavel pokračuje v obsáhlém výkladu ospravedlnění, a tedy také dědictví Božích zaslíbení na
základě víry a nikoli na základě skutků Zákona vztaženého pouze na Židy. V předchozím verši
– 3,23 – říká: „Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které Zákon střežil…“ jako dozorce.
Bratři! Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v
Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk
svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši.
A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.
EVANGELIUM Lk 9,18-24
V synoptických evangeliích je jeden zlomový okamžik, který právě dnes připomínáme. Až dosud
Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky, poučoval. Ale nyní nejbližším otevírá oči pro
ještě jiný význam svého příchodu na zem. To apoštolové dosud netušili…
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho
mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal
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jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr
odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu
neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe
svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo
svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V neděli 16. 6 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. Vybralo se:
26327,- Kč. Dále farnost dostala dary ve výši 1000Kč, 5000Kč a 10000Kč. Pán
Bůh zaplať! Jak již zde bylo uvedeno, tak se řeší závada na střeše nad sakristiemi.
Malé poškození CU krytiny, které bylo nejspíše způsobeno při nějakých dřívějších
opravách fasády kostela, umožnilo zatékání, které probudilo k životu dřevokazné
houby (v minulosti musel být ze stejného důvodu nahrazen celý strop nad prvním
patrem nad sakristiemi – protože ještě dříve, v době, kdy se dělala nová krytina na
kostele, do těchto prostor snad celý rok zatékalo). Proto bylo nutné vyměnit
některé prvky krovu, provést důkladné ošetření celého prostoru a poškozené
místo musí být zakryto novým Cu plech. Rozpočet na opravu a ošetření celého
prostoru proti dřevokazným houbám a hmyzu činí 350 000,-Kč! Což bohužel
vyčerpá veškeré naše finanční rezervy. Bude to znamenat například, že se oprava
fary nedostane letos ani do fáze projektování. Proto vás při následujících
sbírkách na opravy 21.7.,18.8, 15.9, 20.10, 17.11, 15.12 – tedy do do konce
roku prosím o mimořádnou štědrost, je to něco, s čím se v takovém
rozsahu nepočítalo. A nelze to bohužel odložit a zkusit požádat o dotaci,
protože je bezmála polovina roku, i když i v tomto směru se také hledají nějaké
možnosti.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve středu 26. 6 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 27. 6 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 27. 6 nebude mše svatá v kapli sv. Andělů strážných, která bývá
v poslední čtvrtek v měsíci, protože je pohřeb P. Gazdy.
• Ve čtvrtek 27. 6 v 16:30 bychom se společně sešli na závěrečné dětské
bohoslužbě. Při ní poděkujeme za uplynulý školní rok. Mše začne už v 16:30 hod.,
abychom po ní mohli na rajské zahradě slavit u opékání, zmrzliny nebo melounu.
Maminky prosíme o napečení moučníků.
• V pátek 28. 6 slavíme Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, po ranní i po večerní
mši svaté bude adorace.
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• V neděli 30. 6 se při nedělních mších svatých u PsK rozloučíme s kaplanem Pavlem
Cahou a jáhnem Petrem Hubáčkem.
• Srdečně zveme všechny, mladé i moudré, na chvály, které se budou
konat 30.6. v 17.00hod. v kostele Povýšení svatého Kříže.
Přijďte chválit Boha, od srdce vyzpívat lásku a vděčnost za všechna dobrodiní,
kterými nás Bůh obdařil.
Budeme také děkovat za ochranu a pomoc v každé situaci, za rodiny, za děti a
uplynulý školní rok, za prázdniny. Nezapomeneme na kněze, kteří sloužili, slouží a
budou sloužit ve farnostech našeho města a budeme jim vyprošovat Boží
požehnání, hojnost darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie.
Úmyslů bude jistě dost a dost, tak přijďte pobýt v blízkosti našeho milosrdného,
milujícího a odpouštějícího Trojjediného Boha. Obohaťte svůj nedělní program o
duchovní setkání, které bude plné písní, modliteb, ticha a radosti z toho, že jsme
Boží děti. A to už sám o sobě je důvod, proč přijít. Ne? :-) Na setkání se těší
organizační tým chval.
• Ze zápisu ze společného setkání pastoračních rad farnosti Povýšení svatého Kříže
a farnosti sv. Petra a Pavla se můžete dozvědět jaké možné změny v bohoslužbách
byly zvažovány. Ve farnosti Povýšení svatého Kříže budou od prvního července
zrušeny dvě pravidelné bohoslužby, večerní mše svatá v pondělí a ranní mše svatá
v úterý. Dovoluji si požádat ty, kdo mají na tyto dny zapsanou mši svatou, aby se
přišli do kanceláře domluvit na změnu termínu, v případě, že se nepřijdou domluvit,
bude samozřejmě mše svatá odsloužena v jiném termínu, který zvolí farář.
• Od července bude v naší farnosti působit jako kaplan exkurendo P. Pavel Barbořák
SDS, který bude zároveň administrátorem farností Určice a Myslejovice. To
prakticky znamená, že jeho služba v naší farnosti bude jenom částí jeho pracovní
náplně a službu kaplana ustanoveného jenom pro naši farnost určitě nenahradí.
• Dále bude v naší farnosti vykonávat službu jáhenského pastoračního roku nově
vysvěcený jáhen Mgr. Josef Hovád. Jáhenský pastorační rok absolvují jáhni, kteří
mají být vysvěcení na kněze, je to především příležitost k tomu, aby kandidát
kněžství mohl to, co načerpal teoreticky během svého studia na fakultě a přípravy
v semináři, začít pomalu uvádět do praxe. Také se v tomto roce on sám i církev
definitivně rozhoduje, zda bude vysvěcen na kněze.
Zápis ze společného zasedání pastoračních rad farností Povýšení sv. Kříže a
sv. Petra a Pavla v Prostějově 19. 6. 2019
Sešli jsme se společně, abychom se domluvili na některých úpravách souvisejících
s výměnou a odchodem kněží v obou farnostech.
Po přivítání a společné modlitbě otec děkan uvedl tři body, které se obou farností
týkají
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1. Co děláme společně:
- městské poutě – mše je vždy jen v kostele, který slaví pouť. Podobně
jako je to v případě městských poutí, je dán návrh, aby se některé
bohoslužby konaly jen v jedné farnosti, střídavě (např. Boží tělo)
- udělování svátostí (křest, svatba) - pokud je někdo z Prostějova,
neřešíme hranice farností, kdo kam přijde, tam může o svátosti žádat
a mohou mu být uděleny
- Nedělník (uzávěrka bude posunuta na pátek 17:00)
- INRI
- bylo dohodnuto, že sjednotíme liturgické postoje při mši svaté podle
platných předpisů
- příprava na 1.sv. přijímání by mohla být společná a slavení ve svých
farnostech
2. V čem se můžeme doplňovat:
- mše svaté – nepodařilo se rozdělit úterní mše svaté mezi obě farnosti
– návrh byl, aby ranní byla u PaP a večerní u PsK. Kompromisní
návrh na alespoň částečnou kompatibilitu, který vzešel z tohoto
setkání počítal s tím, že u PaP by ranní mše byly ve čtvrtek a v sobotu
v 7:00, u PsK by nebyla ranní v úterý, ve čtvrtek a v sobotu a večerní
v pondělí – po důkladném uvážení jako farář PsK ranní ve čtvrtek a
v sobotu zachovám s ohledem na to, že jsou v tyto dny navštěvovány
ve větší míře věřícími z okolí. U PsK se zruší večerní mše svatá
v pondělí a ranní v úterý (s ohledem na to, že úterý je považováno
v našich končinách za kněžskou neděli a všechna setkání kněží ať
vzdělávací nebo jiného charakteru se konají v úterý).
3. Co dělá každá farnost zvlášť:
- návrh na společné biřmování – příprava může být oddělená, udělování
svátosti společně, což se ale vhledem k rozdílnému pohledu na délku
přípravy nepodaří.
- výuka náboženství pro děti ze ZŠ je společná v prostorách CMG
kromě RG a ZŠ města Prostějova, kde je katecheta s kanonickou misí
od PaP.
V sobotu 29.6. v 17 hod bude v kostele sv. Petra a Pavla městská pouť k patrociniu
kostela.
V sobotu 14.9. v 17 hod bude v kostele Povýšení sv. Kříže městská pouť k patrociniu
kostela.
Zapsala: Jana Tobolová upravil a schválil Aleš Vrzala
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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 25. 6 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• V sobotu 29. 6 se koná v 17.00 hodin slavnost sv. Petra a Pavla v kostele sv. Petra
a Pavla. V kostele sv. Jana Nepomuckého mše svatá v sobotu nebude. Všichni
jsou zváni na tuto slavnost. Po mši svaté pokračuje slavnost společným setkáním
před kostelem u kaple sv. Lazara. Prosím, pokud můžete, přineste něco na
občerstvení. Děkujeme.
• Mucha Organ Fest, z. s ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Petra a
Pavla v Prostějově Vás zvou na VARHANNÍ FESTIVAL KARLA HEJDUŠKA
PROSTĚJOV kostel sv. Petra a Pavla neděle 30. června 2019 15:00 hodin
ONDŘEJ MUCHA varhany.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
www.varhannifestivalkh.cz
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)
• Od 1.7.2019 bude administrátorem farnosti Mostkovice P. Tomasz Sałaga SDS,
který bude mít jako sídelní farnost Plumlov a bude také spravovat farnost
Krumsín. Farnost převezme hned v prvním týdnu v červenci.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Grilovačka -28. 6. 2019 Němčice nad Hanou na faře v 19:00, mše sv. v kostele
v 17:30, možnost přespání na faře.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá centrum pro rodinu Prostějov a Charita Prostějov.
Kdy: 26.8. - 30.8. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin.
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
Cena 1000,- Kč zahrnuje: oběd v restauraci, pitný režim, výtvarný materiál,
vstupné a cestovní výlohy na výletech, pedagogický dozor.
S sebou: kartičku pojištěnce, pití, svačinu, přezůvky, vhodné oblečení
Program: hry, soutěže, tvořivé dílny, výlety, pohybové aktivity
Přihlášky vyplňte na: 1url.cz/atAWr.
Nejpozději do 31.7. 2018.
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Suscipe me, domine, secundum eloqium tuum et vivam, et ne confundas me ab
expectatione mea.
Přijmi mě, Hospodine, podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam.
se zármutkem v srdci oznamujeme všem,
že dne 19. června 2019 byl náhle z vůle Všemohoucího povolán do
nebeského království náš spolubratr

P. Augustin Ladislav Gazda OSB
převor – administrátor Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě
a
převor – administrátor
Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
náš spolubratr vstoupil do benediktinského řádu v Norcii v Itálii, kde v té
době žila v emigraci část emauzské benediktinské komunity
slavné mnišské sliby složil do rukou P. Cyrila Fr. Stavěla OSB dne 6. srpna
1987 v Norcii od roku 1997 se stal převorem – administrátorem a duchovním
správcem v Rajhradě
a od roku 2016 zároveň převorem – administrátorem v Emauzích
poslední rozloučení s P. Augustinem Ladislavem Gazdou OSB se bude konat
ve čtvrtek dne 27. června 2019 ve 14 h
v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě
po zádušní mši sv. doprovodíme našeho spolubratra na hřbitov u farního
kostela Povýšení sv. Kříže, kde bude uložen do hrobu po boku rajhradských
benediktinů
fr. Naum T. Vraspír OSB – podpřevor se spolubratřími a
sestra Věra a celá rodina

Na pohřeb bude možné jet autobusem, zájemci se ale musí zapsat
na stolcích, aby bylo zřejmé, kolik jich je. Přistavení autobusu v
11.15 hod. k Petrskému kostelu v Prostějově, odjezd v 11.30 hod.
Dobrovolný příspěvek na dopravu (v buse J. Miklas mob.736 631
736).
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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
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Anny
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
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
8:00
18:00
8:00
10:00
17:00
18:00
18:00
18:30
6:30
8:00
16:30
8:00
18:00
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