Nedělník pro 15. neděli v mezidobí 14. 7. 2019
1. ČTENÍ Dt 30,10-14
Text patří do základního kodexu života Izraele (Tóry či Zákona). Ve 30. kapitole Mojžíš činí
poslední shrnutí celého učení Tóry a zároveň volá lid k rozhodnutí, zda toto učení přijme. Ocitáme
se v okamžiku slavnostního slibu.
Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho
příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, a obrátíš se k
Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší. Neboť tento příkaz, který ti
dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Není na nebi,
že bys musel říkat: ‘Kdopak nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, oznámil, a my
ho mohli zachovávat?’ Není daleko za mořem, že bys musel říkat: ‘Kdopak nám
překročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?’ Vždyť je ti
to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.“
ŽALM 69
Přijmout Hospodina znamená čerpat z jeho požehnání a ochrany. K tomu jsme zváni všichni.

Obracím se modlitbou k tobě, Hospodine, – v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své
veliké lásce, – věrně mi pomoz!
Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, – obrať se ke mně se svým
nesmírným slitováním.
Já jsem ubohý a plný bolesti, – ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. – Písní budu slavit
Boží jméno, – velebit je budu zpěvem chvály.
Neboť Bůh pomůže Siónu – a vystaví judská města: – Zdědí je potomci jeho
služebníků, – budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
2. ČTENÍ Kol 1,15-20
Následující čtyři týdny budeme číst list Kolosanům. Zahajujeme hymnem, který obsahuje řadu
zásadních konstatování – kým Ježíš je a jakou roli hraje v naší víře. Tento text lze přirovnat k
vyznání víry prvních křesťanů.
Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V
něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať už jsou
to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti.
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a
všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi
vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm
usídlila veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo
jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
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EVANGELIUM Lk 10,25-37
Učedníci se vrátili ze své první misie a Ježíš velebí Otce, že odhalil tajemství záchrany maličkým.
Nato přichází náš příběh. Otázka je stále stejná: Jak to udělat, abychom byli zachráněni? Ježíš
boří bariéry před-stav, neboť Samaritán je v očích Izraelity nejen pohan, ale i odpadlík.
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře,
co mám dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak
tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou
duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu:
„Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto
se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali,
zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl
ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se
mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto.
Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého
soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a
dal je hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až
se budu vracet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se
octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu
řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve středu 17. 7 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 18. 7 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• V neděli 21. 7 se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. Byly
dokončeny práce na opravě a ošetření krovu nad sakristiemi a část střechy byla
pokryta novým měděným plechem. Cena opravy činí 350 000,-. Opět byla při
vichřici v pondělí 1.7 celkem značně poškozena střecha kostela sv. Josefa
v Krasicích, je to už podruhé v letošním roce. Oprava byla provedena a měla by
být plně uhrazena z pojistky, ale jak zde již bylo zmíněno, čas celkové výměny
krytiny se přiblížil. Na faře zatím salesiánská komunita uvolnila prostory v prvním
patře, jeden z pokojů (vlastně jediný k tomuto účelu použitelný) bude pro jáhna
Josefa, pokoj je prázdný. Je ho třeba vhodně vybavit – u jáhnů a kaplanů se
nepočítá s tím, že by se stěhovali i s veškerým vybavením pokoje. S tím se počítá
u farářů, ostatní prostory fary mají být vybaveny.
• Farnost obdržela dary 1200,- Kč a 5000,-Kč Pán Bůh zaplať.
• V době prázdnin se může stát, že někdy obvyklé úřední hodiny v kanceláři
nebudou, aktuální informace budou vždy na dveřích kanceláře.
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• Skupiny, které uklízejí u PsK v pátek odpoledne, žádám, aby se včas domluvily na
čase otevření kostela, mohlo by se stát, že na faře nikoho nezastihnou.
• Během července a srpna budou v Charitě jen dvě mše sv. V Domově Daliborka
dne 17.7. v 10:00 bude sloužit P. P. Šíra a na Polišenského 1 bude dne 14.8. v
10:00 sloužit P. P. Barbořák.
• Vzhledem k dovoleným nebude v nemocnici v měsíci červenci ekumenická
bohoslužba 15.7. a 22.7. nebude mše svatá.
Pozdrav od našeho nového jáhna Josefa:
Vážený otče děkane, drahý spolubratře jáhne, ministranti, přátelé farníci!
Když jsem v katedrále po jáhenském svěcení slyšel jméno Prostějov, kam mám
být poslán, vybavilo se mi díky bohoslovecké praxi na cyrilometodějském gymnáziu
pouze pár věcí: zmíněné gymnázium, náhradní autobusová doprava a secesní radnice.
5. července jsem přijel na pozvání ke společnému slavení mše svaté.
Poprvé jsem zavítal do filiálního kostela svatých Cyrila a Metoděje. Byl jsem šťastný
a povzbuzený. Liturgická slavnost probíhala za asistence mnoha schopných
ministrantů v celé kráse a kvalitě duchovní hudby. Především jsem vděčný za čas
s vámi u něčeho dobrého venku. Za nová přátelství, vaše úsměvy a nabídnutou
spolupráci. Moc si toho vážím! Prostějov má tak pro mě nyní novou tvář. Vidím vás
a těším se na naši společnou cestu duchovního zrání a vděčnosti Pánu Bohu za dar
přátelství a života.
Ze srdce žehnám a přeji krásné prázdniny!

jáhen Josef Hovád

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 16. 7 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• V neděli 21. 7 se bude konat sbírka „na kostel“.
• Zveme všechny milovníky varhanní hudby na KONCERT polského varhaníka
PAWLA SELIGMANA. Koncert se koná v kostele sv. Petra a Pavla v neděli
21.7. v 15.00 hod. v rámci I. varhanního festivalu Karla Hejduška. Vstupné
dobrovolné. (Pořádá Mucha Organ Fest z. s., 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
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

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

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

8:00
18:00
18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

sv. Jana Nepomuckého

17:00

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

7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

(do uzávěrky nebyly bohoslužby ve farnosti PaP potvrzeny, je uveden obvyklý pořad)
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