Nedělník pro 16. neděli v mezidobí 21. 7. 2019
1. ČTENÍ Gn 18,1-10a
Příběh spadá asi do 19. stol. př. Kr. Abrahám již dlouhou dobu čeká na splnění Božího
zaslíbení, na syna. Přichází tajemní poutníci. Bůh v SZ promlouvá často skrze posla (anděla).
Zde stejně jako v evangeliu hraje roli pozvání a obsluhování Božího posla, stejně jako připravenost
slyšet poselství a přijmout ho vírou (manželka Abraháma se poselství vysmála – Gn 18,12).
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího
denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle – stáli
před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se
až k zemi a řekl: „Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej
kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete
si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč
byste jinak šli kolem svého služebníka?“ Odpověděli: „Nuže, udělej, jak jsi řekl!“
Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: „Honem vezmi tři měřice mouky, té
nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!“ Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé
krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké
mléko, tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem, zatímco
jedli. Zeptali se: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“ Hospodin
řekl: „Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna.“
ŽALM 15
Žalm opěvuje upřímné srdce. Z takového postoje plyne požehnání.

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, – upřímně smýšlí ve svém srdci, – svým
jazykem nepomlouvá.
Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí svého souseda. – Nešlechetným člověkem
pohrdá, – ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Nelichvaří svými penězi – a nebere úplatky proti nevinnému. – Kdo takto jedná, –
nikdy nezakolísá!
2. ČTENÍ Kol 1,24-28
V předchozím textu zaznělo: „I vás Kristus smířil, když podstoupil smrt…“ V úryvku je skryto
zásadní poselství (verš 27). Je obtížné toto místo přeložit, proto uvádíme i český ekumenický
překlad: „…odhaleno jeho věřícím: Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství
mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle
doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch
jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím
darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství,
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které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím:
těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tomto tajemství,
že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu.
O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s
veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s
Kristem.
EVANGELIUM Lk 10,38-42
Náš text následuje po sporu se znalcem zákona o pojem „bližní“. U Marie a Marty je Ježíš
vítán, je přijat jako prorok. Zápletka je postavena na dvojím nevhodném jednání: ženy v domě
mají obsluhovat hosta (toto pravidlo poruší Marie) a domácí spory nemá řešit vzácný host (poruší
Marta). Ježíš využije pro poučení přesahující aktuální spor.
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta.
Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala
jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane,
nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať
mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se
pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo
nevezme.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Dnes v neděli 21. 7 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
o Byly dokončeny práce na opravě a ošetření krovu nad sakristiemi a část
střechy byla pokryta novým měděným plechem. Cena opravy činí 350 000,a již byla uhrazena.
o 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, protože krytina se začíná
rozpadat. Při opravě oplechování věže kostela sv. Josefa, kde byla utržená
jedna šablona, bylo nově zjištěno, že krytina je zinková a má ve velké míře
popraskané falcování, takže bude také nutná výměna, což ovšem náklady
posunuje o řád výše.
o 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.
o Jelikož jste mnozí na faře v mnoha prostorách nikdy nebyli, bude
příští neděli 28. 7 od 15:00 do 17:00 možnost výše zmíněné prostory
v prvním patře navštívit.
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V pondělí 22. 7 nebude vzhledem k dovoleným v nemocnici mše svatá.
Ve středu 24. 7 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
Ve čtvrtek 25. 7 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
V neděli 28. 7 bude v 18.00 poutní mše svatá v kapli sv. Anny.
V době prázdnin se může stát, že někdy obvyklé úřední hodiny v kanceláři
nebudou, aktuální informace budou vždy na dveřích kanceláře.
• 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.
• Milý farníku, milá farnice! Máš chuť zpívat Hospodinu "žalmy a duchovní
písně"? Hledá se ochotný jednotlivec, který by si vzal na sebe službu
zajištění zpívání na nedělních ranních bohoslužbách (v 7.30 hod. v PsK).
Tuto službu zajišťovaly dříve sestřičky (Alberta a Anežka) a potom jsem si
ji vzal na starost já, ale já již mám nyní jiné služby. Proto nastal problém se
zajištěním zpívání. Když bude více zájemců, budete se moci alespoň
vystřídat a služba na vás vyjde třeba jednou měsíčně. Zpěváků je v kostele
dosti, tak věřím, že již příští neděli se zpěvu na nedělní ranní někdo ujme.
Kdo vyslyší toto volání ke službě, ať se zapíše v sakristii.
Ke službě i k životu žehná jáhen Jan
• Milí ministranti, srdečně zveme na ministrantský den v sobotu 7.9. 2019,
sejdeme se opět na ranní mši svaté (8.00 hod), po ní se společně najíme,
nacvičíme hodové mše svaté a řekneme si, jak budou dále probíhat
ministrantské dny a celá ministrantská služba. Takže, pokud jsi ministrant,
máš dostatek času na to, aby sis toto datum zapsal a přišel!! Omluvenky
schvaluje otec děkan a podepisuje je pouze biskup města Říma.
Na setkání se těší jáhni kostela Povýšení svatého Kříže
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
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Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• Dnes v neděli 21. 7 se koná sbírka „na kostel“.
• V úterý 23. 7 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• 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

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z. s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÉ CENTRUM – VOLNÁ HERNA od 9–12 hod
OTEVŘENO! 15.7,22.7.,12.8.,19.8.,
ZAVŘENO! 8.7., 29.7–11.8. a 20.8.- 31.8.2019
PRVNÍ ŠKOLIČKA – ZAVŘENO
KROUŽEK ZAČÍNÁ 9. září 2019
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
Přijímáme nové děti na období září až prosinec 2019!
Rodiče zveme na „KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“
8 lekcí = 8 kroků k efektivnímu rodičovští Termíny lekcí: 24.9., 1.10., 8.10.,
15.10., 22.10. , 5.11., 12.11. 19.11.
od 17 do 19.30 hod
Cena za kurz je 600 Kč pro jednotlivce, 1000 Kč za pár. V průběhu kurzu
nabízíme hlídání dětí.
Cílem kurzu je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci překonávat překážky a
čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s postupy, jak dětem dát podporu při zvládání
situací a seznámíme se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství a
terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste. 1url.cz/atZCj
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V rámci příměstského tábora plánujeme ve středu 28. srpna 2019
VÝLET NA VELEHRAD. Nabízíme volná místa v autobusu za poplatek 150,Kč/ na osobu. odjezd v 8:00 (od Centra pro rodinu Prostějov. v Krasicích) návrat
do 17. hod. Pokud máte zájem se s námi svést je nutné se nahlásit předem! Bližší
informace na: cprprostejov@ado.cz nebo na: tel.: 608228464.
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.

DĚKANÁT PROSTĚJOV
• Římskokatolická farnost Kostelec na Hané Vás zve na slavnostní žehnání dvou
nových zvonů pro kostel sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané v sobotu 27.
července v 10 hodin. Žehnání a slavnostní mši svatou celebruje Mons. Josef
Nuzík. Odpoledne od 14:30 pokračuje kulturní program ve farním areálu.
• Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání se bude konat v sobotu 7.9
v katedrále sv. Václava v Olomouci. V 15:00 modlitba růžence, v 16:00 adorace a
v 17:00 mše svatá. Od 15:00 do 16:30 bude paralelní program pro děti na téma
misie.
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den

liturgická oslava

Ne
21.
7.

16. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
22.
7.

Svátek sv. Marie Magdalény

Út
23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy

St
24.
7.

Středa 16. týdne
v mezidobí

Čt
25.
7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Pá
26.
7.

Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

So
27.
7.

Památka sv. Gorazda
a druhů

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

8:00
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
7:30
sv. Cyrila a Metoděje
9:00
Ne
17. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
9:00
28.
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
10:30
7.
sv. Anny
18:00
sv. Petra a Pavla
18:30
(do uzávěrky nebyly bohoslužby ve farnosti PaP potvrzeny, je uveden obvyklý pořad)

8

