Nedělník pro 20. neděli v mezidobí 18. 8. 2019

1. ČTENÍ Jer 38,4-6.8-10
Jeruzalém je po dvacet let sužován Babyloňany. Vždy se ale z jejich nadvlády vysmekne. Proto
přitáhne ob-rovská armáda krále Nabuchodonosora a rok obléhá Jeruzalém (587 př. Kr.). Jde o
bytí a nebytí. Prorok Jeremiáš ví, že jediná záchrana je vzdát se, a veřejně to hlásá. To ale vládní
úředníci nechtějí slyšet!
Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího
mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové
řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí.“
Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“ – neboť král proti nim nic nezmohl.
Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která byla
ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které nebyla
voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta.
Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito
muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho
vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“ Tu rozkázal
král Etiopanu Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka z
cisterny, dřív než umře.“
ŽALM 40
Příběh prvního čtení pokračuje a Jeremiáše ze studny zachrání pohan Ebedmelech. Bůh se o svého
proroka postaral.

Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Vytáhl
mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, – na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým
krokům. Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu. – Mnozí to
uvidí a nabudou úcty, – budou doufat v Hospodina. Já jsem jen chudák a ubožák, –
ale Pán se o mě stará. – Tys můj pomocník, můj zachránce: – neprodlévej, můj
Bože!
2. ČTENÍ Žid 12,1-4
Akcent závěrečných kapitol listu Židům se zaměřuje na povzbuzení. Ježíš jako pravý velekněz
stojí přímo před Otcem a přimlouvá se za nás, jak autor vysvětloval v několika předchozích
kapitolách. To odstraňuje všechny překážky v cestě za Bohem.
Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno,
co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale
běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra
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pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe
kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu.
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste
neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli
odpor až do krve.
EVANGELIUM Lk 12,49-53
Ježíš začal 12. kapitolu slovem o odvaze k následování, kritizoval ulpění na majetku a připojil
výzvu k bdělosti. Jeho posláním není uhladit stávající poměry, ale přináší něco radikálně nového, co
i v jediné rodině někdo přijme a jiný nikoli.
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být
ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán!
Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška
totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem.
Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti
matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V následujícím týdnu bude mít váš farář dovolenou, všechny bohoslužby
bude sloužit kaplan P. Pavel Barbořák. Na něj se také obracejte v případě
potřeby zaopatřování umírajících nebo vyřízení pohřbu. Telefon otce
kaplana Pavla je 607 213 156.
• V následujícím týdnu nebudou úřední hodiny, kaplan dojíždí ze své
farnosti a jáhen se zatím s během farnosti seznamuje; po ranní mši sv. je
možné v sakristii jáhna požádat o zapsání úmyslu mše svaté.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve středu 21. 8 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 22. 8 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• 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.
• Dnes je sbírka na opravy a údržbu, naléhavě vás prosím o štědrost!
• Ve středu 21. 8 v 18:45 bude v rybárně zkouška sboru při našem farním kostele.
Nyní nacvičujeme program na hody. Podílet se na liturgické hudbě je dobrou
příležitostí k povznesení duše a přiblížení nás všech k Bohu, neboť „kdo zpívá,
dvakrát se modlí“! Srdečně zveme každého, kdo rád zpívá.
• Hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na ranní mši sv.
u PsK. Přihlásit se můžete v sakristii.
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• V sobotu 31. 8 bude po ranní mši svaté úklid kostela Povýšení sv. Kříže na
hody. Kvůli počtu obědů se hlaste v sakristii.
• Milí ministranti, srdečně zveme na ministrantský den v sobotu 7. 9, sejdeme se
na ranní mši svaté v 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. Těšíme se na setkání!
• V sobotu 21. 9 od 13:00 se uskuteční Setkání modlitebních společenství –
zván je každý z farnosti, i když není členem modlitebního společenství. Setkání se
uskuteční pod záštitou P. Kamila Obra, zlínského děkana. Hostem setkání je
Kateřina Lachmanová. Na programu je společná modlitba chval, přednášky,
adorace a večerní mše svatá. „Poznejme Ježíše Krista nejen v eucharistii!“
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 20. 8 budou v 15:00 v kapli sv. Lazara Modlitby matek.
• Tuto neděli 18. 8 je sbírka „na kostel“.
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
DĚKANÁT PROSTĚJOV

• 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.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV

• 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 svézt, je nutné se nahlásit předem! Bližší
info na cprprostejov@ado.cz nebo na tel.: 608228464.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV

• Mládež děkanátu Prostějov zve všechny mladé na pouť za Boží požehnání do
nového školního roku. Akce se uskuteční v neděli 1. září, sraz je v 7:45 na
vlakovém nádraží v Prostějově. Cílem putování je Stínava. Součástí programu je
společná mše svatá. Více informací na www.mladezprostejov.cz.
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