Nedělník pro 21. neděli v mezidobí 25. 8. 2019
1. ČTENÍ Iz 66,18-21
Závěr knihy proroka Izaiáše (6. stol. př. Kr.) je zaslíbením Hospodinovy spásy nejen pro Izrael,
ale pro všechny národy! To je do té doby v Izraeli nezvyklé téma! Předchází mu však trest pro
všechny, kteří jednají nečistě. Náš text na tuto výtku přímo navazuje.
Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych
shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich
znamení a pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu,
Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, k těm, kteří o mně neslyšeli
mluvit a neviděli mou slávu.
Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů
jako dar Hospodinu na koních, na vozech, na nosítkách, na mezcích a na
dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma – praví Hospodin – jako když
synové Izraele přinášejí v čistých nádobách dary do Hospodinova domu. A také z
nich si vezmu kněze a levity“ – praví Hospodin.
ŽALM 117
Nejkratší žalm patří mezi centrální texty knihy žalmů. Oslovení „všichni lidé“ označuje také nás.
Zareagujeme na vyřčenou výzvu?

Chvalte Hospodina, všichni lidé, – oslavujte ho, všechny národy.
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství – a Hospodinova věrnost trvá
navěky.
2. ČTENÍ Žid 12,5-7.11-13
List v první části vysvětluje význam Ježíšova kněžství a ve druhé (od 11. kapitoly) se zřejmě obrací
na ty, kteří nějak rezignují na víru. Z kontextu listu je zřejmé, jak moc autorovi leží na srdci
posluchači a jak je burcuje, aby jim víra nezevšedněla.
Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: „Když tě Pán
vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá.
Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.“
V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec
nekárá? Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž
bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost.
Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky přímé
stezky, aby se chromý úd nevymkl, ale spíše uzdravil.
EVANGELIUM Lk 13,22-30
Od verše 9,51 sledujeme Ježíše na poslední cestě do Jeruzaléma, kde ho čekají události Velikonoc.
Pán v našem textu neodpoví na otázku přímo, ale motivuje posluchače k jednání. Čtenář se snadno
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zastaví u prvních slov úryvku, je však důležité zaslechnout důraz na závěrečná slova o záchraně
pohanů.
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do
Jeruzaléma.
Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“
Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se
jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře,
a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví
vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a
učil jsi u nás na ulicích!’
Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali
nepravosti!’ Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a
všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od
východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím
království.
Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V neděli 18. 8 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. Vybralo se
PsK 7:30: 10028,- Kč, CaM 9:00: 7247,-Kč, PsK 10:30: 6266,- Kč, dary v rámci
sbírky:5.000,-Kč,2.000,-Kč,1.000,-Kč. Celkem 31536,- Kč Pán Bůh zaplať
• Ve středu 28. 8 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 29. 8 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 29. 8 bude večerní mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice – na náměstí
se koná koncert.
• Ve čtvrtek 29. 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.
• 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.
• Hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na ranní mši sv.
u PsK. Přihlásit se můžete v sakristii.
• V sobotu 31. 8 bude po ranní mši svaté úklid kostela Povýšení sv. Kříže na
hody. Kvůli počtu obědů se hlaste v sakristii.
• V neděli 1. 9 bude na závěr všech mší svatých „žehnání aktovek“ –
požehání pro děti, rodiče i učitele do nového školního roku.
• V neděli 1. 9 nebude mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích.
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• Jelikož se blíží začátek školního roku, připomínám, že výuka náboženství bude
probíhat stejně jako v minulém školním roce – ve čtvrtek v 16:30 v budově
ZŠ při CMG, po výuce je možné se v 17:30 zúčastnit mše svaté s katechezí
pro děti v kostele PsK. Výuka probíhá po jednotlivých třídách od první do páté
třídy. Od šesté do deváté společně. Přihlášky jsou k dispozici v kostelích nebo na
webu. Na zahájení výuky bude místo první hodiny ve čtvrtek 5. 9 v 16:30 mše
svatá v kostele PsK.
• Děti, které navštěvovaly minulý rok výuku pro třetí třídu, prosím o vrácení
učebnic jak ze školní výuky, tak těch zelených z přípravy, díky.
• Se zahájením nového školního roku bude také zahájena příprava na první
svatou zpověď a první svaté přijímání. Výuka náboženství ve třetí třídě je
jednou částí této přípravy a je zaměřena na přípravu na první svatou zpověď.
Druhou částí je samotná příprava na první svaté přijímání, která také začíná v září.
Bližší informace budou zveřejněny.
• 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!
• Setkání Modlitebních Společenství
se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v sobotu 21. září od 13:00.
Hostem setkání je KATEŘINA LACHMANOVÁ.
Téma setkání je: "Kříž jako strom života" - tedy o kříži "trochu jinak", jakožto o
koncentrátu Radostné zvěsti.
Pro koho je toto setkání určeno? Zveme každého z farnosti, i když nepatří do
žádného modlitební společenství, ale chce v modlitbě udělat další kroky k Bohu.
Setkání se koná pod záštitou P. Kamila Obra, zlínského děkana.
Předběžný průběh setkání:
·
13:00 modlitba chval
·
13:30-14:45 přednáška
o 14:45 přestávka
·
15:15-16:30 přednáška
·
16:30-17:00 závěr přednášky nebo workshopy
o 17:00 přestávka
·
17:30-19:30 modlitba chval + přímluvná modlitba
·
19:30 adorace
·
20:00 mše sv.
·
21:00 konec programu
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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
• Dnes v neděli 25. 8 má naše farnost adorační den, adoravce bude ve farním
kostele PaP od 15:00 do 18:20.
• V úterý 27. 8 budou v 17:00 v kapli na faře na Lidické ulici Modlitby matek.
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
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126
Rodiče zveme na „KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“
POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ A LEKTORA!
8 lekcí = 8 kroků k efektivnímu rodičovství. Termíny lekcí: 30.9., 7.10., 21.10.,
4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12. 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 Mgr. Marie Kaňovská je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste. 1url.cz/atZCj
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-13 let na víkendový pobyt
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„MILOSRDNÝ OTEC“
Termín: 18.10-20.10. 2019
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za otce a syna: 1000.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/4Ml52
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
po prázdninách začínáme 9.9. 2019
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do 5-ti let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
po prázdninách začínáme 10.9. 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.
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
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.

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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• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 20.9. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na faře u PsK
v rybárně. www.mladezprostejov.cz
• Brigáda. 7. 9 2019 v Hrušce, sraz v 9.00 u kostela, konec ve 12.00, rukavice
s sebou. www.mladezprostejov.cz

JINÉ
Folk & country & blues
Všechny srdečně zveme na hudební setkání v pátek 6. září v 19 hodin v Paxu vedle
kostela Cyrila Metoděje, Brněnská ulice Prostějov.
hraje přátelská sešlost MB/Tuji & spol.
Za účinkující i pořadatele se na setkání těší Zuzka Bartošová
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21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
26.8.

Pondělí 21. týdne
v mezidobí

Út
27.8.

Památka sv. Moniky

St
28.8.

Památka sv.
Augustina, biskupa
a učitele církve

Čt
29.8.

Památka umučení
sv. Jana Křtitele

Pá
30.8.

Pátek 21. týdne
v mezidobí

So
31.8.

Sobota 21. týdne
v mezidobí

Ne
1.9.

22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00
16:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Anny
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
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
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
10:30
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
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