Nedělník pro 21. neděli v mezidobí 25. 8. 2019
1. ČTENÍ Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)
Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako učebnice chování pro mladé muže. Tato kniha
o životě má na mnoha místech podobu přísloví.
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší,
tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je
slaven pokornými lidmi.
Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné
srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.
ŽALM 68
Tento žalm je vyznáním víry člověka, který zažil, jak Bůh pohlíží na člověka a jak s ním jedná.

Spravedliví se radují, jásají před Bohem – a veselí se v radosti. – Zpívejte Bohu,
velebte jeho jméno, – jeho jméno je Hospodin.
Otec sirotků, ochránce vdov – je Bůh ve svém svatém příbytku. – Bůh zjednává
opuštěným domov, – vězně vyvádí k šťastnému životu.
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, – vzkřísils je, když zemdle-lo. – Usadilo
se v něm tvoje stádce, – ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!
2. ČTENÍ Žid 12,18-19.22-24a
Náš úryvek předchází výzva: „Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost“ (Žid 12,15a). A
autor srovnává situaci současných křesťanů s Izraelity, kteří v době Mojžíše (1200 př. Kr.) také
stáli před Bohem pod horou Sinaj, ale chvěli se hrůzou, a tak odmítli setkání s Bohem. My jsme v
jiné situaci: Nás k Bohu přivádí jedinečný prostředník – Ježíš!
Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahalena
mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy.
Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už k nim
nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému
Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců,
kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším
spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.
EVANGELIUM Lk 14,1.7-14
Náš úryvek vypustil krátkou epizodu (Lk 14,2-6) o uzdravení nemocného člověka v domě
farizea, kam byl Pán pozván. Ježíš nejprve zvolal: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne?“
(14,3b) Na to volně navazuje naše perikopa.
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl,
dávali si na něj pozor.
On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš
od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od
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něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti:
‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo.
Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě
pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří
budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry
ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo
odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé.
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu
při vzkříšení spravedlivých.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Velké a mimořádné Pán Bůh zaplať patří všem, kdo v sobotu 31. 8 přišli
uklízet farní kostel na hody.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V tuto neděli 1. 9 je knihovna na faře zavřena. Na naše čtenáře se těšíme první
říjnovou neděli.
• Dnes 1. 9 není mše svatá v Krasicích.
• V minulém týdnu byla farnost obdarována dary ve výši: 8000,-Kč, 3000,-Kč,
2000,-Kč a 1000,-Kč.
• Ve středu 4. 9 je po ranní mši sv. na faře v rybárně společenství seniorů.
• Ve středu 4. 9 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 5. 9 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• 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. Přineste je
do kostela nebo na faru.
• 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.
• Ve čtvrtek 5. 9 v 18:45 bude v rybárně zkouška sboru při našem farním kostele.
Nyní nacvičujeme program na hody. Podílet se na liturgické hudbě je dobrou
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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.
Pátek 5. 9 je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
V pátek 5. 9 bude pravidelné navštěvování nemocných. Je nutné se do pátku
přihlásit na telefonní číslo faráře: 777162338. O některých nemocných už vím, ale
určitě se najdou i další.
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 14.9 slaví naše farnost adorační den, Nejsvětější svátost bude vystavena
k soukromé adoraci po ranní mši svaté do 16.30, v 17:00 bude poutní mše svatá a
po mši svaté malé občerstvení na rajské zahradě nebo v sále, podle počasí. Prosím
o přispění sladkými i slanými dobrotami na společný stůl pro všechny. V neděli
15. 9 slavíme hody, mše svaté ve farním kostele budou v 7:30, 9:00 a 10:30, mše
svatá v kostele CaM a v Krasicích nebude.

• 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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• V kostele PsK se našel prsten s iniciálami M.G., v případě, že ho postrádáte,
přihlaste se v sakristii.
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 pondělí 2. 9 budou v 17:00 v kapli sv. Lazara Modlitby matek.
Ve středu 4. 9 bude v DD na Lidické 86 ve 14:00 mše svatá.
Pastorační rada se přesouvá z 5. 9 na 26. 9. Bude v 18.45 na faře u PaP.
Salesiáni Dona Boska s radostí oznamují, že v sobotu 7. září 2019 v 11
hodin v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně přijme z rukou otce
biskupa Karla Herbsta kněžské svěcení Jan Fojtů. Všichni jste na tuto slavnost
srdečně zváni – těšíme se na vás!
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.
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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

„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.
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MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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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23. 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
DD Lidická 86
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
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. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
14:00
17:00
18:30
6:30
8:00
16:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
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