Nedělník pro 23. neděli v mezidobí 8. 9. 2019
1. ČTENÍ Mdr 9,13-18
Kniha vznikla v 1. stol. př. Kr. a je filosoficko-teologickým pojednáním o moudrosti. Autor jde
tak daleko, že popisuje moudrost jako zosobněnou Boží sílu, která činí z lidí Boží přátele (Mdr
7,27). Devátá kapitola je nádhernou modlitbou, chválou moudrosti i prosbou o ni.
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky
smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši
zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí.
S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je
nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi
mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha?
A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a
moudrostí se zachránili.
ŽALM 90
Žalmy nás učí, jak je modlitba široký prostor. Tento žalm je rozjímáním, úvahou i modlitbou.

Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach – a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“ – Neboť
tisíc let je v tvých očích – jako včerejší den, který minul, – a jako noční hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, – podobají se pučící trávě: – Zrána kvete a bují, –
večer je skosena a vadne. Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti
srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými
služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a radujeme se po celý život!
– Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, –
dej zdar práci našich rukou!
2. ČTENÍ Flm 9b-10.12-17
Nejkratší list Nového zákona je Pavlovou přímluvou za zběhlého otroka Onezima, kterého
pokřtil. Pavel prosí jeho pána Filemona, aby ho přijal zpět do služby a netrestal ho za jeho čin. Jde
o ukázku, jak přijetí evangelia dopadá do praktických skutečností života.
Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna,
kterému jsem dal život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho,
jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil
místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání evangelia. Ale nechtěl jsem nic
udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž
byl dobrovolný.
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Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako
otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je tolik milý,
jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že já a ty patříme k
sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.
EVANGELIUM Lk 14,25-33
Náš úryvek navazuje na vyprávění o hostině, kde si farizeové volili přední místa, a také na
podobenství o hostině, z níž se kvůli koupi nového pole či kvůli svatbě pozvaní omlouvají. Na to
naráží Ježíš, když vyslovuje bezpodmínečnost následování. Nejde o to, zda je v našich silách
zvládnout cestu za Kristem. To lze s Boží pomocí. Zde jde o rozhodnutí, které není polovičaté.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo
přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i
sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má
dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli
by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale
nemohl ji dokončit.’
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku,
nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo
proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten
druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Zvláště
prosím o zapsání se na hlídání během adoračního dne farnosti v sobotu 14.
září, aby před Pánem celý den někdo adoroval; stejně tak se prosím zapište
na neděli 15. září, aby v den hodů byl kostel otevřený.
• Taktéž se prosím v sakristii zapište na čtení během hodových slavností.
• V uplynulém týdnu farnost obdržela dar ve výši 1000,- Kč, Pán Bůh zaplať!
• Ve středu 11. 9 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve středu 11. 9 po ranní mši svaté bude setkání seniorů na faře.
• Ve čtvrtek 12. 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. První hodina se
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uskuteční ve čtvrtek 12. 9 – přijďte s dětmi včas, aby výuka mohla začít v 16:30.
Třídy 6. a vyšší 12. 9 ještě výuku pro nemoc vyučujícího mít nebudou.
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. První informační
schůzka bude v pátek 20. 9 v 17:00 na faře, kde se vyjasní základní
záležitosti spojené s těmito přípravami.
Stále hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na ranní
mši sv. u PsK. Rozpis je připraven v sakristii.
Všem ministrantům, kteří se zúčastnili sobotního ministrantského dne a všem
poutníkům, kteří jeli na děkanátní pouť do Olomouce srdečně děkujeme.
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. Sbírky při hodových
mších jsou určeny na opravy kostelů a fary, prosíme o Vaši štědrost.

• 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
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·
20:00 mše sv.
·
21:00 konec programu
• Modleme se za naše kněze a jáhny, zvláště za otce děkana.
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 10. 9 budou v 17:00 v kapli sv. Lazara Modlitby matek.
• Chrámový sbor u sv.Petra a Pavla bude mít první zkoušku 18. září po večerní
mši sv. v 19.00 hod. na kůru. Přijďte nám pomoci oslavovat Boha!
• Pastorační rada se přesouvá z 5. 9 na 26. 9. Bude v 18.45 na faře u PaP.
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

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 12.9. 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

6

7

den

liturgická oslava

Ne
8.9.

23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
9.9.

Pondělí 23. týdne
v mezidobí

Út
10.9.

Úterý 23. týdne
v mezidobí

St
11.9.
Čt
12.9.
Pá
13.9.
So
14.9.
Ne
15.9.

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

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 23. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Památka sv. Jana Zlatoústého,
Povýšení sv. Kříže
biskupa a učitele církve
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Svátek Povýšení svatého
Povýšení sv. Kříže
Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Svátek Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
PROSTĚJOVSKÉ HODY
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Středa 23. týdne
v mezidobí
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6:30
8:00
17:30
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10:30
18:30

