Nedělník pro 28. neděli v mezidobí 13. 10. 2019

1. ČTENÍ 2 Král 5,14-17
Příběh patří do textů o mocném působení proroka Elíši (někdy nazýván též Elizeus) v 9. stol. př.
Kr. Oblast ovládají Aramejci a Izrael žije ve značném politickém napětí s tímto sousedem. Tu
přichází významný aramejský politik Náman do Izraele, aby vyléčil svoje malomocenství (tehdy
nevyléčitelné). Král Izraele to chápe jako provokaci. Prorok Elizeus však ví, co dělat. Náman je
podroben zkoušce víry, nechá se přesvědčit a sestoupí do řeky…
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího
muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý.
Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl:
„Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od
svého služebníka.“
Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ Ačkoli
na něj naléhal, aby vzal, odepřel.
Náman pak řekl: „Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese
spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným
bohům, jen Hospodinu.“
ŽALM 98
Zpívat o podivuhodných Božích činech může jen ten, kdo je zahlédl či zaslechl. „Nová píseň“ je
velké teologické téma. Je to píseň o záchraně, která se již netýká jen kohosi vzdáleného, ale přímo
nás.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – neboť učinil podivuhodné věci. – Vítězství je
dílem jeho pravice, – jeho svatého ramene.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, – před zraky pohanů zjevil svou
spravedlnost. – Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost – Izraelovu domu.
Všechny končiny země uzřely – spásu našeho Boha. – Jásejte Hospodinu, všechny
země, – radujte se, plesejte a hrejte!
2. ČTENÍ 2 Tim 2,8-13
Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Pavel mluví o důsledcích toho, že sám je v poutech (1,15 –
2,7) a povzbuzuje biskupa Timotea jednoduchou zásadou formulovanou jako hymnus či slogan
(11-13): Připomíná náš křest (zemřeli s Kristem), náš zápas v tomto životě (vytrváme) a logický
důsledek.
Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých.
To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech.
Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni
došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista.
Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme,
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budeme s ním i kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme
nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
EVANGELIUM Lk 17,11-19
Text opět navazuje na předchozí neděle (víra jako hořčičné zrno, postavení služebníků Lk 17,510). Malomocní se nesměli přiblížit zdravému člověku, nesměli do města. Samaritán byl navíc
cizinec, se kterým se židé běžně nestýkali. Deset je odkaz na Desatero, tedy Zákon. Tato
vyprávění se připomínají především kvůli učedníkům.
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí.
Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát
opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“
Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni.
Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil
Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán.
Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se
nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“
A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Všechny farníky prosím o modlitbu za varhaníka Tomáše Dittmanna, který je ve
vážném zdravotním stavu.
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dary ve výši 2 x1000,- Kč.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve čtvrtek a v pátek ráno jsou volné úmysly mší svatých, zapsat si je lze v sakristii
u PsK.
• Ve středu 16. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 17. 10 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Výuka náboženství probíhá 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.
• V pátek 18.10 se v 17:00 koná příprava na první svaté přijímání
v katechetickém sále.
• V pátek 18. 10 se po večerní mši svaté bude v kostele PsK konat misijní
most modlitby
• V neděli 20. 10 se koná sbírka na misie.
• Během podzimu opět začne příprava dospělých na křest. Žádáme zájemce,
aby se přihlásili, a především žádáme ty, kdo by o nějakém potenciálním zájemci
věděli, aby jej k tomu povzbudili. Předběžně se počítá s tím, že by křest byl udělen
o Velikonocích roku 2021.
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• Stále hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na nedělní
ranní mši sv. u PsK. Rozpis je připraven v sakristii.
• Pravidelná schůzka pro všechny ministranty bude v sobotu 26.10.
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
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 14. 10 budou v 17:00 v kapli sv. Lazara Modlitby matek.
• Od čtvrtka 17.10. do neděle 20.10. jedou ministranti s otcem Pavlem do Vervia,
jako každý rok již po čtvrté. Zúčastní se oslav salesiánských kandidátů svatosti a
občerství se krásnou přírodou. Prosíme o modlitbu za zdar tohoto putování ke
svatosti.
• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla začne opět zkoušet ve středu 30. 10 po
večerní mši sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
• Haló Trefa. Dokončuje se rekonstrukce petrské fary a připravuje se její
kolaudace. Na nástěnce v kostele je zpracován finanční přehled. Všem
dobrodincům děkujeme a modlíme se za ně.
• Prosíme ty, kteří by rádi pomáhali s úklidem v kostele sv. Petra a Pavla, aby se
přihlásili u paní Marty Faltýnkové nebo u otce Pavla Čápa. Tato služba není ani
časově ani fyzicky náročná. A mají z ní prospěch farníci a Pán Bůh radost.
Předem děkuji. Otec Pavel Č.
• Kdo by ze seniorů (od 65 let a výš) chtěl patřit do adorační skupiny, ať se hlásí u
otce Pavla Čápa.
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

Mateřské centrum – každé pondělí od 9–12 hod
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
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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
Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 18.10. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG.
Více na www.mladezprostejov.cz
CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
1. 11. 2019 v Dobromilicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele Všech svatých,
konec ve 22:30. Koláče s sebou. www.mladezprostejov.cz.
Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 15.11. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po
spolču možnost posezení u kávy a čaje. Více na www.mladezprostejov.cz
Církevní silvestr KARNEVAL V BENÁTKÁCH se bude konat v sobotu 30.
11 v Brodku u Prostějova, nejprve bude mše svatá v 18.00, pak následuje program
v hasičárně. Hosté ve společenském oděvu s karnevalovou škraboškou nebo
v karnevalovém kostýmu jsou obzvlášť vítáni.

MSKA PROSTĚJOV
Vás všechny srdečně zve na přednášku paní Halyny Teslyuk „Když ženy
převezmou iniciativu“ Starozákonní texty z pohledu ukrajinské skutečnosti.
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17 ve
středu 23.10.2019 od 17.30 hodin se všemi příznivci naší akademie se na Vaši
návštěvu těší
Daniela Tobolová předsedkyně RP MSKA.
SHM PROSTĚJOV
Máš 6-13 let a přemýšlíš, co budeš dělat během podzimních prázdnin? Animátoři
SHM Prostějov Tě zvou na Starou Vodu, kde se s námi můžeš 25. - 29. října podívat
nejen do minulosti, ale i do budoucnosti.
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Čeká Tě spousta her, výlet do přírody, kreativní tvoření, bruslení a spousta další
zábavy. Budeme se také společně setkávat s Panem Ježíšem při modlitbách a mši
svaté!
Těšíme se na Vás!! Majda a tým
Přihlašujte se na https://shmpv.cz
CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
Práce se zadní stranou kartičky Děti na zadní straně kartičky doplní písmena
E, O, Ě do věty tak, aby vznikla věta: Neboj se a věř. Společně se zamyslete nad tím,
komu v životě věříte. Komu věřím? Proč? Proč někomu věřím a někomu ne? Zažili
jste někdy situaci, kdy jste někomu věřili a pomohlo vám to/zachránilo vás to? Zažili
jste někdy situaci, když jste věřili Bohu a on vám pomohl?
Na adrese www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele najdete
inspiraci, jak pracovat s dětmi s nedělním evangeliem, a hlavně tam najdete různé materiály
k vytištění pro práci s kartičkami a nedělním evangeliem.
JINÉ
• Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP nabízí pokračování kurzu
celoživotního vzdělávání formou večerního Studia spirituality; setkání se konají
každé úterý večer od 15. 10. 2019 do 10. 12. 2019 od 17.35 hodin. Více informací
na webu czv.upol.cz.
• Dny důvěry Taizé
Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na víkendové setkaní Taizé pro mladé, které se
uskuteční v Olomouci ve dnech 18.-20. října 2019. Od pátku do neděle se
účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním
Božímu slovu a modlitbou v tichu.
Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy.
Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma:
„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).
Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz
Plakát najdete na nástěnce.
Organizační tým Dnů důvěry
• V sobotu 19. 10 se v Olomouci v Arcibiskupském paláci od 10.00 – 15.00
uskuteční 11. setkání lektorů
S dotazy se můžete obracet na hlavní organizátorku Martinu Pavlíkovou,
pavlikova.martina@ado.cz, 587 405 402.
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 20. října 2019
Milí přátelé misií,
příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na
celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní
neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme
5

dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož
jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z toho mála, co
mají, do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je
nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích
světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer
Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby
se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji
všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.
Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je
oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který
dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu
podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto
oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě“.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa.
Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie,
ale svět, ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět
je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší
žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v
ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo
spravedlivý? To je cesta k Ježíši. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za
modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské
štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou
necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí
Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty,
stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a
podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku
všem potřebným.
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny
Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým
žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

6

7

den

liturgická oslava

Ne
13.10.

28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
14.10.

Pondělí 28. týdne
v mezidobí

Út
15.10.

Památka sv. Terezie od
Ježíše, panny a učitelky
církve

St
16.10.
Čt
17.10.
Pá
18.10.
So
19.10.

Ne
20.10.

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
Charita – Polišenského
Středa 28. týdne
v mezidobí
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa Povýšení sv. Kříže
a mučedníka
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Svátek sv. Lukáše,
Povýšení sv. Kříže
evangelisty
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sobota 28. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
29. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
Den modliteb za misie
Sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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8:00
10:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

