Nedělník pro 32. neděli v mezidobí 10. 11. 2019

1. ČTENÍ 2 Mak 7,1-2.9-14
Druhá kniha Makabejských popisuje hrůzné události kolem roku 167 př. Kr. spojené s
nadvládou syrského krále Antiocha IV. Epifana, který se pokusil vymýtit židovskou víru
zavedením řeckého kultu a krutými tresty za jakýkoli protest. Děj čtení předznamenává
protisyrské povstání Makabejských. Text však čteme pro vzácnou zmínku o víře ve vzkříšení ve
Staré zákoně.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými
řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso.
Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od
nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit božské zákony otců.“
Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král
všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm
byl týrán třetí. Když ho požádali, aby vyplázl jazyk, který mu chtěli uříznout,
nebojácně vztáhl ruce na oheň a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli
Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho obdržím.“ Sám
král a jeho družina žasli nad duševní silou jinocha, který se vůbec nestaral o bolesti.
Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí
řekl: „Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu
budeme od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“
ŽALM 17
Téma vzkříšení probleskne i do žalmu a je také pro nás nezlomnou nadějí!

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, – všimni si mého nářku, – popřej sluchu mé
modlitbě z bezelstných rtů!
Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, – nezakolísaly mé nohy. – Volám k
tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, – popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, – do stínu svých perutí mě ukryj. – Já však ve
spravedlnosti uzřím tvou tvář, – až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
2. ČTENÍ 2 Sol 2,16 – 3,5
Od založení farní komunity zřejmě uplynula již nějaká doba. Někteří lidé očekávají druhý
příchod Krista každým dnem a svými řečmi vzbuzují neklid a zmatek v komunitě. Ale Bůh je se
svým lidem až do konce.
Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě
nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a
utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s
úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých,
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neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého.
Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A
Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.
EVANGELIUM Lk 20,27-38
Ježíš je již v Jeruzalémě. Za několik dní bude odsouzen na smrt. Nyní se vyhrocují spory s
jednotlivými skupinami představitelů židovství. Saduceové byli kněží, dnes bychom je označili za
konzervativní skupinu, která nepřijímala žádné novější výklady Písma, což se týká i vzkříšení
mrtvých.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale
byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’
Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí
a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena.
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku
všech sedm!“
Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za
hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat.
Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají
účast na vzkříšení.
A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když
nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On
přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dar ve výši 1000,- Kč a na kostel dar ve výši 500,-Kč. Pán Bůh zaplať!
• Rádi bychom vám připomněli možnost získání „daňové úlevy“ za vaše dary
věnované naší farnosti. Podle Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, § 15, si
můžete od základu daně, ze kterého se vypočítává daň 15%, odečíst výši daru/ů,
které jste v daném kalendářním roce věnovali. Jako podklad a přílohu k daňovému
přiznání (ročnímu zúčtování u zaměstnavatele) je potřeba doložit „Potvrzení o
daru“ či „Darovací smlouvu“, kterou vám rádi na požádání vystavíme. Darem se
rozumí částka/y, které byly předány knězi či zaslány na farní účet (nikoli nedělní
příspěvek do košíčku). Darovat můžete na konkrétní účel (pak se s částkou
v účetnictví takto i účtuje) nebo na hlavní činnost farnosti (pak je dar účtován na
pokrytí nákladů bohoslužebných, energií, údržby, oprav…..).
• Mandát pastorační rady naší farnosti skončil, proto je třeba ustanovit novou
pastorační radu, tu tvoří farář a ostatní duchovní; delegáti církevních
sdružení, hnutí, škol, atd…; volení členové; a členové jmenovaní farářem.
Proto si Vás dovoluji požádat, abyste podali návrhy, z nichž se, po
vysloveném souhlasu navržených, vytvoří kandidátní listina pro volby do
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pastorační rady. Každý člen farnosti (pravidelný účastník nedělních
bohoslužeb) starší patnácti let může navrhnout až šest členů farnosti
(pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb) starších osmnácti let.
Návrhy napište na připravený lístek a vhoďte do 24. 11 včetně do připravené
krabice v kostele nebo do schránky v předsíni fary.
Kaplan Pavel a jáhen Josef jedou v tomto týdnu od 10.11 do 16.11 na národní
pouť do Říma, úřední hodiny v tomto týdnu nebudou.
V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
Do neděle 24. 11 včetně je možné si po bohoslužbách u PsK zakoupit kalendáře,
jsou připraveny pro ty, kdo projevili zájem čárkou u příslušného kalendáře.
V úterý 12. 11 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
Ve středu 13. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
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.
Zkouška sboru při našem kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 14. 11 v 18:45
(po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha, je
srdečně zván.
V pátek 15.11 se v 17:00 koná příprava na první svaté přijímání
v katechetickém sále.
V pátek 15. 11 bude v 18:00 v kostele PsK ekumenická bohoslužba za
demokracii, mír a svobodu. Večerní mše svatá nebude.
V neděli 17.11 se koná sbírka na Charitu.
SEMINÁŘ V DUCHU SVATÉM PODLE SIEVERSE
Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se i s
kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla." (Lukáš 17:6)
Zakoušejme našeho nebeského Otce, a tak Ho poznávejme. Tím roste naše
důvěra v Něj, tedy naše víra!
Kdo chcete obnovit a znovu zapálit svá srdce pro Krista, je zde nabídka dalšího
běhu semináře podle Sieverse, který pořádají farníci farnosti Povýšení svatého
Kříže v Prostějově.
Jde o cca 12 setkání v týdenním intervalu, po večerní mši sv.
Zahájení v pátek 22. listopadu po večerní mši sv. (cca 18:45) na faře u Povýšení
sv. Kříže v „rybárně“.
Za společenství zve Jiří Frýbort
Byla zahájena příprava na křest dospělých s novými katechumeny. Předběžně se
počítá s tím, že by křest byl udělen o Velikonocích roku 2021. Ještě je možné se
připojit. Tato příprava ke křtu dospělých by mohla dobře posloužit i tomu, kdo
sice byl v dětství pokřtěn, ale nebyl ve víře vychován a nepřijal ani eucharistii ani
biřmování, jako příprava k prvnímu svatému přijímání a biřmování zároveň.
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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.
• 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 11. 11 se v 17:00 na faře u PaP koná setkání spol. Modlitby matek.
• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla zkouší ve středu po večerní mši
sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
• Ve čtvrtek 14.11. v 18.30 je pastorační rada na Trefě.
• V neděli 17.11 se koná sbírka na Charitu.
• V novém církevním roce chceme dát příležitost mladším dětem zapojit se jednou
měsíčně do nedělní mše svaté svým zpěvem ve scholičce. Během jednoho či dvou
setkání v měsíci by děti nacvičily několik písniček, strávily pár chvil se svými
vrstevníky a poté doprovodily spolu se scholou Dejme toMu nedělní mši. První
taková mše bude na začátku adventní doby 1.12.2019 a rádi přivítáme všechny
děti od 4 let, kterým zpěv není úplně cizí.
V případě zájmu prosím kontaktujte ideálně do 10.11. (první zkouška je
plánována na 16.11.) osobně či emailem Jakuba Faltýnka
(jakub.faltynek@outlook.com) nebo Janu Svobodovou (janyfa@seznam.cz).
Podrobnější informace naleznete na https://petrskafarnost.cz/scholicka, nebo se
můžete doptat u výše uvedených osob.
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
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 15.11. V 18.00 v kostele PsK ekumenická
bohoslužba. 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.
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
6. 12. 2019 v Prostějově u PaP, začátek v 18:30 mší svatou v kostele svatých Petra
a Pavla, konec ve 22:30. Koláče s sebou. www.mladezprostejov.cz.
4

CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
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.
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Ze srdce Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat 15. listopadu
v 18:00 se v kostele Povýšení svatého Kříže bude konat ekumenická bohoslužba za
demokracii, mír a svobodu.
Do bohoslužby se zapojí mládež křesťanských církví z Prostějova.
MSKA RP PROSTĚJOV
Vás všechny srdečně zve na přednášku doc. Petra Chalupy, Th.D.
„NENÍ BIBLE JAKO BIBLE“ o nejnovějších překladech Bible do češtiny.
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17 ve
středu 20.listopadu od 17.30 hodin.
Se všemi příznivci naší akademie se na Vaši návštěvu těší Daniela Tobolová,
předsedkyně RP MSKA.
INICIATIVA MANŽELŮM NABLÍZKU
Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je
měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo
Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku. Sdílení ve
farnostech chce nastartovat jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Iniciativa chce
přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení
vzájemné důvěry. Základním materiálem je portál www.manzelumnablizku.cz
„Měli jsme problémy v manželství. Nevěděl jsem, komu bych se mohl svěřit,
vypovídat se. Ve farnosti jsem nikoho nenašel. Nakonec mě vyslechl kolega ve
firmě“, sdělil pan M. z brněnské diecéze. Jednou ze základních lidských potřeb je
být přijímán a milován. „Mít nablízku člověka, jemuž se mohu otevřít a oddat, ve
chvíli, kdy mám v manželství problém, jsem pln starostí, pak potřebuji přátelskou
blízkost, „uši“ někoho, kdo mě vyslechne. Chceme proto povzbudit každého k
objevení malého zázraku, kdy už prosté naslouchání druhému, zájem o něj, kousek
času a modlitby, mu může přinést velkou úlevu. Naslouchání je služba lásky,“
shrnuje hlavní myšlenku inciativy její autorka Marie Oujezdská, ředitelka Národního
centra pro rodinu.
„Často vyhledáváme druhého z toho důvodu, že v sobě cítíme napětí,
případně chaos a potřebujeme někoho, s kým bychom si o tom mohli povídat“,
konstatuje známý český psycholog Jaro Křivohlavý v publikaci Povídej –
naslouchám.
Papež František v exhortaci Radost z lásky (Amoris laetitia) povzbuzuje:
„…církev má nabízet doprovázení a pomoc v otázkách spojených s růstem lásky,
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překonáváním konfliktů a výchovou dětí“ (AL38). Dále uvádí, že sňatek není cílem,
ale začátkem v naplňování poslání, které „…se uskutečňuje ve společném
překonávání každodenních zkoušek a obtíží“ (AL 211).
Iniciativa Manželům nablízku zahrnuje tři pilíře: Modlitba – Inspirace –
Vzdělávání. Modlitby se věnují naslouchání, sdílení a manželskému životu; Inspirace
nabízí, jak ve farnostech posílit dobré vztahy a důvěru a v záložce Vzdělávání
zájemci najdou řady přednášek a knižních tipů k tématu manželského života,
naslouchání druhým a svědectví; také materiály pro práci ve společenstvích. Vše na
www.manzelumnablizku.cz.
Krizové situace v manželství mohou být příležitostí ke vzájemnému růstu,
ne přednostně začátkem rozpadu vztahu. Každý si ve farnosti může najít „dobrou
duši“, jíž by mohl o těžkostech promluvit už v jejich začátcích. Tím se může uvolnit
napětí a trpící zahlédne svou situaci z jiné stránky. Iniciativa je realizována za
podpory nadace Renovabis.
Kontakt: Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu,
mn@rodiny.cz, 733 598 575
JINÉ
Centrum pro kulturu zve na setkání s emeritním biskupem Mons. Františkem
Radkovským, který bude přednášet na téma: Turínské plátno. Poté bude
následovat autogramiáda knihy rozhovorů v Boží režii. Setkání proběhne v
Olomouci v Arcibiskupském paláci 26. 11. od 17 hodin.
DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ CHARITY KE
SBÍRCE NA CHARITU
Bratři a sestry,
Dovolte, abychom Vás oslovili tak jak mluví lidé na Haiti, v zemi, ve které
Arcidiecézní charita Olomouc také působí: „Men anpil chay palou“ (menanpil šaj
pa lu) česky to znamená: „Více rukou dělá břímě lehčím“.
Každý člověk nemůže být pracovníkem nebo dobrovolníkem Charity, ale každý
křesťan by měl mít na charitě – milosrdném díle církve, svůj podíl. Každý podle
svých možností.
Také Vaše ruce, které přispějí příští neděli ve sbírce na Charitu, pomohou udělat
lehčím břímě nejenom lidem na Haiti a Ukrajině, ale přispějí k rozvoji a
zkvalitnění charitního díla v naší zemi.
Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným
dárcům. Budeme na Vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na
Arcidiecézní charitě v každé úterý v 7.30.
Mons. Bohumír Vitásek, Prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
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Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže –
ekumenická bohoslužba
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
10:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00

8

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

