Nedělník pro 3. neděli v mezidobí 26. 1. 2020

1. ČTENÍ Iz 8,23b – 9,3
V 8. stol. př. Kr. nastal konflikt mezi Judskem (jižní Izrael) a Izraelem (míněn severní Izrael,
tedy území kmenů Neftali a Zabulón, což jsou původní názvy pro dnešní Galileu), který vytáhl
spolu se Sýrií proti Judsku. Prorok Izaiáš však předpovídá neúspěch této válečné výpravy (srov. Iz
8,4). Ale poražené oblasti nezůstanou navždy vystaveny hanbě prohry…
V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však
oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů.
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.
Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako
plesají ti, kdo se dělí o kořist.
Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za
midjanských dnů.
ŽALM 27
Zpěv dávného Božího vyznavače překvapuje svou hlubokou důvěrou. Je však opravdu tak těžké
opřít se s důvěrou o Boha, jako to dokázal před 2500 lety žalmista?

Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych se bál? – Hospodin je záštita mého
života, – před kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: – abych směl přebývat v
Hospodinově domě – po všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy
něhy – a patřil na jeho chrám.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi živých! – Důvěřuj v Hospodina,
buď silný, – ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
2. ČTENÍ 1 Kor 1,10-13.17
Pavel odpovídá na dotazy a stížnosti; komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. Pavel na tento
podnět reaguje a hledá argumenty proti rozdělení v církvi. Díky tomu se tvoří první teologické
reflexe pojmu církve.
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a
ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte.
Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte.
Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já držím s Pavlem!“, „já zase s
Apollem!“, „a já s Petrem!“, „já s Kristem!“
Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu
Pavlově pokřtěni?
Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní
moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
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EVANGELIUM Mt 4,12-23
Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš svoji veřejnou činnost, a to v té době v již
pohanské Galileji, která tehdy byla obývaná Židy jen částečně. Matouš ve svém textu dbá na
starozákonní odkazy (srovnejme např. s prvním čtením).
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil
Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby
se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:
‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská,
lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a
ve stínu smrti.’
Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a
jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za
mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho.
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra
Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned
nechali loď i otce a následovali ho.
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím
království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Pán Bůh zaplať za dar ve výši 1500,- na činnost farnosti.
• V neděli 19. 1 byla pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu, vynesla: 25169
Kč. Všem Pán Bůh zaplať.
• Seznam kandidátů pro volby do pastorační rady bude zveřejněn až příští neděli.
• Zapisujeme mše svaté na rok 2020, zatím jen na první pololetí, na druhé se bude
zapisovat až později – pro případ, kdyby opět musely nastat nějaké změny
v bohoslužbách. Kromě úředních hodin v kanceláři je možné požádat o zapsání
mše svaté i po mši u sv. Cyrila a Metoděje nebo u sv. Josefa v Krasicích, protože
mše svaté zapisujeme elektronicky a kalendář nemusí ležet někde na stole. Kalendář
se zapsanými úmysly se brzy objeví i na našich stránkách.
• Připomínáme ministrantům první ministrantské putování po stopách sv. Jana
Sarkandra a to tuto sobotu 1.2.2020 do Brna. Žádáme o přihlášení jáhnovi Janovi
na email či telefon (v nedělníku) do středy 29.1.2020. Zatím je přihlášeno pět
ministrantů.
• Lístků na farní ples rychle ubývá, kdo chcete jít, a ještě lístky nemáte, neváhejte se
zakoupením.
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• Budeme rádi za dary do tomboly na farní ples, dary můžete prosím nosit do bývalé
farní kanceláře. Také prosíme o finanční přispění, které pokryje vstupní náklady na
pořádání farního plesu. Pán odplať vaše dary svým požehnáním.
• Prosíme ty, kteří mají doma dopis týkající se farního plesu, aby ho, vyplněný nebo
nevyplněný, donesli do poštovní schránky na faře nebo odevzdali v sakristii.
Děkujeme.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Hlídat kostel
je super, člověk má konečně čas na modlitbu!
• V úterý 28. 1 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 29. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve středu 29. 1 bude v 16:00 v kapli sv. Anny mše svatá.
• Ve čtvrtek 30. 1 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 30. 1 v 10:30 bude v kapli sv. Andělů strážných mše svatá
• Ve čtvrtek 30. 1 nebude výuka náboženství – začínají pololetní prázdniny. A
nebude také katecheze pro děti při mši svaté v 17:30 v kostele PsK.
• Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 30. 1
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
• V pátek 31. 1 nebude večerní mše svatá u PsK – salesiáni slaví svého
zakladatele, jsme zváni na mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla v 18:30.
• V sobotu 1. 2 bude v 9:30 mše svatá v Domově pro seniory na Nerudově ulici.
• V neděli 2. 2 budeme slavit Svátek Uvedení Páně do chrámu, svíce pro Vás budou
připraveny, při mši svaté v 9:00 v kostel CaM a v 10:30 v kostele PsK budou také
představeny děti, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání.
• 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 svatých Petra a Pavla Prostějov
• V neděli 19. 1 byla pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. Celková částka
byla za oba kostely 10.636, - Kč. Pán Bůh zaplať!
• V pondělí 27. 1 v 17:00 na faře u PaP konají MM.
• V pátek 31. 1 v 18.30 bude v kostele sv. Petra a Pavla slavnostní mše svatá ke cti
sv. Dona Boska.
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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
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Se bude konat dnes v neděli 26. 1 v 16.00 na v modlitebně ČCE
Kollárova 6.
Všichni jste k této modlitbě srdečně zváni.
MSKA PROSTĚJOV
MORAVSKO – SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGIONÁLNÍ
POBOČKA PROSTĚJOV Vás všechny srdečně zve na přednášku Ing. Tomáše
Chalánka:
ITALSKÁ ZASTAVENÍ
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ Komenského 17 ve středu 29. ledna
2020 od 17.30.
Se všemi příznivci naší akademie se na Vaši návštěvu těší Daniela Tobolová
předsedkyně RP MSKA.
MINISTRANTI
První ministrantské putování po stopách sv. Jana Sarkandra.
Kam? Do Brna!
Proč? Kdo byl na schůzce ví, ostatní se dozví :-)
Kdy? 1.2.2020
V kolik je sraz? v 7.15 hodin na Hlavním nádraží v Prostějově
Co s sebou? Pití, svačinu na celý den, případně peníze na "útratu"
Návrat?
V podvečerních hodinách
Prosíme o nahlášení účastníků do 29.1.2020 na tel:777078928 nebo na email: cemr@email.

OSLAVY DONA BOSKA

Bratři salesiáni, salesiáni spolupracovníci a animátoři SHM zvou na oslavy Dona
Boska.
31.1. pátek:
V kostele sv. Petra a Pavla v 18.30 bude slavnostní mše svatá ke cti sv. Dona Boska
1.2. sobota:
A. dopolední výlet
8.30: sraz v Ochozi
9.00-11.30 výlet ke sv. Antonínovi v Krakovci
B. odpolední program – Kulturní dům Držovice
13.30 - příjezd
14.00 - zahájení modlitbou, přivítání účastníků
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14.30-17.00: program pro starší děti
17.00 - mše svatá v Držovickém kostele
20.00 - začátek plesu
24.00 - zakončení plesu a požehnání
Všichni jsou vítáni.

Pavel Čáp
PLES KDU – ČSL
Okresní i Městská organizace KDU-ČSL v Prostějově si dovoluje pozvat na
74.Okresni ples, který se koná v sobotu 15.února 2020 od 20 hodin v Národním
domě v Prostějově, Vojáčkovo nám.1.
Vstupné 300 Kč, předprodej vstupenek každou středu od 9 do 16 hod. v okresní
kanceláři KDU-ČSL, Vápenice 17 nebo po tel. dohodě u okresní tajemnice Ing.
Hrubanové 739 615 406.

5. PLES ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

21. února léta Páně 2020
ve 20:00 hodin Dům služeb, Olomoucká ulice
výtěžek plesu bude věnován na vytápění kostela Povýšení sv. Kříže
₰
zahájení prodeje vstupenek
od ledna 2020 ve farní kanceláři nebo na e-mailové adrese:
paty.farni.ples@seznam.cz
cena 150,- kč.
₰
k poslechu i tanci zahraje farní kapela srdečně zve a na vaši účast se těší
farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
7. 2. 2020 ve Vřesovicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatých Petra a
Pavla, konec ve 22:30. Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí!
www.mladezprostejov.cz.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 21.2. 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
• Duchovní obnova na téma katolictví. V sobotu 29. 2 od 8:30 na CMG
v Prostějově. Vede P. Jiří Zámečník. V 15.00 mše svatá v kostele PsK.
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
KURZ – MANŽELSKÉ VEČERY
Začínat budeme 30. ledna v 17:30 v restauraci na Záložně v Náměšti na Hané.
8 sekání = 8 večerů jen pro vás dva
Téma jednotlivých večerů
1. Vybudovat pevné základy
5. Rodiče a rodiče partnera
2. Umění komunikace
6. Manželská intimita
3. Řešení konfliktů
7. Láska v akci
4. Síla odpuštění
8. Závěrečné sekání
Kurz je připravován ve spolupráci s ŘKF Laškov
V případě velkého zájmu bude uspořádán druhý kurz (duben–červen)
Na akci je nutné přihlásit na: https://1url.cz/DzMdn
Více informací na: 608 228 464 nebo na: cprprostejov@ado.cz
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
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 – každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
cena: 50 Kč/hod. – 150Kč/ kroužek
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.
na kroužek je nutná přihlásit se předem na: 608 228 464 nebo na:
cprprostejov@ado.cz
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu 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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SHM PROSTĚJOV

Zveme všechny nadšené lyžaře a snowboardisty na jarní prázdniny 2020, které se
uskuteční v krásné přírodě Jeseníků.
Stále máme volná místa pro mládež od 12 do 17 let na 2. turnuse na Annabergu,
který proběhne od 11. do 15. února 2020.
Mladší děti od 6 do 11 let budou na Staré Vodě, kde došlo ke změně termínů –
první turnus se uskuteční v termínu od 8. do 12. února a druhý turnus od 12. do 16.
února 2020.
Budeme si užívat zimních radovánek a tvořit společenství při hrách i modlitbách.
Podrobnější informace a přihlašování naleznete na našem webu shmpv.cz
Na všechny se těší animátoři klubu SHM Prostějov

SNĚŽENKY 2020, ARCHA RAJNOCHOVICE

Pohádky tisíce a jedné noci
Křesťanský jarní tábor Sněženky pro děti od 8 do 14 let
Táborové středisko Archa Rajnochovice
10. - 14. 2. 2020
Přihlašování na následující stránce:
http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-2-ostrava-svitavy-prostejov/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITA PROSTĚJOV

Děkujeme vedoucím tříkrálových skupinek, koledníčkům a farníkům, ať dárcům či
těm, kteří se jakkoliv na sbírce podíleli.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 v prostějovském děkanátu činí 1 222 769,Kč.
Z nové sbírky chceme:
● nakoupit druhý repasovaný elektromobil pro pečovatelskou službu, z důvodů
úspornosti a výhodnější dostupnosti této služby
● upravit zahradu Domova Daliborka z důvodů lepší dostupnosti klientům
Domova Daliborka a obnovy odumírající zeleně
● podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi
● podpořit Domácí hospicovou péči charity
Přehled výnosu sbírky za jednotlivé pokladničky je zveřejněn na internetových
stránkách Charity Prostějov – www. prostejov.charita.cz – Tříkrálová sbírka výnosy jednotlivých let _ Tříkrálová sbírka 2020
Děkujeme za Vaši ochotu, čas a podporu Tříkrálové sbírky.
Pán Bůh zaplať!
Mgr. Vít Forbelský, pastorační asistent a koordinátor Tříkrálové sbírky
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VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE
Drazí bratři a sestry,
V naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při
děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte
i ve Vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do
těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou
základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a
jít za velkými ideály, kde se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za
cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou i v další
generaci živé a budou mít dobré kněze.
Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni
letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo
máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a
pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní
cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství.
Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší
informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o
kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na
arcibiskupství do konce března.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY V PASTORAČNÍ PÉČI O NEMOCNÉ
Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné.
Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v
návštěvách
o
o

pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
umírajících v hospici.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví
delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili
formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe
v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém (budova
kurie, Biskupské nám. 2) o sobotách v březnu a dubnu 2020 (termíny: 7. 3., 21. 3.,
4. 4.).
Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou od 9.00 hod. do 14.30 hod. v
sobotu
29. února 2020 v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém (Wurmova 9,
Andělský sál, druhé patro).
Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a
mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci
nemocných.
Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa:
Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví .
Prosíme o kurzovné v hotovosti ve výši 150,- Kč na úhradu provozních nákladů.
Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020
u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů,
mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.
Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.
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den

liturgická oslava

Ne
26.1.

3.NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
27.1.

Pondělí 3. týdne
v mezidobí

Út
28.1.

Památka sv. Tomáše
Aquinského, kněze a
učitele církve

St
29.1.

Středa 3. týdne
v mezidobí

Čt
30.1.

Čtvrtek 3. týdne
v mezidobí

Pá
31.1.

Památka sv. Jana Boska,
kněze

So
1.2.

Sobota 3. týdne
v mezidobí

Ne
2.2.

Svátek Uvedení Páně
do chrámu

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

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Polišenského
sv. Anny
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla

8:00
10:00
16:00
17:00
18:30
6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

10:30
17:30
8:00

sv. Petra a Pavla

18:30

sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
DD Nerudova ulice
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

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