Nedělník pro 5. neděli v mezidobí 9. 2. 2020

1. ČTENÍ Iz 58,7-10
V 58. kapitole Izaiášova textu se zřejmě ocitáme v době po babylonském zajetí, tedy na konci 6.
stol. př. Kr. Jde o dobu určité únavy, snad až rezignace na praxi víry. Bůh říká: „Žádají ode mě
spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha, postí se…, ale k sváru a hádce se postíte. Není půst,
jaký si přeji, spíš: rozvázat nespravedlivá pouta…?“ a pokračuje tímto čtením.
Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím
ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu.
Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá
spravedlnost a za tebou Boží sláva.
Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: ‘Zde jsem!’
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem
hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se
stane poledním jasem.“
ŽALM 112
Mnohdy se zdá, že spravedlivý a poctivý člověk je v dnešní společnosti středem výsměchu. Ale to
není objektivní obraz. Spravedlnost přináší bohaté ovoce požehnání!

Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, – je milosrdný, dobrotivý a
spravedlivý. – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, – stará se o své věci podle
práva.
Neboť navěky nezakolísá, – ve věčné paměti bude spravedlivý. – Nemusí se obávat
zlé zprávy, – jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, – rozděluje, dává chudým, – jeho štědrost potrvá
navždy, – jeho moc poroste v slávě.
2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5
Na pokračování čteme úvodní kapitoly Prvního listu Korinťanům. Korinťané (dnes bychom řekli
farnost) se zjevně přou o to, kdo je závaznou autoritou a má vést komunitu. Proto se obrátí na
svého zakladatele – svatého Pavla. A on je kárá a ukazuje na svém příkladu, který sami zažili,
jak vypadá skutečný život podle Kristova evangelia.
Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou
zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic
jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.
Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení
a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a
moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.
EVANGELIUM Mt 5,13-16
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Ježíš vyhlašuje v Horském kázání svůj program. Nejprve uvedl určité teze – blahoslavenství. Na
to naváže náš text. Jde vlastně o burcující výzvu!
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude
osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna
rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať
vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v
nebesích.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Pán Bůh zaplať všem, kdo přišli v pondělí a ve středu přiložit pomocnou ruku při
uklízení vánoční výzdoby a betlémů.
• Pán Bůh zaplať za dary ve výši 500,- 3000,- 5000,- 1000,- 200,- na činnost
farnosti.
• 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.
• Do neděle 23. 2 můžete přinést do kostela požehnané ratolesti (kočičky) z minulého
roku/let – poslouží pro přípravu popela k udělování popelce.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Hlídat kostel
je super, člověk má konečně čas na modlitbu!
• Lístků na farní ples rychle ubývá, kdo chcete jít, a ještě lístky nemáte, neváhejte se
zakoupením.
• Budeme rádi za dary do tomboly na farní ples, dary můžete prosím nosit do bývalé
farní kanceláře do úterý 18. 2. Také prosíme o finanční přispění, které pokryje
vstupní náklady na pořádání farního plesu. Pán odplať vaše dary svým požehnáním.
• V úterý 11. 2 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 12. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 13. 2 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Výuka náboženství nebude – jsou jarní prázdniny, nebude ani katecheze
pro děti při mši svaté v 17:30 u PsK.
• Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 13. 2
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
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• V neděli 16. 2 se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• V neděli 16. 2 se budou konat volby do pastorační rady farnosti. Seznam Vámi
navržených kandidátů pro volby do pastorační rady je zveřejněn na nástěnkách.
• V pátek 21. 2 v 16:30 se v kostele PsK bude konat ministrantská schůzka.
• V pátek 21. 2 v 17:00 se bude konat příprava na první svaté přijímání
v katechetickém sále.
• 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 pondělí 10. 2 v 17:00 se na faře u PaP konají MM.
• Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla se sejde ve středu 12.února v 19.00 hod
(po večerní mši sv.) na faře.
Začneme zkoušet na Velikonoce a zveme všechny, kteří si rádi zazpívají. Není
potřeba znát noty, stačí láska ke zpěvu a ochota chválit Boha zpěvem.
• Ve čtvrtek 13.2. v 18.30 bude na Petrské faře setkání pastorační rady.
• V neděli 16. 2 se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• V neděli 16.2. při mši svaté v 9.00 se bude jako minulý rok udělovat svátost
pomazání nemocných pro seniory v pokročilém věku a pro nemocné lidi.
Nahlaste se prosím v sakristii kostela. Děkuji. Otec Pavel Čáp
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
PLES KDU – ČSL
Okresní i Městská organizace KDU-ČSL v Prostějově si dovoluje pozvat na 74.
okresní 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.
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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
• 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.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
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 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.
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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.
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 pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
o 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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MINISTRANTSKÝ VÝLET
Dne 1.února jeli ministranti do Brna.
Z Prostějova jsme vyjeli 7:25. Jelo deset ministrantů a dva jáhni. Jeli jsme nejprve
do katedrály sv. Petra a Pavla a potom do Jezuitského kostela. U katedrály jsme
potkali: pana biskupa Pavla Konzbula, pana opata z Nové Říše, o. Petra Matulu, o.
Petra Glogara, řádové sestry, pana kostelníka katedrály sv. Petra a Pavla (a taky
prostějovského rodáka) Josefa Poštulku a další…
Když jsme si prohlédli katedrálu a kostel, tak jsme jeli šalinou do VIDA centra. Tam
jsme si to užili! Po třech hodinách jsme zjistili, že nám jeden ministrant chybí. Dvě
až tři minuty jsme ho hledali a když jsme ho našli, šli jsme na polévku. Když jsme se
najedli, šli jsme na šalinu, která nám zastavila před nádražím a šli jsme na vlak,
kterým jsme se dostali do Prostějova. Když jsme dojeli do Prostějova, tak si jáhen
Josef jel do Olomouce něco vyřídit. Dvanáct poutníků jako dvanáct apoštolů akorát
jáhen jel do Olomouce.
Ministranti, kteří toto navrhli, napsali a byli u toho: Pavel Černý a Filip Koutný
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Marie, nezávazná
památka

Ne
16.2.

6. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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. 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
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
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