Nedělník pro 3. neděli postní 22. 3. 2020

1. ČTENÍ Ex 17,3-7
Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti (před r. 1200 př. Kr.), ale lidé stále pochybují, zda
je Bůh dokáže zachránit, i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany v Rákosovém moři. Bůh
jejich nouzi řeší a bude řešit i dále! Zanedlouho jim Bůh nabídne svoji smlouvu.
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta?
Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co
mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z Izraele,
vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou
na Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“
Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Massa
a Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že
říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“
ŽALM 95
Žalm reflektuje události prvního čtení – nevěrnost Izraele a pochybnosti ve víře. Reaguje vyznáním
víry a distancováním se od postoje pochybovače.

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho
s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme!
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! –
Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, –
jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli
mé činy.“
2. ČTENÍ Řím 5,1-2.5-8
List Římanům systematicky vysvětluje důsledky Ježíšovy oběti. Klíčový je pojem ospravedlnění z
víry. Míní se tím možnost přistoupit před Boha, i když nejsme součástí Izraele, a tedy jsme ani
nezachovávali přesně Tóru. Toto ospravedlnění však není naší zásluhou či schopností, ale Božím
darem!
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze
našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a
pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u
Boha.
Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha
svatého, který nám byl dán.
Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť
sotva kdo položí život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za
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toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za
nás, když jsme ještě byli hříšníky.
EVANGELIUM Jan 4,5-42
Na pozadí jednoduché zápletky otevírá evangelista diskusi, která postupně odhaluje podstatu křtu,
podmínky jeho udělení a proces obrácení. Zmínění Samaritáni se od Židů oddělili snad v 8. stol.
př. Kr. Jejich potomci vyznávali stejně jako Židé Hospodina, Tóru (Zákon), ale neuznávali
Jeruzalémský chrám, jeho kněze ani judského krále.
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal
Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil
se – tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne.
Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho
učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu.
Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“
Židé se totiž se Samaritány nestýkají.
Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše
bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“
Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy
chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto
studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se
napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já,
nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody
tryskající do života věčného.“
Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem
chodit čerpat.“
Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“
Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“
Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: ‘Nemám muže’; pět mužů už jsi měla, a
ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu.“
Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té
hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.’“
Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na
této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe,
protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví Boží
ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své
ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“
Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí
nám všechno.“
Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“
Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se
nikdo nezeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj
džbán, odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl
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všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu.
Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“
On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“
Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“
Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho
dílo. Říkáte přece: ‘Ještě čtyři měsíce, a nastanou žně.’ Hle, říkám vám: Zvedněte oči
a podívejte se na pole: jsou už bílá ke žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a
shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom
je totiž pravdivé přísloví: ‘Jiný rozsévá a jiný sklízí.’ Já jsem vás poslal sklízet, na čem
jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte plody jejich práce.“
Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl
mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby
u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho
řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami
jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Vážení farníci, vzhledem k opatřením vlády ČR k zastavení epidemie koronaviru
se ruší všechny bohoslužby ve farnosti a vše ostatní, co vede ke shromažďování
lidí. Mše svaté budou slaveny v kostele PsK bez účasti lidí na dané úmysly
a živě přenášeny přes internet, odkaz naleznete na webových stránkách
farnosti: www.prostejovfarnost.cz.
• Bohoslužby a další modlitby přenášíme z kostela Povýšení svatého Kříže
prostřednictvím internetového YouTube přenosu. V kostele CaM a v kostele sv.
Josefa se bohoslužby nekonají. Úmysly zapsané na mše v kostele CaM a sv. Josefa
budou odslouženy po domluvě s jejich dárci.
• Svaté přijímání se bude ve všední dny podávat vždy hodinu po mši svaté.
(Předpokládá se sledování nebo poslech mše sv. v televizi, na internetu nebo
v rádiu v ten den, před nebo po sv. přijímání.) Po přijetí Eucharistie a krátkém
díkůčinění zase z kostela odejděte!
• V neděli se bude svaté přijímání podávat od 13:00 do 17:00 stejným způsobem
– předpokládá se sledování nebo poslech mše svaté – po přijetí Eucharistie a
krátkém díkůčinění z kostela odejděte!
• Senioři a farníci bez možnosti přijmout sv. přijímání v kostele se mohou se
žádostí o přinesení Eucharistie obracet na telefonní číslo jáhna Josefa
Hováda 728 983 398.
• Ve všední dny v době určené pro podávaní svatého přijímání bude také
možné požádat o svatou zpověď nebo svátost nemocných – zpovídat se
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bude nejspíš na rajské zahradě nebo v kapli Nejsvětější Trojice – bude to
vždy uvedeno na nástěnce u východu z kostela do rajské zahrady.
• I v tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Hlídat
kostel je super, člověk má konečně čas na modlitbu a pokud bychom se trochu
snažili, pak by mohl být kostel otevřený v tyto dny, kdy je všechno zavřeno,
po celý den. Sice si tam člověk nic nekoupí, ale může tam obdržet to, co je
daleko cennější.
• Do nedělní sbírky na opravy, údržbu a pokrytí nákladů na technické
vybavení pro živé přenosy můžete přispět do kasičky v kostele nebo
zasláním na účet farnosti 1500345309/0800 – QR kód pro příspěvek ve výši
100,- Kč:

• Úřední hodiny budou až do odvolání pouze telefonické – telefonní číslo farnosti
je 734 684 784.
• Dnes v neděli 15. 3 je v 15:00 u PsK křížová cesta – bez účasti lidí – modlíme se
společně prostředním internetového přenosu.
• Ve čtvrtek 19. 3 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání – bez účasti lidí –
modlíme se společně prostřednictvím internetového přenosu.
• Výuka náboženství se nekoná.
• V pátek 20. 3 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta – bez účasti lidí –
modlíme se společně prostředním internetového přenosu.
• V neděli 22. 3 bude v 15:00 u PsK křížová cesta – bez účasti lidí – modlíme se
společně prostředním internetového přenosu.
• Zájemci o čtení a zpěv na mších přenášených přes internet se mohou hlásit na
telefonním čísle farnosti.
• 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
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Vážení farníci,
vzhledem opatření vlády ČR k nouzovému stavu a vzhledem k vyjádření
arcibiskupa Jana Graubnera se ruší všechny bohoslužby v kostelích sv. Petra a
Pavla a Jana Nepomuckého a vše, co vede k shromažďování lidí v těchto
kostelích.
• Mše svaté budou slaveny v kapli na Petrské faře (Trefě) ve stejných hodinách
a dnech jako by byly v kostele sv. Petra a Pavla, a to na stanovené úmysly. Sobotní
mše na úmysl v kostele sv. Jana Nepomuckého bude odsloužena příležitostně.
• Mše svaté v kapli na Petrské faře budou slouženy v „rodinném duchu“ farnosti.
To znamená, že budou přístupné (pokud by někdo měl zájem) jenom
omezenému počtu lidí – max. 30 lidí, jak stanovila vláda ČR. Ten, kdo by se chtěl
mše zúčastnit, ať ví, že je za druhé lidi zodpovědný a zváží svůj zdravotní stav.
To znamená, že nebyl v kontaktu s lidmi z ohrožených zemí, nepobýval v cizině
atd. a dodržuje hygienické předpisy.
• V pondělí 16.3. duchovní obnova v „rodinném duchu“ zatím bude při dodržení
stanovených zásad.
• Svaté přijímání bude podáváno v neděli od 10.30 do 11.30 a od 17.00 do 18.00
v kostele sv. Petra a Pavla individuálně jáhnem Karlem Valtrem. Předpokládá se
účast sledování mše sv. v televizi, na internetu nebo v rádiu ten den, nebo před
přijímáním. Po přijetí Eucharistie a krátkém díkuvzdání zase z kostela odejděte.
• Ve všední den bude Eucharistie podávána na požádání ve středu a v pátek od
19.15 do 20.00.
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
MŠE SV. V NEMOCNICI A V CHARITĚ
• Mše svaté v nemocnici a charitě se až do odvolání nekonají.
POSTNÍ KAPKY
• Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační
aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky".
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete
každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.
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PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 12. BŘEZNA 2020
• Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen
počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky
ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná
řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od
fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve
sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována
možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci
možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření
konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především
k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v
modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty,
kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za
pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to,
abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním
počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je
nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení
moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých
možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k
Božímu milosrdenství nebo růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu
• Naleznete na adrese: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-prodomaci-nedelni-bohosluzbu
Inspirativní články k dané situaci:
• https://www.vira.cz/texty/clanky/koronavirus-epidemie-a-krestan
• http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=36054
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den

liturgická oslava

neděle
15. 3.

3. neděle postní

pondělí
16. 3.
úterý
17. 3.

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže

bez účasti lidu – přenos

10:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

17:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

bez účasti lidu – přenos

Úterý po 3. neděli postní

bez účasti lidu – přenos

středa
18. 3.

Středa po 3. neděli postní

čtvrtek
19. 3.

Sv. Josefa,
Snoubence Panny Marie,
slavnost

bez účasti lidu – přenos

bez účasti lidu – přenos
bez účasti lidu – přenos
bez účasti lidu – přenos

pátek
20. 3.

Pátek po 3. neděli postní

sobota
21. 3.

Sobota po 3. neděli postní

bez účasti lidu – přenos

bez účasti lidu – přenos

Povýšení sv. Kříže

neděle
22. 3.

bez účasti lidu – přenos

4. neděle postní

Povýšení sv. Kříže

bez účasti lidu – přenos
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7:30

Povýšení sv. Kříže

bez účasti lidu – přenos

Pondělí po 3. neděli postní

čas

7:30
10:30

