Nedělník pro 12. neděli v mezidobí 21. 6. 2020

1. ČTENÍ Jer 20,10-13
Jeremiáš vystupuje v době krátce před babylónským zajetím (kolem r. 600 př. Kr.). Prorokuje
zkázu Jeruzaléma, ale lidé to nesnesou. Kněz Pašchúr nechá Jeremiáše zavřít do klády. Jeremiáš je
zasažen nepřijetím a pláče před Hospodinem. Uprostřed slov o vlastní bolesti však zaznívá jeho
víra a důvěra v Boha.
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran!
Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad
se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“
Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic
nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná
hanba, nezapomene se na ni.
Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím
tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při.
Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky
zlosynů!
ŽALM 69
Žalm navazuje na téma předchozího textu. A také zde se objevuje naděje těch, kteří
se opírají o Hospodina.
Odpověď: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, – pohana pokryla mou tvář. – Svým bratrům
stal jsem se cizincem, – synům své matky neznámým. – Neboť mě stravuje horlivost
pro tvůj dům, – padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě – v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě
ve své veliké lásce, – věrně mi pomoz! – Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je
dobrotivá, – obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; – pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! –
Neboť Hospodin slyší chudáky, – nepohrdá svými vězni. – Nechť ho chválí nebe a
země, – moře a vše, co se v nich hýbe.
2. ČTENÍ Řím 5,12-15
Svatý Pavel v listě Římanům systematicky vysvětluje roli víry v procesu ospravedlnění před Bohem.
Starý zákon ospravedlnění připisuje plnění Zákona, který zprostředkoval Mojžíš. Ukázalo se
však, že lidé nejsou schopni předpisy dodržet. Jakou roli zde hraje Boží milost?
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak
smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už
před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt
uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili
nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho,
který měl přijít.
Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění
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jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému
množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho
člověka, Ježíše Krista.
EVANGELIUM Mt 10,26-33
Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a vysílá je, aby šli a hlásali evangelium. K této
příležitosti vyslovuje druhou velkou řeč, kterou nám evangelista Matouš zaznamenal. V druhé
části desáté kapitoly předpovídá nepřijetí hlasatelů a vydání soudům.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo
odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte
na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který
může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani
jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i
všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v
nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• V neděli 14. 6. se při sbírce vybralo: 12838,- Kč 2650,- Kč na účet farnosti. Pán
Bůh zaplať! Farnost obdržela dary ve výši: 3507,- Noc kostelů u CaM a 800,- Kč.
• Do nedělní sbírky 21. 6. můžete přispět v kostele, pomocí
platební brány na adrese: sbirka.prostejovfarnost.cz, nebo zasláním
na účet farnosti 1500345309/0800 – QR kód pro příspěvek ve výši
100,- Kč:
• Večerní modlitba 21.6. ve 20:00.
• Přenášíme nedělní mši svatou v neděli v 10:30. Nedělní večerní modlitbu
budeme přenášet i nadále. Přenosy najdete na: youtube.com/prostejovfarnost.
• Zpovídání ve všední dny a v sobotu u PsK:
 ½ hodiny před každou mší svatou na rajské zahradě– vstup přes
kostel, nebo v případě nepříznivého počasí v kapli Nejsvětější Trojice –
vstup přes kostel a rajskou zahradu
 středa 9–10 – místo stejné
• Zpovídání v neděli u PsK
 Před ranní mší svatou a odpoledne od 16:00 do 17:30 na rajské
zahradě– vstup přes kostel, nebo v případě nepříznivého počasí v kapli
Nejsvětější Trojice – vstup přes kostel a rajskou zahradu
• Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu v neděli se
vhodné místo bude hledat.
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• Úřední hodiny budou na faře: středa a pátek 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až
16:00. Po každé ranní mši svaté je možné zapisování úmyslů mší svatých –
oslovte faráře.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK.
• Ve středu 24. 6. nebude mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
• Ve středu 24. 6. bude v 18:00 mše svatá v kapli sv. Anny.
• Ve čtvrtek 25. 6. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 25. 6. bude v 10:30 mše svatá v kapli sv. Andělů strážných.
• První svaté přijímání – další schůzka se bude konat v pátek 26. 6. od 17:00
v katechetickém sále, bude určena pro ty děti, které půjdou k prvnímu svatému
přijímání 28.6., děti půjdou k první svaté zpovědi a bude nácvik na neděli.
• V neděli 28. 6. nebude večerní mše svatá u PsK.
• Prosím o modlitby za nově pokřtěné!
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
• V sakristii u PsK je možné přispět na dar pro jáhna Josefa, který bude vysvěcen
na kněze.
• Milí ministranti,
v sobotu 27.6. přijme v katedrále v Olomouci jáhen Josef kněžské svěcení.
Napište mi prosím na e-mail cemr@email.cz nebo na tel. 777078928, kdo by chtěl
jet vlakem a kdo pojede s rodiči. Ministrantské oblečení s sebou. Setkali bychom
se všichni před katedrálou v 9.00 hodin. Po svěcení bychom se společně šli
podívat na místa v Olomouci spojená se svatým Janem Sarkandrem, když nám
Covid-19 překazil ministrantské putování. Z Olomouce bychom se vrátili
společně vlakem v odpoledních hodinách. jáhen Jan
• Milí farníci,
náš milý Josef Hovád, již jako novokněz, bude mít v našem farním kostele svoji
první mši svatou 10.7.2020 v 17.00 hodin. Kdo byste mohli přispět na společný
stůl po této slavnosti (slaným, sladkým či kyselým), kontaktujte mne prosím na email cemr@email.cz nebo na tel. 777078928. Děkuji. jáhen Jan Černý
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
•
•

V pondělí 22. 6. v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
V neděli 28.6. pro rozloučení s otcem Toníkem na Petrské faře od 15.00 do
17.45; taky můžete donést nějaké malé občerstvení.
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•

V neděli 28.6. v 18.30 bude slavnostní mše svatá z vigilie slavnosti svatých
apoštolů Petra a Pavla. Předsedat bude otec Antonín Pražan. Po mši svaté bude
v kostele krátký koncert.
• P. Antonín Pražan salesián je poslán do Zlína a v neděli 28.6. vás zve na
„rozlučku“ na petrskou faru od 15-18 hod a na mši sv. v 18:30 v kostele sv.
Petra a Pavla. Milí prostějovští farníci! Při setkání bratří salesiánské provincie
v květnu rozdává otec provinciál listy poslání. Letos měl něco i pro mne. Od
1.9.2020 jsem poslán do salesiánské komunity Zlín – Jižní Svahy. Chci vám
poděkovat za přízeň, přátelství a zejména za vaše pochopení a modlitby. Rád
bych se s vámi i osobně rozloučil. Proto vás zvu na poslední červnovou neděli
(28.6.) na petrskou faru (Lidická 1894/1a), kde od 15 do 18 hodin bude
příležitost si něco dobrého „zobnout“, popovídat si, posedět. V 18:00 bude
růženec v kostele sv. Petra a Pavla a v 18:30 slavnostní mše sv., které budu
předsedat. Po mši svaté bude následovat koncert v podání mých blízkých
z Vysočiny, mého rodiště. Zazní díla autorů jako H. de Saint-Simon, Giulio
Caccini, Leonardo Vinci, J. S. Bach, G. F. Händel; přednesou Libor Bartoník na
hoboj, Veronika Stodolová na příčnou flétnu, na varhany doprovází Pavlína
Bartoníková a Magda Stodolová. Budu opravdu rád, když si najdete čas a
přijdete. Prosím o vaše modlitby do dalších měsíců na novém působišti, a pokud
byste někdo měli chuť a čas, určitě se za mnou ve Zlíně zastavte. Nebo alespoň
za o. Danem Žůrkem či o. Petrem Vaculíkem, kteří tam budou se mnou.
S díky P. Antonín Pražan, salesián
• V pondělí 29.6. v 18.30 je slavnost sv. Petra a Pavla – městská pouť. Po mši
svaté společně před kostelem budeme pokračovat v setkání. Pro malé
občerstvení prosíme přineste něco sladkého či slaného. Děkujeme.
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.
PRO DĚTI A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
• Videa k přípravě na první svaté přijímání na YouTube kanále Katecheti Olomouc
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
YMCA SKAUT – letní tábor
• Zveme všechny děti ve věku 6–14 let na letní tábor konaný 19. – 27. 7. 2020 na
téma komiksového příběhu Strážci galaxie. Téma tábora děti zaujme, není jim
však zastíněno poslání skautingu – život v Bohu, přátelství, pomoci, pravdě, fair4

play. Čeká nás spousta her a zábavy. Tábor budeme prožívat v údolí řeky Oslavy,
kde je úžasné koupání. Cena tábora je 2.100, -Kč.
Přihlašování a další informace u vedoucího oddílu Radima Nenála – tel.
733 109 555 a na webu www.ymcaprostejov.cz
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
Zveme maminky a jejich dcery ve věku 8-13 let na víkendový pobyt
„MÁMA A JÁ“
Termín: 23-25.10. 2020
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za matku i dceru: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/TMl5a
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt
„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“
Termín: 9.-11.10. 2020
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za otce a syna: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/4Ml52
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Na víkendy je možné se hlásit. Pobyt zatím neplaťte. Platbu proveďte až po
potvrzení konání akce.
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 24.- 28.8. 2020
od 8:00 -16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
cena: 1.300.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69
kontakt: cprprostejov@ado.cz
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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MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Grilovačka – 26. 6. 2020 v Němčicích nad Hanou Začátek mší svatou v kostele
sv. Máří Magdalény.
POZVÁNKA DO URČIC
• V neděli 28. 6. se ve farním kostele v Určicích uskuteční v 15.00 slavnostní
požehnání, na které naváže v 15.30 benefiční koncert u příležitosti zahájení
rekonstrukce fary. Vystoupí soubor Musica organum. Jste srdečně zváni.
MINISTRANTI V PROSTĚJOVĚ
Chtěli bychom pozvat všechny ministranty na ministrantské páteční schůzky.
Budou bývat od nového školního roku od měsíce října každý pátek v čase od
16.00 do 17.30 hodin v prostorách CMG (Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově).
Pravidelné schůzky budou zaměřeny na dvě věkové kategorie. Mladší ministranti (15 třída) a starší ministranti (6-9 třída). Obě skupinky budou probíhat ve stejném čase
se svými vedoucími.
První ministrantská schůzka bude v pátek 25. září 2020.
Zveme mezi nás všechny menší i větší ministranty, ale také všechny ty, kteří by
chtěli začít ministrovat, a kteří by chtěli najít novou partu kamarádů.
Ladislav Banďouch SDB
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den

neděle
21. 6.

pondělí
22. 6.

Mše svaté v Prostějově od 21. 6. do 28. 6. 2020
liturgická oslava
kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
12. neděle v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Sv. Paulína Nolánského,
Povýšení sv. Kříže
biskupa, nezávazná
sv. Petra a Pavla
památka

úterý
23. 6.

Úterý 12. týdne v mezidobí

středa
24. 6.

Narození svatého Jana
Křtitele, slavnost

čtvrtek
25. 6.
pátek
26. 6.
sobota
27. 6.

neděle
28. 6.

Povýšení sv. Kříže

Povýšení sv. Kříže
sv. Anny
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Čtvrtek 12. týdne v
mezidobí
sv. Andělů Strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 12. týdne v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Cyrila Alexandrijského,
biskupa a učitele církve,
Povýšení sv. Kříže
nezávazná památka
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
13. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
18:30
18:00
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
10:30
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

