Nedělník pro 13. neděli v mezidobí 28. 6. 2020

1. ČTENÍ 2 Král 4,8-11.14-16a
Elizeus (či Elíša) je velký prorok konající zázraky. Navazuje na proroka Eliáše (9. stol. př.
Kr.). Mnoho skutků koná podobně jako jeho předchůdce (srov. druhou část příběhu 2 Král 4,1837 s 1 Král 17,17-24). Šunem je v Galileji, zřejmě šlo o místo sousedící s královstvím Severního
Izraele. Zřízená místnost byla projevem nezvyklého komfortu.
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala
k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím,
že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou
světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může
se tam uchýlit.“
Když tam zase jednou Elizeus přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. Řekl
svému služebníku Gechazimu: „Co by se dalo pro ni udělat?“ On odpověděl:
„Nemá přece syna a její muž je už starý.“ Elizeus mu řekl: „Zavolej ji!“ Zavolal ji a
ona zůstala stát u vchodu. On pravil: „Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna.“
ŽALM 89
Poslední citovaná sloka žalmu (verš 18–19) mluví o naší síle, která se ve spojení s
Bohem zcela mění. Opřeme se tedy o Boží sílu!
Odpověď: Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, – po všechna pokolení hlásat
svými ústy tvou věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ – Na nebi jsi
upevnil svou věrnost.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat, – chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. – Ve
tvém jménu jásají ustavičně – a honosí se tvou spravedlností.
Neboť ty jsi leskem jejich moci – a tvou přízní roste naše síla. – Vždyť náš vladař
náleží Hospodinu, – náš král Svatému Izraele.
2. ČTENÍ Řím 6,3-4.8-11
Na konci páté kapitoly svatý Pavel vyvozuje: „Kde se rozmnožil hřích, tam se mnohem více
rozhojnila milost.“ To ale může být zavádějící! Máme ještě více hřešit? Proto připojuje vysvětlení
(náš text).
Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím
křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme
spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i
my teď musíme žít novým životem.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme
žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá
vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy
se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.
Aleluja. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké
věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja.
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EVANGELIUM Mt 10,37-42
Čteme poslední část druhé velké Ježíšovy řeči, kterou Matouš zachytil. Nejprve vyvolil dvanáct
apoštolů a posílá je na první misii. K tomu jim dává ponaučení. V rámci toho mluví o
pronásledování. Našemu textu předchází známý výrok: „…přišel jsem postavit syna proti otci…“.
Rodina tedy nesmí být více než Bůh.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě
hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere
svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo
však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.
Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal.
Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme
spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá
třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník,
amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• V neděli 21. 6. se při sbírce vybralo:19267,- Kč ,a 4000,- Kč na účet farnosti.
Pán Bůh zaplať! Farnost obdržela dary ve výši: 1000,- Kč.
• Do nedělní sbírky 28. 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:
• V neděli 28. 6. nebude večerní mše svatá u PsK. Během
prázdnin nebývají mše svaté v kostele sv. Josefa v Krasicích,
nebudou tedy ani náhradní večerní mše svaté u Povýšení.
Od září by se nedělní večerní mše sv. v kostele sv. Josefa opět budou slavit.
• Večerní modlitba 28.6. ve 20:00.
• Přenosy jsou z technických důvodů přerušeny.
• 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 případně po hrubé mši svaté, ale to bude
vyžadovat velkou dávku trpělivosti, protože to určitě nepůjde
bezprostředně po mši svaté.
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• Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu v neděli je
velmi krátký čas mezi ranní mší u Povýšení a mší sv. v 9:00 u CaM, proto jde
vyzpovídat jenom dva nebo tři kajícníky – zpovídat se bude ve zpovědnici.
• 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 1. 7. nebude mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
• Ve čtvrtek 2. 7. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• V neděli 5. 7. je v 9:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE CaM, po mši sv.
bude následovat malé pohoštění – agape v Paxu a před Paxem. Prosím o
přispění dobrotami slanými i sladkými na společný stůl.
• Prosím o modlitby za prvokomunikanty!
• 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 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
•
•
•
•

Při sbírce na „opravy kostelů“ se v neděli 21.6. vybralo: 7810,- Kč. Pán Bůh
zaplať!
V neděli 28.6. pro rozloučení s otcem Toníkem na Petrské faře od 15.00 do
17.45; taky můžete donést nějaké malé občerstvení.
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
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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.
• V úterý 30. 6. v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
• Ve středu 1.7. je od 17:30 hodinová adorace za kněze.
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
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.
MŠE SV. V NEMOCNICI A V CHARITĚ
• Mše svaté v nemocnici obnoveny!!! 29.6. v 16.00 hod. se bude v nemocnici
konat mše svatá, nebude však ve státní svátek 6.7. Dále budou mše svaté jako
tradičně každé pondělí a každé třetí pondělí bude bohoslužba Československé
církve husitské nebo Českobratrské církve evangelické.
PRO DĚTI A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
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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, fairplay. 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.
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Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým krajem a
městem Prostějo
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 31.7. se bude v Nezamyslicích konat TURNAJ NETURNAJ. 16:00 až 19:00 hry.
19:00 posezení v restauraci.
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
PODĚKOVÁNÍ ZA NOC KOSTELŮ 2020

Milí přátelé,
rád bych poděkoval z celého srdce Vám všem, kteří jste se přes všechny problémy a
překážky nakonec přece jen zapojili do letošní „nesamozřejmé“ Noci kostelů. Jedna
malá, neviditelná mrška zpřeházela všechny plány a představy milionů lidí na planetě
a nenechala na pokoji ani Noc kostelů. V půli dubna bylo nade vší pochybnost
jasné, že s rouškou nebo bez roušky, letošní Noc kostelů je prostě mrtvá. Ale jedna
z božských ctností, naděje, to nevzdala. Jakmile se objevilo koncem dubna malé
světýlko na konci tunelu, že by snad přece jen za příznivých okolností něco malého
mohlo být, naši představení rozhodli – budiž Noc kostelů. Jenže jak, když nic není
připraveno? Programy nejsou, propagace není, peníze nejsou. Jedna věc ale možná
je a jeden bod programu by přece jen byl. Otevřený kostel a pozvání do ticha.
K prohlídce, k modlitbě, k poděkování. A to není málo. A tak nakonec 12.6.2020
většina z více jak 140 přihlášených kostelů, kaplí, sborů a modliteben otevřela svoje
brány, aby si člověk mohl uvědomit to, co nikdy předtím nebylo. Vědomí, že nic
z toho, co jsme dlouhé roky automaticky považovali za samozřejmé a cosi, co máme
pevně ve svých rukách, a jen na nás záleží, jestli to bude nebo ne, korona přepsala.
Nic moc nám vlastně nevzala. Jen nás vrátila k pokoře a vděčnosti za vše, co máme.
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K vděčnosti nebeskému otci. Letošní Noc kostelů se nezapíše do dějin ohromující
statistikou, která pohne dějinami. Noc kostelů 2020 byla impulzem k tomu, aby se
pohnula lidská srdce. K větší naději, k větší vděčnosti a k lásce.
Užijte si hezké léto s Vašimi blízkými a těmi, které máte rádi a budu se na Vás těšit
28. května 2021, což je termín příští Noci kostelů.
Přeji vše dobré.
Luboš Nágl, koordinátor Noci kostelů
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Mše svaté v Prostějově od 28. 6. do 5. 7. 2020
den

liturgická oslava

neděle
28. 6.

13. neděle v mezidobí

pondělí
29. 6.

Sv. Petra a Pavla,
apoštolů, slavnost

úterý
30. 6.

Výročí posvěcení
katedrály sv. Václava,
svátek

středa
1. 7.

Středa 13. týdne
v mezidobí

čtvrtek
2. 7.

Čtvrtek 13. týdne
v mezidobí

pátek
3. 7.

Sv. Tomáše, apoštola,
svátek

sobota
4. 7.

Sv. Prokopa, opata,
nezávazná památka

neděle
5. 7.

Sv. Cyrila, mnicha, a
Metoděje, biskupa,
patronů Evropy,
hlavních patronů
Moravy, slavnost

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
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. Petra a Pavla

8:00
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
18:30

8

