Nedělník pro 15. neděli v mezidobí 12. 7. 2020

1. ČTENÍ Iz 55,10-11
Mezi nejčtenější texty Starého Zákona patří kapitoly 40–55 z knihy proroka Izaiáše. Tento
prorok působil v babylonském zajetí (mezi rokem 586–540 př. Kr.). Jeho slovo plné útěchy a
povzbuzení dávalo naději lidu žijícímu v zajetí několik set kilometrů od domova.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje
zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a
chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se
ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho
poslal.“
ŽALM 65
Přirovnání Božího slova ke zkušenosti rolníků prolíná celý dnešní žalm. Můžeme se nechat pohltit
atmosférou radosti člověka, na jehož úrodě se dá jasně poznat, co znamená Boží požehnání.
Odpověď: Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, – velmi jsi ji obohatil. – Boží strouhou se
hrne voda, – lidem nachystals obilí.
Takto jsi zemi připravil: – zavlažils její brázdy, – rozmělnils její hroudy, – zkypřils ji
dešti, – požehnals tomu, co vyrašilo.
Rok jsi korunoval svou dobrotou, – kudy jsi prošel, prýští hojnost. – Pastviny na
stepi mokvají vláhou, – pahorky se ovíjejí radostí.
Nivy se odívají stády, – údolí se přikrývají obilím: – ozývají se jásotem a zpěvem.
2. ČTENÍ Řím 8,18-23
Vrcholí argumentace listu Římanům. Poté, co svatý Pavel odlišil život podle „těla“ od života podle
„ducha“, směřuje k velké proklamaci, že jsme dědicové Boží. Posledním protiargumentem je bolest,
kterou v životě zakoušíme. Verš 17. říká: „…trpíme-li s ním, budeme s ním i účastni Boží
slávy“. A na něj navazuje náš text.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou,
která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu,
který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z
poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé
tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud.
A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a
očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.
EVANGELIUM Mt 13,1-23
Do Matoušova evangelia je vřazeno pět velkých Ježíšových „řečí“. Náš text je v pořadí už třetí řečí
a půjde v ní především o vysvětlení, co znamená Boží království a jaké má principy. Na
přirovnáních k tehdy běžným oblastem života Pán odpovídá na řadu otázek. Zde jde o problém,
proč někteří lidé evangelium nepřijali.
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Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu.
Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim
mnoho v podobenstvích:
„Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty;
přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti;
hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je,
takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a
udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná
šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“
Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“
On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno
není. Kdo má, tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude
vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece
nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví:
ʻBudete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte.
Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima
nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.ʼ
Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám:
Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co
slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když
někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co
bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty.
Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá,
ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo
pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale
světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku.
Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a
vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost. Zvláště děkuji za přípravu páteční slavnostní mše svaté novokněze Josefa
a navazujícího agapé.
• Při nedělní sbírce 5.7. se vybralo 16415 Kč a 250,- Kč bylo posláno na účet
farnosti. Pán Bůh zaplať. Farnost obdržela v uplynulém týdnu dary ve výši: 5000,Kč. Pán Bůh zaplať!
• Do nedělní sbírky 12. 7. 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:
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• Večerní modlitba bude 12.7. ve 20:00 v kostel Povýšení svatého Kříže,
všichni jste srdečně zváni.
• 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.
• 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.
• V týdnu jsou volné úmysly na ranní mši svaté v pondělí ve středu a v pátek.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se prosím do této služby!
• Ve středu 15. 7. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 16. 7. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Prosím o modlitby za prvokomunikanty, nově pokřtěné a 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.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• V úterý 14. 7. se v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
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 obnoveny!!! Budou mše svaté jako tradičně každé
pondělí a každé třetí pondělí bude bohoslužba Československé církve husitské
nebo Českobratrské církve evangelické.
PRO DĚTI
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• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 31.7. se bude v Nezamyslicích konat TURNAJ NETURNAJ. 16:00 až 19:00 hry.
19:00 posezení v restauraci.
den
neděle
12. 7.
pondělí
13. 7.
úterý
14. 7.
středa
15. 7.
čtvrtek
16. 7.
pátek
17. 7.
sobota
18. 7.

neděle
19. 7.

Mše svaté v Prostějově od 12. 7. do 19. 7. 2020
liturgická oslava
kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
15. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sv. Jindřicha, nezávazná
památka
sv. Petra a Pavla
Bl. Hroznaty, mučedníka,
Povýšení sv. Kříže
nezávazná památka
Povýšení sv. Kříže
Sv. Bonaventury, biskupa a
sv. Cyrila a Metoděje
učitele církve, památka
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Panny Marie Karmelské,
Povýšení sv. Kříže
nezávazná památka
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Bl. Česlava a sv. Hyacinta,
Povýšení sv. Kříže
kněží, nezávazná památka
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sobotní památka Panny Marie, Povýšení sv. Kříže
nezávazná památka
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
16. 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
18:30
8:00
18:30
18:00
8:00
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
18:30

