Nedělník pro 16. neděli v mezidobí 19. 7. 2020

1. ČTENÍ Mdr 12,13.16-19
Kniha moudrosti vznikla ve 2. století př. Kr. zřejmě v diaspoře, v prostředí formovaném řeckou
filozofií, a proto se vyrovnává s odlišným přístupem k víře u pohanů. V našem textu autor
odpovídá na otázku, proč Bůh nezničí pohanství silou. Celá kapitola je vystavěna na událostech
odchodu Izraelitů z egyptského otroctví.
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš
spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě
shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou
svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v
mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky
v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný.
Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
ŽALM 86
Text žalmu navazuje na první čtení a chválí Boha za jeho nezměrnou moudrost. K této modlitbě
chvály se máme připojit i my.
Odpověď: Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
Tys, Pane, dobrý a shovívaný, – nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. –
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, – všimni si hlasu mé snažné prosby.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, – budou se ti klanět, Pane, – a velebit tvé
jméno. – Protože tys veliký a činíš divy, – ty jediný jsi Bůh.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, – váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý
a věrný. – Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.
2. ČTENÍ Řím 8,26-27
Pokračujeme v četbě osmé kapitoly listu Římanům. Poté, co svatý Pavel odlišil život podle „těla“
od života podle „ducha“, ukázal, že jsme dědicové Boží. Vyrovnává se s námitkou utrpení a říká:
„…my mající Ducha sténáme, očekávajíce vykoupení těla…“ Naší perikopou na tato témata
navazujeme.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme
vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a
Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve
shodě s Boží vůlí.
EVANGELIUM Mt 13,24-43
Třináctá kapitola Matoušova evangelia je souborem různých podobenství inspirovaných
zemědělskou kulturou Izraelců. Minulou neděli zaznělo podobenství o rozsévači, na něž nyní
navazuje několik dalších, na sobě nezávislých podobenství. Společným tématem je Boží království a
jeho nepřijetí. Ztrácí tak sílu a smysl?
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné
člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho
nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel.
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Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli
služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré
semeno? Odkud se tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal nepřítel.’ A
služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při
sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o
žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale
pšenici shromážděte do mé stodoly.’“
Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které
člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste,
je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a
hnízdí v jeho větvích.“
Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a
zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“
To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim
vůbec nemluvil.
Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: „Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co
bylo skryté od založení světa.“
Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili:
„Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“
Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré
semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho
zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé.
Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle
své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti,
a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou
spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce.
Kdo má uši, slyš!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Při nedělní sbírce 12.7. se vybralo 13492,- Kč a 650,- Kč bylo posláno na účet
farnosti. Pán Bůh zaplať.
• Do nedělní sbírky 19. 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:
• Večerní modlitba bude 19.7. 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:
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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
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.
Zapisování úmyslů na mše svaté – po ranní mši svaté ve všední den a
v úřední hodiny. Zapisovaní je možné je po deváté v neděli u CaM.
Týdnu jsou volné úmysly ve čtvrtek a v pátek ráno a v neděli v 9:00.
Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se prosím do této služby!
Ve středu 22. 7. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 23. 7. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
V neděli 26. 7. bude v 17:00 poutní mše sv. v kapli sv. Anny.
Prosím o modlitby za prvokomunikanty, nově pokřtěné a za kněze a jáhny
v našich farnostech.
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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 20. 7. od 16:45 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého
růžence – v rámci této modlitby se také konají MM.
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
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
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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
19. 7.
pondělí
20. 7.
úterý
21. 7.
středa
22. 7.
čtvrtek
23. 7.
pátek
24. 7.
sobota
25. 7.

neděle
26. 7.

Mše svaté v Prostějově od 19. 7. do 26. 7. 2020
liturgická oslava
kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
16. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Pondělí 16. týdne v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Úterý 16. týdne v mezidobí

Nejsvětější Trojice

Povýšení sv. Kříže
Sv. Marie Magdalény, svátek sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Brigity, řeholnice,
Povýšení sv. Kříže
patronky Evropy, svátek
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 16. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sv. Jakuba, apoštola, svátek
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
17. neděle v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
sv. Anny
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
17:00
18:30

