Nedělník pro 18. neděli v mezidobí 2. 8. 2020

1. ČTENÍ Iz 55,1-3
Závěrečná kapitola tzv. Druhého Izaiáše (kap. 40–55) z 6. stol. př. Kr. zaznívá v babylónském
zajetí. Izraelité nemají chrám; ten je daleko a je v troskách. Bůh je povzbuzuje: není všemu konec.
Nabízí požehnání, které dříve získávali skrze oběti, nyní však zcela zdarma.
Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez
stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a
mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí?
Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla!
Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s
vámi věčnou smlouvu na věrných slibech daných Davidovi.“
ŽALM 145
Žalmistova píseň je nejen modlitbou, ale také vyznáním víry a chvalozpěvem Bohu. Můžeme se
nyní připojit k jeho volání.
Odpověď: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je
Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory.
Oči všech doufají v tebe – a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. –
Otvíráš svou ruku – a sytíš vše živé s laskavostí.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách – a svatý ve všech svých činech. –
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho vzývají upřímně.
2. ČTENÍ Řím 8,35.37-39
Postupným čtením Listu Římanům jsme doputovali až k závěru osmé kapitoly. Jde o vrchol všech
předchozích kapitol, který je spíše postaven na emotivním popisu Boží velikosti než na
předkládání věcných argumentů.
Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo
pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití?
Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem
přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic
budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás
moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
EVANGELIUM Mt 14,13-21
Uvedenému textu předchází úryvek o smrti Jana Křtitele, o které Ježíši podali zprávu Janovi
učedníci. Pána to zasáhlo. Text však volně navazuje na mnoho podobenství o Božím království
(Mt 13). Nyní Pán Boží království ukazuje v praxi: není lhostejný k lidem a jejich nouzi, ale do
řešení navíc vstupuje Boží moc v podobě zázraku předznamenávajícího ustanovení eucharistie.
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl
sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl
velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné.
K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se
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připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k
jídlu.“
Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“
Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“
Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“
A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby,
vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.
Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch,
kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Při nedělní sbírce 26.7. se vybralo 10989,- Kč, dary na účet 200,-Kč Pán Bůh
zaplať.
• Do nedělní sbírky 2. 8. 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 2.8. ve 20:00 v kostele 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
• 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.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se prosím do této služby!
• Ve středu 5. 8. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 6. 8. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
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• Pátek 7. 8. je první v měsíci – po ranní i večerní mši svaté bude adorace
s litaniemi a zásvětnou modlitbou, rádi navštívíme nemocné.
• 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
• Ve středu 5. 8. v 17:30 je v kostele sv. Petra a Pavla hodinová adorace za kněze.
• V pondělí 3. 8. se v 17:00 v kapli sv. Lazara 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
PRO DĚTI
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 9. 8. se koná výlet do Mikulova, 7:30 odjezd z Prostějova, cena celkem 300 Kč,
doprava auty, přihlašujte se na janikovaveri@gmail.com.
• 30. 8. se koná pouť do Jednova, odjezd v 7:50 z prostějovského nádraží, oběd je
zajištěn, svačinu s sebou.
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Mše svaté v Prostějově od 2. 8. do 9. 8. 2020
liturgická oslava
kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
18. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Pondělí 18. týdne v mezidobí
Prostějov
sv. Petra a Pavla
Sv. Jana Marie Vianneye,
Povýšení sv. Kříže
kněze, památka
Povýšení sv. Kříže
Středa 18. týdne v mezidobí sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Proměnění Páně, svátek
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 18. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Dominika, kněze,
Povýšení sv. Kříže
památka
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
19. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
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