Nedělník pro 19. neděli v mezidobí 9. 8. 2020

1. ČTENÍ 1 Král 19,9a.11-13a
V roce 930 př. Kr. se Izrael rozdělil na severní a jižní část. Severní království se mnohem více
přizpůsobilo víře okolních národů, až zbyl jediný Hospodinův prorok, Eliáš (8. stol.). Avšak na
hoře Karmel usvědčil pohanské kněze a vypadalo to na skvělé vítězství. Královna Jezabel se ale
rozhodla Eliáše zabít. Zlomený prorok prchl 500 km do pouště na horu Sinaj (či Choreb).
Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu
ozvalo Boží slovo.
Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!“
Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před
Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale
Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni
nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář
pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně.
ŽALM 85
Jako Eliáš uslyšel Boží hlas, tak také my máme dnes zaslechnout, jak k nám Bůh promlouvá…
Odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro
své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho
velebnost v naší zemi.
Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – Věrnost
vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe.
Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho
předcházet – a spása mu půjde v patách.
2. ČTENÍ Řím 9,1-5
První komunitu křesťanů velice trápila otázka, proč evangelium hromadně nepřijali Židé, kteří
jako první slyšeli radostnou zvěst. Pavel toto téma rozebírá ve třech kapitolách, přičemž dnešní
perikopa je začátkem této úvahy.
Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvědčuje i
svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci.
Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s
kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi
bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich
předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti
pochází i Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.
EVANGELIUM Mt 14,22-33
Genezaretské jezero na šířku měří přibližně dvanáct kilometrů a plavba veslicí trvala několik
hodin. Učedníci právě zažili jeden z největších zázraků – nasycení pěti tisíc lidí. A tak je přeplutí
jezera vhodnou příležitostí ke zkoušce jejich víry.
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Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli
před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil
na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám.
Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K
ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři,
zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet.
Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“
A on řekl: „Pojď!“
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a
dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak
vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu
Boží Syn.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Při nedělní sbírce 2. 8. se vybralo 11043,- Kč, dary na účet 250,-Kč Pán Bůh
zaplať.
• Do nedělní sbírky 9. 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 9.8. 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.
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• Zapisování úmyslů na mše svaté – po ranní mši svaté ve všední den a
v úřední hodiny. Zapisovaní je možné také po mši v neděli u CaM.
• V tomto týdnu jsou volné tyto úmysly: ve čtvrtek, v pátek a v sobotu ráno –
je možné si je zapsat v sakristii u Povýšení.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se prosím do této služby!
• Ve středu 12. 8. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 13. 8. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.

 V neděli 16. 8. bude mše svatá v kostele
Cyrila a Metoděje v 10:00!!!
• V neděli 16. 8. se bude konat sbírka na údržbu a opravy kostelů a fary.
• Od 10. 8. do 22. 8. má Váš farář P. Aleš Vrzala dovolenou. Vše bude mít na
starosti P. Pavel Barbořák SDS – farář v Určicích a exkurendo kaplan
v Prostějově.
• 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 pondělí 10. 8. se nekonají 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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den

Mše svaté v Prostějově od 9. 8. do 16. 8. 2020
liturgická oslava

neděle
9. 8.

19. neděle v mezidobí

pondělí
10. 8.

Sv. Vavřince, mučedníka,
svátek

úterý
11. 8.

Sv. Kláry, panny, památka

středa
12. 8.

Středa 19. týdne v mezidobí

čtvrtek
13. 8.

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí

pátek
14. 8.

Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka,
památka

sobota
15. 8.

Nanebevzetí Panny Marie,
slavnost

neděle
16. 8.

20. neděle v mezidobí, neděle
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Prostějov
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
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. Petra a Pavla
sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00

16:00
18:30

17:00
7:30
9:00
10:00
10:30
18:30

