Nedělník pro 24. neděli v mezidobí 13. 09. 2020
HODY U POVÝŠENÍ

1. ČTENÍ Sir 27,33 – 28,9
Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. Autor se snaží přemýšlivého
čtenáře poučit, ale i přivést k logickým závěrům, často literární formou přísloví. I když je v
některých místech úvaha o pravidlech života zjednodušující, najdeme zde důležité důrazy. Náš text
nás přivedl k místu, kde se mluví o odpuštění.
Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci.
Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová v paměti.
Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš
prosit.
Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení? S člověkem
sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí? Živí pomstu, ač je sám jen
člověk; kdo se smiluje nad jeho hříchy?
Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej
přikázání! Vzpomeň na přikázání a přestaň nevražit na bližního, vzpomeň na
smlouvu s Nejvyšším a odpusť vinu!
ŽALM 103
Také žalm zdůrazňuje odpuštění. A to nejen naše, ale především odpuštění Bohem.
To je důvodem veliké radosti!
Odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb,
duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj
život ze záhuby, – on tě věnčí láskou a slitováním.
Nechce se přít ustavičně – ani se hněvat navěky. – Nejedná s námi podle našich
hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak
vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
2. ČTENÍ Řím 14,7-9
Po teoretickém výkladu začal svatý Pavel poučovat čtenáře v praktických otázkách běžného života.
Jedním z problémů komunity byla hádka o možnost jíst maso obětované modlám. Úzkostlivější
bratři tím byli pohoršeni. Pavel dává řešení: „Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a
kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu“ (Řím 14,6) a na to navazujeme.
Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme
pro Pána, umíráme--li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme
Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad
mrtvými i nad živými.
EVANGELIUM Mt 18,21-35
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Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči věnované životu ve společenství (církve). Číslovka
sedm je narážkou na Boží milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). Ježíšova odpověď „77krát“
lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 490krát. Hřivna je 9000 denárů a denár byla denní
mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 miliard.
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru,
když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti
nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými
služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého
měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i
se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k
nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se
nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který
mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh
padl před ním na kolena a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’ On však
nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí.
Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to
pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý
dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým
druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho
mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský
Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Při nedělní sbírce 6. 9. se vybralo: 12593,- Kč, dary v hotovosti 2000,- na účet:
1050,-Kč Pán Bůh zaplať.
• Do nedělní sbírky 13. 9. 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:
• Přenosy. Je přenášena nedělní mše svatá v 10.30. Nejedná se však o náhradu
účasti na mši svaté! Je určena pro ty, kdo ze zdravotních důvodů do kostela již
nemůžou, případně jsou aktuálně nemocní. Za technické problémy při posledních
přenosech se omlouváme, jsou způsobeny přechodem na bezobslužné vysílání, u
kterého se zatím vychytávají nedostatky. Také bude pravidelně přenášena nedělní
večerní modlitba.
• 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 většinou 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 také po mši v neděli u CaM.
V tomto týdnu je volný úmysl v pondělí, ve středu, 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!
Dnes neděli 13. 9 nebude mše svatá u CaM a v Krasicích, první mše svatá
v Krasicích bude 20. 9.
Při mši svaté v 10:30 bude zpívat Brněnský katedrální sbor Magnificat, na
varhany hraje Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.
Zazní: Missa Cecilia od Jacoba de Haan a skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho,
A. Snydera, J. Ruttera a dalších
Večerní modlitba bude dnes 13. 9. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže. Jde
o dobrou příležitost ke společnému poděkování za uplynulý týden a prosbu o
požehnání do týdne dalšího; všichni jste srdečně zváni.
V pondělí 14. 9. má naše farnost adorační den, zapište se, prosím, do
připraveného rozpisu služeb – na stolku u kancionálů.
V pondělí 14. 9. bude v 17:00 poutní mše svatá, po mši svaté bude následovat
agapé, prosím o přispění sladkými i slanými dobrotami na společný stůl.
Ve středu 16. 9. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 17. 9. nebude po ranní mši sv. adorace.
Ve čtvrtek je v 16:30 výuka náboženství, v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti.
V neděli 20. 9. bude u CaM první svaté přijímání.
Na podzim opět začneme přípravu dospělých na křest. Z těch, kdo již projevili
zájem o přijetí křtu a z případných dalších zájemců se vytvoří nová skupina
katechumenů, kteří by měli přijmout křest na Velikonoce v roce 2022. Podobně
bychom rádi začali přípravu a biřmování, zájemci oslovte kněze nebo jáhna.
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• Začne také příprava dětí na první svatou zpověď a první svaté přijímání. První
setkání dětí v doprovodu jednoho z rodičů se uskuteční v pátek 18. 9. v 17.00
v katechetickém sále.
• 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 14.9. 2020 nebude mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v 18.30
Zúčastníme se slavnostní mše v kostele Povýšení sv. Kříže v 17.00
• V úterý 15. 9. 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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2020/2021

• Výuku náboženství v novém školním roce nabízí farnost opět v budově ZŠ při
CMG pro nižší stupeň po jednotlivých ročnících, pro vyšší stupeň společně.
Druhá hodina se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. v 16:30. Přihlášku může obdržet dítě
v hodině, je také k dispozici v kostele i na webu. Dítě přihlášku odevzdá svému
vyučujícímu. Vzhledem ke Covid -19 bude nutné dodržovat zvýšená hygienická
opatření.
Výuka dětí navštěvujících druhou třídu ve čtvrtek 17. 9. odpadá!!!
Přihlaste určitě do náboženství i dítě, které se výuky vzhledem k současné situaci
nebude účastnit, aby mohlo být alespoň v nějakém kontaktu s vyučujícím.
V 17:30 je v kostele PsK mše svatá s katechezí pro děti.
Z NEMOCNICE
V pondělí 14.9. bude v 16.00 hod. v nemocnici ekumenická bohoslužba ČCH a v
pondělí 21.9. bude mše svatá. V dalších měsících budou mše svaté v pondělí jako
vždycky a každé třetí pondělí bude ekumenická bohoslužba.
CHARITA PROSTĚJOV
V pátek 25. 9. se uskuteční den otevřených dveří v Charitě.
MINISTRANTI
Pouť k Janu Sarkandrovi
Dne 12. 9. jsme jeli do katedrály sv. Václava v Olomouci. Byla zde pouť ke
svatému Janu Sarkandrovi. Hlavní celebrant byl Dominik kardinál Duka,
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arcibiskup pražský a primas český. Dále zde byl olomoucký arcibiskup Jan
Graubner, pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík, emeritní biskup
Josef Hrdlička a další kněží, jáhnové, ministranti, farníci a farnice. Po mši se šlo
do arcibiskupského paláce, kde bylo menší občerstvení, víno, káva a voda. Pojedli
a popovídali jsme si a jeli zpět. Bylo nás zde pět a bylo to zakončení našich
ministrantských výletů ke svatému Janu Sarkandrovi. Fotky i naši fotku s otcem
kardinálem najdete na www.clovekavira.cz. :-)
Psal Pavel Černý
• Salesiánský klub mládeže zve všechny ministranty na tradiční pouť ke sv.
Václavovi do Olomouce. Uskuteční se v pondělí 28. září na slavnost sv.
Václava. Po společné mši svaté s otcem arcibiskupem v katedrále a obědem v
semináři čeká na kluky již tradiční florbalový ministrantský turnaj. Přihlašování
je možné do 20. září skrze webové stránky: https://shmpv.cz/
• Zveme také ministranty prvního a druhého stupně na pravidelné páteční
ministrantské schůzky.
Ta první bude v pátek 25. září od 16-17.30 hod. Sraz na CMG v Prostějově.
Na ministrantskou schůzku bude navazovat večerní mše svatá v 18. hodin u
Povýšení.
• SKM Prostějov ve spolupráci s ICM Prostějov zvou všechny děti na cyklovýlet
z žehnáním kol.
Uskuteční se ve středu 16. září. Sraz ve 14.30 hod. u CMG v Prostějově.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 18.9. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po
spolču možnost posezení u kávy a čaje. Více na www.mladezprostejov.cz
PRO DĚTI
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
CENTRUM PRO RODINU
Centrum pro rodinu Prostějov z.s. Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
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
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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.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.
DUCHOVNÍ OBNOVA
Pozvání na 4 krátké pondělní duchovní obnovy na téma:

„SETKÁNÍ U JÁKOBOVY STUDNY“
Pozvání k lidskému a duchovnímu růstu

Kdy: PONDĚLÍ 14. 21. 28. září a 5. října 2020
Kde: Kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara-Trefa (Lidická 1a)
Přednáší: Václav ČÁP, laický misionář
Program:
18.00: Růženec – kostel sv. Petra a Pavla
21.9., 28.9., 5.10.
18.30: Mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla 21.9., 28.9., 5.10.
19.15: Přednáška – Petrská fara
20.00: Adorace před Nejsvětější svátostí
20.30: Závěrečná modlitba a Požehnání
Pozor! V pondělí 14.9. na slavnost Povýšení sv. Kříže je poutní mše sv. v kostele
Povýšení sv. Kříže, a to již v 17.00 pro obě farnosti. Před mší svatou je pobožnost
křížové cesty. Proto růženec a mše v kostele sv. Petra a Pavla to pondělí nebude! Od
19.15 na faře přednáška.
Všichni jsou srdečně zváni. Je možné, kvůli pracovním povinnostem atd., přijít i na
druhou část obnovy od 19.15 na faře.
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Mše svaté v Prostějově od 13. 9. do 20. 9. 2020
den

liturgická oslava

neděle
13. 9.

24. neděle v mezidobí

pondělí
14. 9.

Povýšení svatého Kříže,
svátek, u PsK slavnost

úterý
15. 9.
středa
16. 9.
čtvrtek
17. 9.
pátek
18. 9.
sobota
19. 9.

neděle
20. 9.

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

Panny Marie Bolestné,
Povýšení sv. Kříže
památka
Povýšení sv. Kříže
Sv. Ludmily, mučednice,
nezávazná památka, u PsK sv. Cyrila a Metoděje
slavnost Posvěcení kostela sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 24. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sobota 24. týdne v mezidobí
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
25. neděle v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

8

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00
17:00
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
18:00
18:30

