Nedělník pro 23. neděli v mezidobí 10. 9. 2017
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ Ez 33,7-9
Prorok Ezechiel vystupuje v Babylonském zajetí (597–539 př. Kr.). Naše stať patří do textu,
který mluví o obrácení lidu. Bůh po námi čteném textu pokračuje a říká známý verš: „Nechci, aby
bezbožník zemřel, ale aby se obrátil a žil…“ (Ez 33,11).
Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův
dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu
bezbožnému: ‚Zemřeš!‘ a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého
chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé
ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se
změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe
zachráníš.“
ŽALM 95
Massa a Meriba jsou chmurnou vzpomínkou na nedůvěru v Boha při putování pouští na cestě z
Egypta (Ex 17,7). Víra je dar, ale také odvaha spolehnout se na Boha a nereptat. Tento krok
můžeme učinit právě nyní.
Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho
s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, –
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme
lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: –
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě
dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“
2. ČTENÍ Řím 13,8-10
Svatý Pavel od dvanácté kapitoly přešel z teologické úvahy do praktické roviny a povzbuzuje své
posluchače. Proto také na začátku třinácté kapitoly povzbuzuje k respektu státní moci a plnění
povinností (daně, úcta k vládci – Řím 13,7). Přímo na to navazuje náš text.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého
miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš
krást, nebudeš žádostivý“, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v
tomto: „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním
zákona je tedy láska.
EVANGELIUM Mt 18,15-20
Matouš své evangelium proložil pěti velkými promluvami Ježíše. Osmnáctá kapitola je čtvrtou
promluvou a je zaměřena na život ve společenství (církve). Našemu textu předcházela stať o
„maličkých“. Nyní se rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi
čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber
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si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří
svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani
církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co
svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude
rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na
jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde
jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V úterý 12.9. bude po mši svaté v kostele PsK modlitba růžence v jubilejním roce
fatimského zjevení Panny Marie.
• Ve čtvrtek 14.9. má naše farnost adorační den, po ranní mši svaté bude nejprve
křížová cesta a po ní bude následovat adorace až do 16:00, zapište se, prosím, na
služby klanění a hlídání na stolku u kancionálů.
• Ve čtvrtek 14.9. bude večerní mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže poutní mší
svatou, celebrovat bude Mons. Vojtěch Šíma. Po mši svaté bude malé agape –
pohoštění, připravte, prosím něco dobrého pro sebe i pro druhé, společně dáme
jistě dohromady bohatý stůl.
• V pátek 15.9. slaví CMG 25 let existence, v 10:00 bude mše svatá s generálním
vikářem Mons Josefem Nuzíkem.
• V pátek 15.9. po večerní mši svaté zveme všechny ministranty na nácvik a
rozdělení ministrování na hody.
• V sobotu 16.9. a v neděli 17.9. bude náš farní kostel přístupný po celý den, mimo
bohoslužby, zapojte se, prosím, do jeho hlídání, či případného provázení, zapsat
se můžete na stolku u kancionálů.
• Na hody 17.9. se bude konat sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmannové nebo u pana Ondřeje Muchy u PsK.
• Velké poděkování a Pán Bůh zaplať patří všem, kdo přišli v sobotu 9.9. na
předhodový úklid kostela, podařil se nám společně kus poctivé práce, i
když pořád zbylo ještě práce jako na kostele. 😊
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala,  777162338
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov

• V pondělí 11.9. bude v 17:00 v kapli sv. Lazara biblická hodina.
• Ve středu 13.9. bude v 16:45 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
• Ve čtvrtek 14.9. nebude ráno mše sv. u PaP. Kvůli slavnosti Povýšení sv. Kříže
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• Každé úterý od 14.00 do 18.00 v měsíci září-říjen budou na petrské faře brigády.
• 7. října v sobotu od 9.00 do 18.00 bude na petrské faře celodenní brigáda.
Všichni jsou zváni.
• Ve čtvrtek 21.9. v 18.30 bude setkání pastorační a ekonomické rady farnosti na
faře u Povýšení
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,  73265699

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KOSTELE POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE NA PROSTĚJOVSKÉ HODY
ČTVRTEK 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE –
TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
A ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
- 8:00 mše svatá
- po mši svaté křížová cesta s texty P. Karla Dostála-Lutinova
- po křížové cestě do 16.00 adorace Nejsvětější svátosti
- 18:00 mše svatá – městská pouť, celebruje P. Vojtěch Šíma –
doprovází schola Dejme toMu
SOBOTA 16.9. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE
- 8:00 mše svatá
NEDĚLE 17.9. – HODY
- 7:30 mše svatá – celebruje P. Aleš Vrzala
- 9:00 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr
- 10:30 mše svatá – celebruje P. Kamil Obr
- 16:30 adorace a svátostné požehnání
- 17:00 koncert scholy Dejme toMu pro širokou veřejnost
V sobotu 16.9. a v neděli 17.9. bude kromě časů bohoslužeb přístupný kostel
Povýšení svatého Kříže včetně možnosti prohlídky s průvodcem.
V neděli 17.9. nebude mše svatá v 9:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
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Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově a Spolek přátel CMG
Vás zvou na: CMG FEST - 25 let pomáháme růst – oslava 25 let od
založení školy. V pátek 15.září 2017 bude v 10:00 mše svatá v kostele
Povýšení sv. Kříže, kterou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář
olomoucké arcidiecéze a od 12.00 do 16.00 na náměstí TGM v Prostějově (u
muzea) se v komponovaném pořadu můžete těšit na vystoupení školního
sboru, školní kapely, scholy, členů historického šermu, divadelních souborů a
další.
Pro děti budou připraveny atraktivní úkoly a ukázky činnosti školy.
www.cmgpv.cz
Akci finančně podpořil Olomoucký kraj

Den otevřených
dveří Charity Prostějov, který bude zahájen v 8.00
Srdečně Vás zveme dne 26. 9. 2017 na

hod. mší svatou v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově.

Od 9.30 hod. Vás čeká na Domově Daliborka (Daliborka 10, Prostějov) a v
přilehlé zahradě prezentace služeb, bohatý doprovodný program včetně
ukázky výrobků našich klientů a drobné pohoštění.
V 13.00 hod. bude slavnostní předání sociálního automobilu od firmy
Kompakt spol. s r.o. naší pečovatelské službě.
Od 16.00 hod. následuje hudební recitál p. Tomáše Zedka s hity našich
největších autorů a zpěváků.

Z centra pro rodinu Arcibiskupství olomouckého:
Setkání žen na cestě života

Zveme ženy všech životních stavů na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme
bezpečný prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Nejbližší
setkání s názvem Pojďte s námi poznat arcibiskupský palác se uskuteční v úterý
12. září, sraz je v 16 hodin před budovou arcibiskupství. Bližší informace:
Marcela Řezníčková, Centrum pro rodinu tel.: 587 405 251, 720 110 750, e-mail:
reznickova@arcibol.cz.
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Výuka náboženství zajišťovaná Římskokatolickou farností Povýšení
svatého Kříže Prostějov bude ve školním roce 2017/2018 organizována
následujícím způsobem:
Stěžejní formou výuky náboženství bude nově společná výuka náboženství
po jednotlivých ročnících pro děti navštěvující různé základní školy. Tato
výuka se bude konat vždy ve čtvrtek v budově ZŠ při CMG na Komenského
ulici 17. Všechny hodiny, tzn. zvlášť pro první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou
třídu a společně pro vyšší stupeň, budou začínat shodně v 16:30. Výuka
náboženství pro třetí třídu bude spojena s přípravou na první svatou zpověď
a první svaté přijímání.
První výuka se uskuteční ve čtvrtek 21.9. v 16:30.
Toto ovšem znamená, že na mnohých školách výuka náboženství probíhat
nebude a bude nahrazena touto společnou výukou náboženství na konanou
v budově ZŠ při CMG.
Dosavadní forma výuky náboženství – výuka ve škole – spojené ročníky – se
i nadále bude konat na RG a ZŠ města Prostějova.
Jelikož budova ZŠ při CMG leží v centru města, jistě nebude pro Vás rodiče,
kteří budete své děti na tuto výuku vodit nebo vozit, problémem tento čas
využít. Pokud přece, pak bychom Vám rádi časem nabídli nějakou možnost,
jak tento čas využít (třeba společná modlitba za děti).
V případě zájmu ze strany dětí i rodičů, by na výuku náboženství mohla
navazovat mše svatá určená především pro děti a rodiče v 18.00 v kostele
Povýšení sv. Kříže.
Uvědomuji si, že to může mnohým z Vás přinést určité komplikace, ale
myslím si, že nám to umožní dát výuce náboženství trošku jiný rozměr a více
se soustředit na rozvoj náboženského života dětí.
P. Aleš Vrzala, farář
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice, http://prostejov.dcpr.cz/,
cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

V novém školním roce jsme pro Vás připravili:
MATEŘSKÉ CENTRUM - každé pondělí od 9 - 12 hod - s programem pro
nejmenší. Zveme k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma,
ale i nezaměstnané rodiče! Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace,
tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, pravidelné programy, hernu pro děti,
poradenství a také Biblické tance – pod vedením Lenky Kadlčíkové. Po prázdninách
začínáme 11.9. 2017.
PRVNÍ ŠKOLIČKA - každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod. Dopolední
kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do
MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí. Přijímáme nové děti. Je nutné se předem
přihlásit.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání zaměřených na výchovu k odpovědnosti a
samostatnosti. Je zaměřen především na praktický nácvik správné komunikace,
založené na porozumění a povzbuzování a na řešení konfliktů. Termíny 3. 10 /
10.10 / 17.10 / 24.10 / 7.11. / 14.11 / 21.11 / 28.11 vždy v úterý od 17 do 19.30
hod. Přednášející Bc. Marcela Kořenková je terapeutkou v oblasti rodičovského
poradenství. Přijímáme přihlášky. V průběhu kurzu nabízíme hlídání dětí.
VÍKENDOVÝ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY Babi, dědo
pojeď se mnou
zaměřený na prohloubení vztahu a posílení vzájemné důvěry.
Kdy: 22.-24.9. 2017 Ubytování s plnou penzí v penzionu Brněnka ve
Velkých Losinách. Přijímáme přihlášky.
ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Škola partnerství nabízí zajímavý a přijatelný způsob vzdálené přípravy na
manželství a rodinný život. Věnuje se problematice mezilidských vztahů,
především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 18 let do 35
let. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, workshopy, diskuze, při kterých
mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera, a především svůj partnerský vztah.
6

Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání. První
víkend je 6.–8. října 2017. Další termíny víkendů jsou od pátku: 3.11. l 24.11. l
15.12. l 12.1. l 21.2. Pro bližší informace: Mgr. Jitka Havlíčková, tel.: 731 626 126,
e-mail: cprprostejov@ado.cz
Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ, které je určeno všem, kteří řeší
především vztahové či výchovné problémy, soulad rodiny a práce, mezigenerační
vztahy apod. V případě potřeby rozhovoru je nutné se objednat, dle potřeby
zajistíme i hlídání dětí. Poradce bude vaším „průvodcem" při hledání možných
řešení. Zároveň vám může zprostředkovat další odborné služby, včetně dalšího
poradenství či terapie. Kontakt: Mgr. Jitka Havlíčková, tel: 731 626 126,
cprpv@seznam.cz
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR,
Olomouckým krajem a městem Prostějov.

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA A ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
ZVOU NA FATIMSKÝ DEN V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V
OLOMOUCI V NEDĚLI 24. 9. 2017
PROGRAM SLAVNOSTI:
09.50 – uvítání sochy panny Marie Fatimské v katedrále
10.00 – MŠE SVATÁ – celebruje emeritní pomocný biskup Mons. Josef
Hrdlička
PROGRAM UCTĚNÍ PANNY MARIE FATIMSKÉ V KATEDRÁLE
12.00 – modlitba Anděl Páně
– tiché osobní uctění
13.30 – 15.00 – uctění mariánskými hnutími a skupinami (meditace – zpěv
– modlitby)
15.00 – 15.45 – modlitba růžence světla
15.45 – 16.15 – promluva „FATIMA – výklad poselství a ovoce slavení
jubilea“ - ČMFA
16.30 – 17.30 – MŠE SVATÁ – celebruje arcibiskup olomoucký Mons. Jan
Graubner
17.30 – PROCESÍ SE SOCHOU PM FATIMSKÉ – přes dómské náměstí
OBNOVA ZASVĚCENÍ – Te Deum a Fatimská hymna.
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den

liturgická oslava

Ne
10.
9.

23. neděle
v mezidobí

Po
11.
9.

Pondělí 23. týdne
v mezidobí

Út
12.
9.

Úterý 23. týdne
v mezidobí

St
13.
9.

Památka sv. Jana
Zlatoústého

Čt
14.
9.

SLAVNOST
POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE

Pá
15.
9.

Památka Panny Marie
Bolestné

So
16.
9.

SLAVNOST
POSVĚCENÍ
KOSTELA (Povýšení
sv. Kříže)

Ne
17.
9.

24. neděle
v mezidobí
HODY

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita, ul.
Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla

18:00
8:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

18:00
8:00
10:00
18:00
18:30
6:30
8:00

sv. Jana Nepomuckého

17:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

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

10:00
17:00
18:30

Nedělník lze také dostávat e-mailem, svůj požadavek zašlete na adresu nedelnik@centrum.cz, je
také ke stažení na stránkách farnosti: www.prostejovfarnost.mzf.cz
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