Nedělník pro 3. neděli v mezidobí 21. 1. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ Jon 3,1-5.10
Kniha Jonáš je koncipována jako literárně promyšlená novela. První scéna: Prorok utíká před
Hospodinem, klesá až na dno… Druhá scéna: Jde, ač nerad, do Ninive. Prochází jím pouze jeden
den, ale Ninivané reagují. Jenže toto právě Jonáš nechtěl. Jeho pohled na spravedlnost je jiný než
Hospodinův.
Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání,
které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu.
Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal
procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“
Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí.
Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na
ně zkázu, kterou jim hrozil.
ŽALM 25
Žalm je vybrán tak, aby korespondoval s 1. čtením, resp. evangeliem. Je to odpověď toho, kdo je
povolán: „Ukaž mi své cesty, Hospodine!“ Žalm se může stát i naší modlitbou.
Odpověď: Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své
pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Rozpomeň se, Hospodine, na své
slitování, – na své milosrdenství, které trvá věčně. – Pamatuj na mě ve svém
milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, –
proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí
své cestě.
2. ČTENÍ 1 Kor 7,29-31
První list Korinťanům je množstvím odpovědí na konkrétní nesourodé otázky položené Korinťany.
Sedmá kapitola odpovídá na otázky manželství a celibátu. Citované verše ukazují na klíč k
předporozumění tehdejších křesťanů: Pán brzy přijde – manželství ani plození dětí již není
důležité. Čas ukázal, jak Pán myslel svůj „brzký“ příchod. Výzva v sedmém verši prvního listu
Korinťanům je stále aktuální: „Žijte, jako by věci tohoto světa měly zítra skončit.“
Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji
neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a
ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by
ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.
EVANGELIUM Mk 1,14-20
Začátek Markova evangelia vypráví o Ježíšově veřejném působení. Ježíš navazuje na Jana Křtitele,
tradice Starého Zákona… Své působení spojuje s konkrétními lidmi: napřed je povolal, aby
následně mohli zažít jeho spásu.
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Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když
šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři;
byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned
nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna
Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali
svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 21.1. se koná sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
• Dnes v neděli 21.1. se v 16:00 koná v našem farním kostele ekumenická
bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
• Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele PsK dnes a v příštím týdnu!
• V úterý 23.1. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 24.1. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 25.1. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
• Ve čtvrtek 25.1. se v 16:30 koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 25.1. je při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro děti.
• V pátek 26.1. v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 26.1. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• V pátek 26.1. v 17:00 se koná adorace za volbu prezidenta.
• V tomto týdnu je mnoho volných úmyslů – pondělí ráno, úterý ráno, středa večer,
čtvrtek ráno, pátek ráno, sobota ráno. V dalším týdnu je to podobné. Využijte
možnosti obětovat milost mše svaté za zemřelé i za živé.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
• Benefiční koncert Scholy Cantorum a hostů minulou neděli vynesl 14170 Kč, a to
díky tomu, že Bohu známý dárce přispěl na konání tohoto koncertu v podobné
výši. Pán Bůh zaplať!
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 22.1. bude v 16:45 v kostele PaP modlitba celého růžence.
• Ve středu 24.1. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
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• Sbor se sejde se ve středu 7. února v 19.00 hod na kůru.
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

Pozvání do kina
Ve středu 24.1. 2018 v 19:35 bude v kině Metro 70 v Prostějově promítán
cestopisný dokument Camino na kolečkách. Pojednává o pouti vozíčkáře na
poutní místo Santiago de Compostela. Doporučujeme ke shlédnutí. P. P. Caha

Oslava svátku svatého Jana Boska v sobotu 27.1.2018 Ohrozim.
…provázet nás bude sen z 9 let a stěhování oratoře

Program – sál Kulturní dům Ohrozim 9:00 zahájení modlitbou
9:15 program pro dospělé a program pro děti s výrobou masek na
maškarní ples zvířat
12:00 společný oběd
13:00 – 14:00 hry pro děti i dospělé 14:00 – 15:00 Maškarní ples
pro děti
16:00 mše svatá v kostele sv. Václava v Ohrozimi
19:30 ples SHM a ASC s tombolou (Dospělí si na večerní ples připraví
zvířecí masku odkazující na sen Jana Boska z 9 let)
24:00 požehnání na závěr plesu
Všechny přátele sv. Jana Boska zve Salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka
v Prostějově, animátoři Salesiánského hnutí mládeže Klubu Prostějov a
Salesiáni spolupracovníci
Více informací: P. Petr Matula SDB, ředitel Salesiánské komunity v
Prostějově (t.: 731 600 061)
http://prostejov.sdb.cz http://www.ascczech.cz/rs/
https://shmpv.cz/
Dobrovolný příspěvek (dospělí 150 Kč, děti 70 Kč / jen ples 50 Kč)
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Srdečně zveme na 3.farní ples, který se bude konat v pátek 9.2.2018
od 20.hodin v domě Služeb na Olomoucké ulici. Lístky si můžete
zarezervovat pomocí domluvy s organizátory- Ing. Janem Černým, Ing.
Renatou Plenařovou či jáhnem Ing. Mgr. Petrem Hubáčkem, nebo pomocí
emailu treti.farni.ples@seznam.cz. Prodej lístků bude ve farní kanceláři.
Kapacita sálu je omezena, proto nemusíte čekat s koupí lístků, inu "kdo dřív
koupí, neprohloupí". Když budete moci přispět darem do tomboly či
finančními prostředky, kontaktujte Ing. Jana Černého nebo ostatní zde
uvedené. Prosíme o modlitbu za pokojný zdar akce, která se koná i pro
dokončení našich varhan.
Okresní organizace KDU-ČSL v Prostějově si vás dovoluje pozvat na 72.
OKRESNÍ PLES, který pořádá v sobotu 10. února 2018 od 19:00 bod.
v Národním domě v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1. Hraje hudební skupina PHS.
Předtančení Národopisný soubor Mánes. Vstupné 200 Kč, Společenský
úbor. Předprodej vstupenek od 15. 1. 2018 v okresní kanceláři KDU-ČSL,
Vápenice 21, ve dvoře, každou středu mezi 9:00 hod. - 16:00 hod., od
5.2.2018 pondělí až čtvrtek mezi 9:00 hod. - 16:00 hod. v předprodeji
Městského divadla Prostějov nebo po dohodě u okresního tajemníka
Hrubanová (mobil: 739 615 406).
Svátost biřmování
Před časem se začala připravovat v zařízení Charity Daliborka skupinka starších lidí
k biřmování. Účastnící přípravy jsou ve věku 60-75 let. Lidé se těší na společné
chvíle ve víře. Tuto svátost může křesťan přijmout v každém věku, i v nemoci.
Nebojte se přijít, zájemci o přípravu ke sv. biřmování (dospělí)! Jedna paní vyjádřila
obavy, že se to asi nenaučí. Při přípravě není cílem se naučit co nejvíce vědomostí
týkající křesťanské víry. Hlavní cílem je upevnění ve víře a objevit také krásu víry.
Prosím, pokud by někdo z vás měl zájem přihlašujte se do konce ledna osobně u
někoho z kněží, jáhna nebo katechetů ve farnosti. (jméno, telefon, email.) První
setkání by proběhlo 2.února 2018 v 19:00 na faře.
P. Pavel Caha, kaplan farnosti Povýšení sv. Kříže.
Zájemci o biřmování z mládeže se mohou taky přihlásit na přípravu k biřmování, ta
by se konala paralelně s přípravou dospělých.
P. Aleš Vrzala, farář farnosti Povýšení sv. Kříž
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Prohlášení Arcibiskupství olomouckého
Na stále opakované útoky a pomluvy ze strany Byzantského katolického patriarchátu
už dlouho neodpovídáme, protože počítáme s tím, že rozumní čtenáři snadno odhalí
jejich zmatenost. V tyto dny však dostáváme dotazy na veřejné dopisy této skupiny,
které jsou šířeny dokonce i elektronickou poštou z obecních úřadů. Proto považujeme
za nutné podat informaci o této skupině, kterou založil bývalý kněz naší arcidiecéze.
ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se za biskupa a skupinou,
kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních
trestů. Sám pak vyhlásil exkomunikaci na papeže Jana Pavla II. a později i na papeže
Benedikta XVI. a papeže Františka a také na většinu katolických biskupů světa. Část
tohoto společenství žije na Ukrajině a část v Česku, protože někteří byli z Ukrajiny
vypovězeni pro podporování proruských separatistů. Ve svých prohlášeních odvážně
hájí některé významné lidské i evangelní hodnoty důležité jak pro církev, tak pro
lidstvo. Zároveň je spojují se svými zvláštními pohledy a nestydí se používat
nedoložená tvrzení, dohady a pomluvy. Tak se snaží i nyní zasáhnout do
předvolebního boje u nás pomlouváním prezidentského kandidáta prof. Drahoše.
V Česku nejsou registrovanou náboženskou společností, i když se o to opakovaně
snažili. V poslední době sami sebe označují za sektáře. Jejich mnohé postoje nelze
považovat za shodné s katolickou církví, ani za lidsky vyzrálé a rozumné. Katolická
církev se od jejich aktivit distancuje.
+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Olomouc, 19.1.2018

K zamyšlení
Není možné zastávat naše křesťanské hodnoty a volit přitom Miloše Zemana.
Pokud svoji víru myslím vážně, pak v osobním i společenském životě se mám
alespoň snažit být laskavý, být pravdivý a usilovat o zdvořilost. Ve všech těchto a ve
všech představitelných křesťanských hodnotách je na tom Jiří Drahoš mnohem lépe
než Miloš Zeman.
Naší nejdůležitější křesťanskou hodnotou je láska, která neznamená, že máme vždy
stejné názory, ale že ctíme jeden druhého a že pozemské spory končí chvílí smrti.
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Miloš Zeman měl na příklad s kardinálem Miloslavem Vlkem pozemské spory, ale
Zemanova nenávist šla až za hrob a Miloslavu Vlkovi nepřišel ani na pohřeb. Jiří
Drahoš se naopak projevuje, zdá se mi, jako velmi kultivovaný, bez projevů
nenávisti.
Mezi naše křesťanské hodnoty patří rovněž pravda. Miloš Zeman lže a lže
opakovaně a je mu to jedno. Naposledy po prvním kole se pochlubil, že jej
podporuje i Karel Gott. Jenomže Karel Gott jej nepodpořil. Haló, není možné volit
člověka, který lže!
Další naší důležitou hodnotou je rodina. Zeman pro ni během politické kariéry
neudělal nic – nebo si na něco vzpomínáte? Jiří Drahoš je v tomto ohledu velkou
nadějí, když ničím, tak příkladem vlastního života. Poznámka pro ty katolické
křesťany, kteří to považujete za důležité a jen pro vás. Jiří Drahoš žije stále se svou
první manželkou Evou, Miloš Zeman je rozvedený a podruhé ženatý. Hm. Ani
Zeman, ani Drahoš nejsou vítači migrantů, to jen Zeman lživě vykřikuje z plakátů,
že tahle země je jeho.
Miloše Zemana podporuje Jiří Ovčáček, svou otevřenou podporu mu vyjádřila
Lenka Procházková (ano, ta), naopak jej nepodporuje Karel Gott. Abych
nezapomněl, ještě jej pravděpodobně podporují pánové Babiš, Mynář a Nejedlý a
další prapodivné existence. Jiřího Drahoše podporuje Jiří Grygar, Dana Drábová,
Pavel Fischer, Benedikt Mohelník, Tomáš Halík, Zdeněk Svěrák, počítám, že všichni
vědci a skoro všichni herci a zpěváci.
Mezi křesťanské hodnoty patří i určité šlechtictví ducha a zdvořilost, vědomí, že
každé slovo je důležité a že moje řeč má být ano a ne. Miloš Zeman je velmi
vulgární, je neovládatelně vulgární na veřejnosti, urážlivý a urážející, nezdvořilý a
neslušný v médiích, ano, tam, kde jej slyší i děti mateřských a základních škol, a
studenti středoškolští zase vidí, jak je prezident jejich země Miloš Zeman opakovaně
a ponižujícím způsobem proruský a pročínský. A nenechme se mýlit, při všech
myslitelných nectnostech Evropy je Rusko mnohem horší varianta, z pohledu
rodiny, výchovy dětí, alkoholismu, z pohledu všech křesťanských hodnot. Neumím
si představit, že by Jiří Drahoš mluvil v Českém rozhlase opilecky vulgárně nebo
sepisoval ponižující prohlášení směrem k východu. Tohle je pro mě důležitý bod.
Pokud svou víru, kdo myslíme vážně, pokud nám záleží na mladé generaci, a pokud
pro nás pravda, láska, zdvořilost a vzdělání ještě nejsou prázdná slova, ze dvou
kandidátů, kteří jsou na výběr, zvolíme Jiřího Drahoše. Naprosto jednoznačně.
Marek Vácha
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Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a přátelé na tradiční dětský

KARNEVAL
V neděli 11. února 2018 od 14:30.
V přednáškovém sále Národního domu v Prostějově.
14:30 – 15:30 Hry a soutěže pro děti
15:30 Průvod masek a soutěž o nejkrásnější masku
15:30 – 17:00 Hry a soutěže pro děti
17:00 Pohádkové představení
Losování pohádkových cen
Vstupné 50 Kč za dítě, dospělí vstupné dobrovolné.
Na akci srdečně zve Petr Tomčiak, Jana Faltýnková, Kateřina Cagalová, Milada
Tomčiaková a tým.

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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28.
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4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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
Povýšení sv. Kříže

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita, Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice

8:00
10:00
17:00
18:30
6:30
8:00
10:30
18:00
18:00

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

8:00
18:00
18:30

sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
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