Nedělník pro 5. neděli postní 18. 3. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
(Je také možné číst texty z cyklu A, pokud se konají skrutinia)
1. ČTENÍ Jer 31,31-34
Prorok Jeremiáš doprovází tragické roky před pádem Izraele do Babylonského zajetí (586 př.
Kr.), které proběhlo ve dvou vlnách. Náš text spadá do období po první vlně. Izrael je
konstituován jako lid mající s Bohem smlouvu. Porušením příkazů smlouvy přestává dokument
platit a Bůh odstupuje od ochrany. Izrael ale porušuje smlouvu téměř nepřetržitě. Může tento stav
změnit Bůh?
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem
novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je
vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem
byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s
Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich
nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již
učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od
nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na
jejich hřích už nevzpomenu.
ŽALM 51
Kající žalm je modlitbou krále Davida, který zhřešil, zde však také modlitbou kajícníka
reflektujícího události, okolo nichž se odvíjelo první čtení. Vyjadřuje nejen lítost, ale i víru v Boží
milosrdenství.
Odpověď: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď
mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. Stvoř
mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své
tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany – a
posilni mou velkodušnost. – Bezbožné budu učit tvým cestám – a hříšníci se budou
obracet k tobě.
2. ČTENÍ Žid 5,7-9
Jeden z nejobtížněji přeložitelných textů Nového zákona. Autor vysvětluje, že Ježíš je nový
velekněz přinášející jednou provždy oběť otevírající nám nebe (4,14-16). Následují argumenty
dokazující, že Ježíš je pravý velekněz (5,1-9). Jako matoucí působí věta o vyslyšení proseb, která
zřejmě komentuje přemožení smrti vzkříšením. Smrtí se myslí všechno naše zlo, které přednáší
velekněz před Boha. Klíčový je pak pojem Kristovy poslušnosti (věrnosti).
Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se
slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl
vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením
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poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny,
kteří ho poslouchají.
EVANGELIUM Jan 12,20-33
Týden před Velikonocemi vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Druhého dne se setká s řeckými poutníky
(„pohany“). A právě zde zaznívá pojem „přišla hodina“, který vyjadřuje jedno z tajemství Janova
evangelia (srov. rozhovor v Káně Galilejské). Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, jak zásadní je projít
touto hodinou záchrany.
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili
bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy,
a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a
Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn
člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do
země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj
život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro
život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i
můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše
rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té
hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a
ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k
němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale
kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa
vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl
naznačit, jakou smrtí zemře.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 18.3. v 15:00 bude v kostele PsK křížová cesta.
• Dnes v neděli 18.3. je sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary – v předminulém
týdnu byly zahájeny práce na projektové přípravě odvlhčení kostela Povýšení
svatého Kříže – což je základní předpoklad pro další práce na nezbytné
rekonstrukci a restaurování našeho farního kostela, v důsledku vysoké vlhkosti se
rozpadají boční oltáře z umělého i přírodního mramoru, velmi vysoká vlhkost je
ostatně také příčinou zvýšené nepohody v kostele nejen v zimních měsících.
V tomto roce bude dokončeno restaurování varhan a slavnostně by měly
doprovodit liturgii na hody, zatím nám zastupitelstvo našeho Statutárního města
Prostějova pro rok 2018 schválilo dotaci ve výši 100 000 Kč, také jsme opět
požádali o dotaci Olomoucký kraj, tam se rozhodne na konci dubna. Podařilo se
zařadit naši křížovou cestu od Františka Bílka do Programu restaurování
movitých kulturních památek Ministerstva kultury – proto bude v tomto roce také
zahájeno restaurování křížové cesty, bude postupné a bude trvat několik let, podle
toho, jak nám budou v jednotlivých letech finanční prostředky přidělovány.
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V důsledku odpojení sakristie kostela CaM od vytápění ze sousední budovy
budeme v tomto roce vyřešit i tuto záležitost, prostory, kde je voda, nemohou
zůstat bez vytápění, obdobně je toto potřeba vyřešit v kuchyňce a sociálním
zařízení v objektu spojujícím kostel CaM a PAX, protože mají obdobný problém,
při jejich výstavbě se na opatření proti zamrznutí vody poněkud zapomnělo.
V neděli 18.3. v 17:30 křížová cesta v kostele sv. Josefa v Krasicích.
V tomto týdnu bychom i přes nepřízeň počasí mohli pokračovat ve
službách v kostele, prosím zapište se, děkuji, je to velká služba pro
všechny, kdo chtějí strávit chvíli v kostele v tichu před Pánem.
V pondělí 19.3. v 19:00 v rybárně obnova v Duchu svatém.
V úterý 20.3. od 17:00 adorace v kostele PsK.
Ve středu 21.3. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 22.3. bude po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
Ve čtvrtek 22.3. se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 22.3. bude při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro
děti.
V pátek 23.3. v 15:00 křížová cesta v kostele CaM
V pátek 23.3. bude výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
V pátek 23.3. v 16:30 bude ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz
před farou).
V pátek 23.3. bude v 17:30 křížová cesta v kostele PsK.
V neděli 25.3. v 15:00 bude v kostele PsK křížová cesta – viz. pozvánka níže.
V neděli 25.3. v 17:30 křížová cesta v kostele sv. Josefa v Krasicích.
Zveme ministranty všeho věku, kteří chtějí sloužit při liturgiích velikonočního
třídenní, aby přišli v sobotu 24.3.2018 v 8.45 hod. do kostela Povýšení sv. Kříže.
Ministrování nejsou jen "konvičky, kalich, paténa", je to služba. Právě proto
budou při liturgiích velikonočního třídenní sloužit jen ti, kteří se na tuto službu
připraví řádně tímto setkáním. Případně také něco vypijeme či zakousneme
(nemusíme si brát svačinu).
Po velikonoční vigilii bývá dobrým zvykem ještě oslavit Velikonoce při agapé (po
shromáždění u eucharistického stolu, se sejdeme u stolu, který sytí naše tělo)
jelikož je potřeba mít alespoň rámcové tušení kolik by bylo zájemců – je u
kancionálů možnost se anonymně zapsat a neanonymně je možné nahlásit faráři,
čím byste byli ochotni přispět na společný stůl – není podmínkou účasti.
Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
3

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 19.3. bude v 16:45 v kostele PaP modlitba celého růžence.
Ve středu 21.3. nebude setkání spol. Modlitby matek.
V době postní budou každý pátek Křížové cesty, a to již od 17.45.
Kdo z rodičů by chtěl přihlásit své dítě k Prvnímu sv. přijímání, ať se obrátí na
otce Pavla Čápa nebo v zákristii.
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

BESEDA TV NOE
Drazí přátelé z Prostějova a okolí,
domluvil jsem se s panem děkanem z Prostějova od kostela Povýšení svatého Kříže,
že přijedu do Prostějova a uděláme besedu o televizi Noe.
Budeme besedovat o programu, povím něco z „naší kuchyně", co se chystá a
nechystá, v čem vidíme příležitosti, proč to zrovna děláme tak a ne jinak. Také bude
prostor probrat, vaše připomínky a podněty, co se vám líbí nebo nelíbí. Kdy, kde,
jak, co a proč bychom měli změnit.
Přivezu nějaká DVD se záznamy našich pořadu, nové zpravodaje, naše poutnické
oplatky a pár dalších věcí, které by mohly účastníky besedy zajímat.
Beseda bude v zasedací místnosti na faře kostela Povýšení svatého Kříže v
neděli 18. března po pobožnosti Křížové cesty, něco po půl 4 odpoledne.
Srdečně všechny zvu na setkání. Prosím, pozvěte i své přátele a známé. Možná se
něco dozvědí, možná to pro ně bude jen pěkně strávené odpoledne.
Těm se s vámi na setkání, přeji krásné dny a všechno dobré.
Petr Kudela

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA FÁTIMA
Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov pořádá přednášku na
téma: FÁTIMA 2107 - pěší pouť napříč Pyrenejským poloostrovem v roce 100.
výročí zjevení Panny Marie,
kterou prosloví PhDr. Karel Kavička.
Přednáška se koná v budově Cyrilometodějského gymnázia ve středu 21. 3. 2017
v 17.30 hodin
Všichni jsou srdečně zváni. PaeDr. Karel Kotyza, předseda regionu
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DKK – DEMOKRACIE, KULTURA, KŘESŤANSTVÍ
Přednášky k výročí 100 let vzniku Československa
V SÁLE ČCE U KALICHA KOLLÁROVA UL. 6)
Pořádá farní sbor evangelické církve v Prostějově
21 března (středa) v 17:00.

Erik Tabery
Základy české státnosti

První republika a my. Cesta české demokracie od Masaryka po současnost
Hudební vstup: Daniel Jun (klavír)
Erik Tabery (* 1977) je český novinář, šéfredaktor týdeníku Respekt. Píše především komentáře
o domácí politice, za které získal řadu ocenění (např. Novinářská Cena Ferdinanda Peroutky).
Napsal: Vládneme, nerušit – opoziční smlouva a její dědictví (vyd.2006), Hledá se prezident –
Zákulisí voleb hlavy státu (2008), Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše
(2017).

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Čtvrtek 22.3. 2018 9-13 hodin.
Katecheze kněze: Příprava na Svatý týden
Modlitba tancem
Možnost přijetí svátosti smíření
Mše svatá
Pořádá Centrum pro rodinu Prostějov, Náměstí J. V. Sládka 2,
Prostějov-Krasice
Kontakt: cprprostejov@ado.cz
Příspěvek je 50 Kč/osobu. Hlídání dětí zajištěno.
přihlášení vyplňte, prosíme, formulář zde:1url.cz/1tP6m

LIST O. BISKUPA POSÁDA OHLEDNĚ DĚKANÁTNÍCH
SETKÁNÍ MLÁDEŽE PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ I
OHLEDNĚ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PANAMĚ.
Milí mladí přátelé,
blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým
ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se,
Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom
„neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať
nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže.
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Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem
Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na
setkání s vámi.
Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro
mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
Myslím na vás v modlitbách,
+ Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2018
(děkanáty Konice, Prostějov, Vyškov)
V rámci Světového dne mládeže 2018
Setkání mládeže bude konat v sobotu 24. března ve Ptení.
Začátek 9:00 v ZŠ Ptení č.p. 175.
Mše svatá ve 14:30 v kostele sv. Martina celebruje P. Marek F. Glac z
Nezamyslic
Věková kategorie 13-25 let
Cena v předregistraci 50,Na místě 60,- (jídlo v ceně)

„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,03)
Hlaste se na www.dsm2018.xf.czkontakt: dekanatkonice@gmail.com

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Vás
srdečně zve na tradiční modlitbu
KŘÍŽOVÉ CESTY.
Modlitbu připravili studenti, rodiče a zaměstnanci CMG.
Koná se na Květnou neděli
25. března 2018 v 15.00 hodin
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
V příběhu modlitby bude možnost svátosti smíření.
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NA KVĚTNOU NEDĚLI 25.3. BUDOU
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI POVÝŠENÍ
ZAČÍNAT ŽEHNÁNÍM RATOLESTÍ A
PRŮVODEM – U POVÝŠENÍ NA RAJSKÉ
ZAHRADĚ, U CYRILA A METODĚJE
PŘED PAXEM A V KRASICÍCH PŘED
KOSTELEM.
Přineste si prosím vlastní ratolesti (nemusí to
být nutně „kočičky“), není v našich silách je
připravit pro všechny.
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
BUDE VE FARNOSTI POVÝŠENÍ VE
SVATÉM TÝDNU V ÚTERÝ 27.3. A VE
STŘEDU 28.3. – OD 9:00 DO 18:00 VŽDY
BUDOU PŘÍTOMNÍ ALESPOŇ DVA
ZPOVĚDNÍCI.
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Úterý po 5. neděli postní
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21.
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24.
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Ne
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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 - ČCE
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, Polišenského
Středa po 5. neděli postní
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Čtvrtek po 5. neděli
postní
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže
Pátek po 5. neděli postní Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sobota po 5. neděli postní Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
KVĚTNÁ NEDĚLE
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla
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17:00
18:30
6:30
8:00
18:00
18:00
8:00
18:00
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18:30

