Nedělník pro Květnou neděli 25. 3. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
1. ČTENÍ Iz 50,4-7
Toto čtení patří k textům tzv. Deuteroizaiáše, který vznikl kolem roku 550 př. Kr. a je
zaslíbením Izraelitům v babylonském zajetí. Od čtyřicáté deváté kapitoly prorok mluví o
Hospodinově služebníku, který vysvobodí zajatý lid. Kdo to je, však tehdejším posluchačům zůstalo
skryté…
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím
slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost
učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá
záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem
potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.
ŽALM 22
Pán se začal modlit na kříži. Mluví o nesmírné bolesti, ale v závěru žalmu přichází změna – Bůh
vítězí. Na poslední verše si ještě musíme počkat do nedělního rána.
Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na
Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ Obkličuje mě smečka
psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu všechny
své kosti. Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj
daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,
– uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, –
slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. – boj se ho, celé Izraelovo plémě!“
2. ČTENÍ Flp 2,6-11
Svatý Pavel povzbuzuje křesťany, aby v pokoře sloužili jeden druhému. Cituje hymnus, který
tehdy užívali v liturgii. Jde o výklad významu Ježíšovy smrti. Boží Syn přijal lidskou podobu,
ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit člověka a ukázat míru Boží lásky! Klíčové je slovo
poslušnost.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl
jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově
jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Na místě evangelia se čtou nebo zpívají pašije, zůstaneme sedět
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Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 25.3. v 15:00 bude v kostele PsK křížová cesta, viz níže.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání v kostele, zvláště na
Velký pátek a na Bílou sobotu a ve zpovědní dny.
• V úterý 27.3. od 17:00 adorace v kostele PsK.
• Ve středu 28.3. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Dění v kostele Povýšení sv. Kříže od Zeleného čtvrtka do Neděle Zmrtvýchvstání
je uvedeno níže.
• Ve čtvrtek 22.3. se nekoná výuka náboženství na ZŠ při CMG – jsou prázdniny.
• Kasičky postní almužny přineste nejpozději na Zelený čtvrtek, budeme je při mši
sv. přinášet v průvodu.
• Zveme ministranty, kteří byli na ministrantské přípravě tuto sobotu, aby přišli na
obřady vždy tak, aby byli 30 minut před začátkem obřadů již oblečeni a mohli se
řádně připravit. Ti ministranti, kteří nebyli na přípravě, a přesto by chtěli
ministrovat, ať se obrátí na faráře nebo ceremoniáře.
• 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 – je
třeba se zapsat nejpozději v pondělí.
• U božího hrobu se koná sbírka na pro křesťany ve Svaté zemi.
• V neděli 1.4. se koná sbírka na kněžský seminář.
• V neděli 1.4. se na závěr každé mše svaté budou žehnat pokrmy.
• V neděli 1.4. bude otevřená knihovna a bude připraveno i něco dobrého na zub.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
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
• Zpovídání ve Svatém týdnu u sv. PaP bude 45minut před každou mší a obřady na
Velký pátek a Bílou sobotu. Možnost zpovědi i po mši svaté.
• Po Vigilii na Bílou sobotu bude krátké “velikonoční” setkání v kapli sv. Lazara.
Prosím doneste nějaké občerstvení.
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• 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, 
73265699
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.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI BUDE VE FARNOSTI
POVÝŠENÍ VE SVATÉM TÝDNU u PsK V ÚTERÝ 27.3. A VE
STŘEDU 28.3. – OD 9:00 DO 18:00 VĚTŠINOU BUDOU
PŘÍTOMNÍ DVA ZPOVĚDNÍCI, U CaM VE STŘEDU 28.3. PŮL
HODINY PŘED MŠÍ SV.

Bohoslužby Velikonočního třídenní v kostel Povýšení sv. Kříže

29. 3. Zelený čtvrtek
mše svatá
18.00 hod.
po mši sv. bdění v Getsemanské zahradě podle zájmu, nejdéle do 21:00 hod.
30. 3. Velký pátek
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
křížová cesta
9.00 hod.
bohoslužba
15.00 hod.
po obřadech modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod.
31. 3. Bílá sobota
ranní chvály a modlitba se čtením
8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu
8.00 – 17.00 hod.
31. 3. Velikonoční vigilie
mše svatá s vigilií a křestní bohoslužbou
20.00 hod.
1.4. Neděle Zmrtvýchvstání
mše svatá
7.30 hod
mše svatá
10.30 hod
nešpory a svátostné požehnání
18.00 hod.
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Zelený čtvrtek 29.3. –
společné setkání při
mši svaté v katedrále
Zveme všechny
ministranty na mši
svatou na Zelený
čtvrtek 29.3. v 9:30
hodin. Při této mši
svaté kněží
v olomoucké katedrále
obnoví sliby a biskup
při mši svaté světí
oleje.
Při mši svaté se sjedou
ministranti z celé
olomoucké arcidiecéze
(kolem 200
ministrantů).
Můžeme společně
prožít mši svatou,
která nás povzbudí ke
radostné službě.
Přihlašujte se do úterý
27.3. SMS zprávou na
tel. 776 066 693
Podle počtu
přihlášených pojedeme
patrně autem. Setkáme
se u rajské zahrady v 8:
15 hodin, odjedeme
auty v 8:30 hodin.
Ministrantské oblečení
s sebou.
S pozdravem Pavel
Caha, kaplan farnosti,
tel. 776 066 693, email:
Caha.Pavel@seznam.c
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