Nedělník pro 32. neděli v mezidobí 11. 11. 2018
1. ČTENÍ 1 Král 17,10-16
Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. v době, kdy v Severním Izraeli vládne král Achab a jeho
pohanská manželka Jezabel (původem z pohanského Sidonu) zavádí pohanské kulty. Hospodin
trestá odpadnutí Izraele od víry suchem. Paradoxně ve vedlejší pohanské zemi (Sarepta patřila k
Sidonu, dnešní Libanon) žije žena – pohanka, která ctí Hospodina a proroka si váží, takže ho
přijme k sobě a stará se o něj.
Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle – jedna vdova tam právě
sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se
napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“
Ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen
hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak
půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme.“
Eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně
malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu.
Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude
ve džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi!“ Ona tedy šla a
udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se
mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které
promluvil skrze Eliáše.
ŽALM 146
Žalm reaguje nejen na čtení, ale vyjadřuje naši hlubokou víru, že Bůh se zastane těch, kdo jsou mu
věrni.

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje
spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin
bude vládnout navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
2. ČTENÍ Žid 9,24-28
List Židům pokračuje ve své argumentaci, která vysvětluje, proč Ježíš může být knězem
přinášejícím oběť za všechny lidi, i když neodpovídá židovským předpisům o kněžství podle
Starého zákona. Srovnání se starozákonní obětí smíření svátku Jom Kipur ukazuje, že Ježíšova
oběť se již nikdy nebude opakovat. Předchozí oběti byly jen náznakem toho, co se v Kristu stalo
jednou provždy a v nejvyšší míře.
1

Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama, která je jenom
napodobeninou té pravé, ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u
Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám sebe, jako velekněz vchází do
velesvatyně rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už mnohokrát od stvoření
světa. Ale zjevil se teď na konci věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil
hřích. A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud, podobně
je tomu i u Krista: když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého
množství lidí, objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří
na něho čekají.
EVANGELIUM Mk 12,38-44
Navazujeme na poslední Ježíšovu kontroverzi s farizeji. Po našem úryvku přichází pouze slovo o
konci věků a následný popis událostí Velikonoc. Proto význam daru chudé vdovy není diskusí nad
výší příspěvků na chrám, ale shrnutím, co znamená přijmout celou Ježíšovu zvěst. Tato žena
vydala Bohu svůj život a svoji budoucnost. To je akt víry!
Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají
rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách;
vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější
soud.“ Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do
pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a
dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než
všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku,
ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Kaplan naší farnosti P. Pavel Caha SDB už nemá zdravotní dovolenou a pomalu
se bude zapojovat do práce ve farnosti.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Je možné si zakoupit kalendáře, vždy po mši svaté v zákristii, kalendáře se budou
prodávat už jenom dnes v neděli 11.11!!!!!!!!!!!!!
• V neděli 4.11 se konala sbírka na Charitu, vynesla: 18 314,- Kč, Pán Bůh zaplať!
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 12.11 v 16.30
v katechetickém sále a v pátek 16.11 v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 12. 11 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
• Ve středu 14. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve středu 14.11. se v 18:00 sejde pastorační rada na faře v rybárně.
• Ve čtvrtek 15. 11 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
2

• Ve čtvrtek 15. 11 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 15. 11 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " G ".
• Ve čtvrtek 15.11 se v 18:15 můžete v kostele PsK připojit k modlitbě celého
růžence.
• V pátek 16.11 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.
• V sobotu 17.11 bude v 10:00 v kostele PsK mše svatá s udílením svátosti
biřmování, pro biřmovance, kteří se připravovali na CMG a v charitním domově
Daliborka.
• V neděli 18.11.se bude konat listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy a
údržbu kostelů a fary.
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 12. 11 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 14. 11 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
• V neděli 18.11.se bude konat listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy.
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
Farnost Mostkovice (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
• V neděli 4.11 se konala sbírka na charitu, vynesla: 2607 Kč, -Pán Bůh zaplať!
• V neděli 18.11.se bude konat listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy.
• V neděli 11.11. 2018 bude v 17.00 v kostele sv. Petra a Pavla BENEFIČNÍ
KONCERT na Trefu.
• HODINA PRO HOSPODINA se bude konat 25.11.2018 v 15:00 v kostele sv.
Petra a Pavla Přijďte s námi na konci církevního roku děkovat Pánu Bohu za vše, jak
se v našich životech projevuje. Pomozte nám tak společně při zamyšlení, modlitbě,
tiché adoraci a zpěvu scholy Dejme toMu co nejlépe oslavit Boha a dovolit Mu více
vstoupit do našich dní.
• Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov Vás srdečně zve na
PŘEDNÁŠKU „Mladí v bibli“, kterou prosloví doc. P. Petr Chalupa
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ThD., biblista na teologické
fakultě UP v Olomouci.
Vyslechneme si přednášku
známého a v našem regionu
pravidelně vystupujícího
odborníka a pedagoga. Opět
se sejdeme v budově
Cyrilometodějského
gymnázia na Komenského
ul. 17 v Prostějově ve středu
21. listopadu 2018 v 17.30
hod. Výbor regionální
pobočky srdečně zve Vás i
Vaše přátele. Daniela
Tobolová, předsedkyně regionální
pobočky
Animátoři děkanátu
Prostějov si vás dovolují
pozvat na církevní silvestr
PRVNÍ REPUBLIKA
v sobotu 1.12. v Brodu u
Prostějova: 18:00 mše svatá
v kostele, 19:30 zahájení
v sále hasičárny. Hosté ve
společenském či dobovém
oděvu a ti z vás, kteří
obohatí večerní tabuli, jsou
obzvlášť vítáni.
Křesťanská rodina
s dětmi hledá naléhavě
pronájem bytu 2+1, info
na čísle 605528068
Nedělník můžete dostávat do
emailové schránky, přihlášení je
možné na adrese
nedelnik@centrum.cz.
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