Nedělník pro 3. neděli v mezidobí 27. 1. 2019
1. ČTENÍ Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Slavnost nového začátku – v 5. stol. př. Kr. se po více jak 100 letech podaří obnovit jak chrám,
tak i vlastní slavení bohoslužeb. Lidé však již nevědí, jak bohoslužba vypadala, ani co bylo
obsahem Božího zákona. A tak se obnovuje nejen zasvěcení Hospodinu, ale také je třeba vše
vysvětlit.
Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli
schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství
před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo
byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím.
Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili.
Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji
otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid
odpověděl se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se
Hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, a
tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i
levité, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu,
vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, když slyšeli
slova Zákona. Ezdráš jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a
posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen
našemu Pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla!“
ŽALM 19
Tento žalm je oslavou Božího zákona, který jsme v 1. čtení připomněli. Dnes se můžeme připojit
k radosti Izraele a chválit Boha za dar jeho „příkazů“. Vždyť vedou k životu.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, – Hospodinův příkaz je
spolehlivý, – nezkušenému dává moudrost.
Hospodinovy předpisy jsou správné, – působí radost srdci, – Hospodinův rozkaz je
jasný, osvětluje oči.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, – Hospodinovy výroky jsou
pravdivé, – všechny jsou spravedlivé.
Nechť se ti líbí slova mých úst – i smýšlení mého srdce, – Hospodine, má Skálo,
vykupiteli můj!
2. ČTENÍ 1 Kor 12,12-30
Pokračujeme ve čtení 12. kapitoly, o duchovních darech. Nesrovnalosti v komunitě přiměly svatého
Pavla, aby pečlivě vysvětlil, jak se jednotliví lidé vzájemně doplňují, a stejně pracuje i Duch svatý v
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nás. Každému dává jiný dar. To ale není důvod k pohrdání lidmi s méně významnými dary. Díky
tomu máme zachycenu jednu z klíčových teologických reflexí církve v Písmu.
Bratři! Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla,
přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista.
Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé
nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha: „Nejsem
ruka, a proto nepatřím k tělu,“ proto ještě k tělu patří! A kdyby řeklo ucho: „Nejsem
oko, a proto k tělu nepatřím,“ proto ještě k tělu patří! Kdyby bylo celé tělo jenom
oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich?
Takto však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen
jeden úd, kam by se podělo tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno
tělo. Oko tedy nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“, nebo zase hlava nohám:
„Nepotřebuji vás!“ Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější.
A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v
oblékání projevujeme větší pečlivost, a údy, za které se stydíme, tím slušněji se
zakrývají, kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že
se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby
se údy vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní
údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují.
Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli
misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar
uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři?
Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají
všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém
jazyku pronesené vykládat?
EVANGELIUM Lk 1,1-4; 4,14-21
Tento úryvek je složen ze dvou částí – úvod k Lukášovu evangeliu, kde autor popisuje důvod
sepsání, komu celé toto dílo píše i metodu, jak pracoval. A pak přeskočíme tři kapitoly – Ježíšovo
dětství, událost křtu i pokušení na poušti. Ježíš nyní veřejně vystupuje v moci Ducha, jak dokládá
i citace proroka (Iz 61,1-2).
Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi
námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova.
A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že
to pro tebe, vážený Theofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o
spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen.
Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém
kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili.
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy.
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl
místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych
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přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto
Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V neděli 20.1 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu kostelů,
vynesla: 21 341 Kč, všem dárcům Pán Bůh zaplať!
• Výsledky Tříkrálové sbírky už jsou skutečně na nástěnce!
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V pondělí 28. 1 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 30. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 31. 1 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 31. 1 v 16:30 se nekoná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 31. 1 není při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti.
• Pátek 1. 2 je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
• V pátek 1. 2 dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
• V pátek 1.2 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V sobotu 2.2 se budou při mši svaté žehnat svíce – svíci dostanete!
• V pondělí 4.2. se bude po ranní mši svaté uklízet vánoční výzdoba kostela.
• Termíny přípravy na 1.sv. přijímání do začátku března (posunutí o týden zapříčiní
jarní prázdniny): pondělí 11.2 a 25.2 v 16:30 na faře u Psk a pátek 15.2 a 1.3
v 16:00 na faře u PsK.
• Letos se také vypravíme na pouť do Fatimy od 10.-15.6. Bližší informace na
nástěnce nebo na stolku uprostřed. Kdo máte zájem, hlaste se co nejdříve!!!

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže
v Prostějově 16. ledna 2019
• Modlitba za zemřelého člena pastorační rady JUDr. Skulníka
• O. děkan: V Oldinu za rok 2018 jsou uvedeny reakce o. arcibiskupa k podnětům,
které vzešly z pastoračních rad. Sledujte, mějte přehled. Oldin je v elektronické
podobě na stránkách ado.cz
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• Dětský karneval pořádaný každoročně paní Miladou Tomčiakovou již nebude.
Důvodem je nedostatečné personální zajištění akce.
• MVDr. Z. Bartošová: pozvánka na 73. lidovecký ples konaný 16. 2. 2019
v Národním domě v Prostějově.
• O. děkan: pozvánka na ekumenickou bohoslužbu (neděle 20. 1.)
• V postní době je plánována duchovní obnova. Povede ji dominikán o. Štěpán Filip.
Uskuteční se některou sobotu postní doby v katechetickém sále, možná kapacita až
80 účastníků, datum bude upřesněno, oběd zajistíme.
• Výměna kotle a regulačních prvků topné soustavy proběhne pro zákristie a
katechetický sál s příslušenstvím – nově je řešen také ohřev TUV pro zákristie a
pro kuchyňku u sálu, na faře výměna ohřívačů vody – havarijní stav.
• Topení v zákristii kostela C+M: Vedení Lipka z. s. a Jistota o. p. s. zamítlo možnost
dodávání tepla pro temperování zákristie. Budeme řešit samostatně jinou formou
v nejbližší možné době.
• 4. farní ples: pátek 22. února, Dům služeb na Olomoucké, lístky jsou stále v prodeji,
cena lístku zůstává nezměněna 150,- Kč. Dárky do tomboly vítány. Výtěžek plesu
podpoří opravu farní budovy u kostela Povýšení sv. Kříže. Práce bude třeba zahájit
co nejdříve po odstěhování bratří salesiánů. Prostorové nároky: II. Patro = bydlení
kněze a kaplana + pohostinská místnost, I. Patro = prostory Centra pro rodinu,
účetní děkanátu, kancelář technického administrátora, přízemí = zázemí pro
farnost
• Slavnost 1. svatého přijímání bude letos vzhledem k velkému počtu dětí
organizována na dvou místech a ve dvou termínech. 26. května u Povýšení, 2.
června ve filiálním kostele CM
• Nový betlém: reakce pozitivní. Někdy zaznívá otázka, kam se poděl starý betlém.
„Loňská a předloňská sestava“ byla kompletně zapůjčena z farnosti Velké
Opatovice. Původní betlém byl devadesátých letech z velké části odcizen (krádeží
bylo podle svědectví několik a máme pozůstatky dvou betlémů s většími figurkami
– o jednom víme, že zde byl vystaven, o druhém se neví nic). Zbývající figurky
odcizeného betléma (betlémů) jsou ve špatném stavu a jsou stále vedeny v inventáři
farnosti. Poté byl betlém nahrazen nesourodým souborem zapůjčených figurek, o
čemž svědčí to, že ze spodní strany je napsáno, odkud byly zapůjčeny.
• Ing. M. Cagalová tlumočila vzkaz o. arcibiskupa týkající se „bohatství církve a
majetků“. Ve velké míře jsou finanční prostředky vynakládány také na investice do
zřízení, rekonstrukcí a vybavení církevních škol. Např. přímo v Prostějově
Arcibiskupství olomoucké investovalo 35 milionů do Církevní základní školy + 10
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milionů CMG. Přitom je třeba si uvědomit, že existence církevních škol je pro stát
výhodnější, platí pouze učitele a provoz školy, neplatí investice do vybavení a
budov. V první desítce středních škol s nejlepšími výsledky se umístily tři církevní
školy. V současné době probíhá rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži, na Stojanova gymnázia na Velehradě od září působí v Kroměříži
církevní Střední odborná škola zaměřená na obory pro zemědělství a lesnictví.
• Farní pouť letos nahrazuje zájezd do Fatimy (letecky s cestovní kanceláří Miklas
Tour, 10. – 15. 6. 2019. Místo ubytování je cca 3 min od místa zjevení.
• Informace pro pořadatele „adventních a vánočních koncertů“– případný termín
koncertu na Vánoce 2019 je třeba nahlásit už nyní. Některá data jsou již obsazena
a na pozdější kolizi termínů nebude brán zřetel.
• Další setkání pastorační rady ve středu 27. 2. 2019
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
• Ve středu 30. 1. budou v 17:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
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)
• Adopce na dálku Haiti – v pokladničkách se vybralo 2878 Kč, zbývá vybrat 3622 Kč–
věnujeme na to sbírku z neděle 27.1.2019

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
1. 2. 2019 v Smržicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla.
www.mladezprostejov.cz.
• Spolek Sarkander, z. s. a animátoři děkanátu Konice Vás zvou na PRVNÍ
ROČNÍK DĚKANÁTNÍHO PLESU MLÁDEŽE pro každého, kdo se rád
baví s mladými, vstup ve společenském oblečení. V sobotu 23. února v 19.00 v
sokolovně ve Ptení. 18.15 možnost krátké adorace v místním kostele.
Výtěžek plesu bude věnován Mateřskému centru Srdíčko v Konici.
Vstupenky v předprodeji od 1. února za 60 Kč u konických animátorů, na
dekanatkonice@gmail.com nebo u Vítka Minxe, tel.: 776 208 100; na místě za 80
Kč. Kontakt na organizátora: Lucie Machalová, dekanatkonice@gmail.com, 720
548 110
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
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http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými
vrstevníky. Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou
všechny maminky a děti.
PRVNÍ ŠKOLIČKA
v lednu a v únoru POUZE VE čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační 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.
Seminář na téma: „Dělám to dobře? aneb Rodiče i děti potřebují podporu"
V sobotu 23.února 2019 od 14:00 – 18:30 hodin
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou projektu KER a terapeutkou
v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste do 15. 2. 2019 - na:
https://1url.cz/QMqAv
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanka
Neckařová, tel: 608 228 464 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým krajem a
městem Prostějov.

Srdečně zveme na čtvrtý farní ples, který se bude
konat v Domě služeb na Olomoucké ulici
v Prostějově v pátek 22.2.2019 od 20.15 hodin.
Výtěžek plesu je určen na opravy fary PsK. Přispět
můžete koupí lístků (a tím i svojí přítomností),
darem do tomboly či finančním příspěvkem a také
hlavně modlitbou, aby nás Pán při zdravém srdci
zachovati ráčil.
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den

liturgická oslava

Ne
27.
1.

3. neděle
v mezidobí

Po
28.
1.

Památka sv.
Tomáše
Akvinského, kněze
a učitele církve

Út
29.1.

Úterý 3. týdne
v mezidobí

St
30.
1.

Středa 3. týdne
v mezidobí

Čt
31.
1.

Památka sv. Jana
Boska, kněze

Pá
1.
2.

Pátek 3. týdne
v mezidobí

So
2.2.

Svátek Uvedení
Páně
do chrámu

Ne
3.
2.

4. neděle
v mezidobí

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

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

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

8:00
16:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Anny
sv. Cyrila a Metoděje

8:00
18:00
8:00
10:00
16:00
17:00

Mostkovice
sv. Petra a Pavla

18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů st.
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomu.
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
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