Nedělník pro 4. neděli v mezidobí 3. 2. 2019
1. ČTENÍ Jer 1,4-5.17-19
Úvod knihy je popisem povolání, tedy předání mandátu. Prorok Jeremiáš začal působit v roce 626
př. Kr. a jeho mise končí definitivním pádem Jeruzaléma (587 př. Kr.). Jeho proroctví je prolnutím
Boží přízně k Izraeli a kritikou nedůvěry Izraele k Bohu. Podobné napětí uslyšíme i v dnešním
evangeliu.
Za krále Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem
tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy
jsem tě ustanovil.
Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě
nezbavil odvahy před nimi.
Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, železný sloup a bronzovou zeď proti
celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejím kněžím i lidu země.
Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou – praví
Hospodin – abych tě vysvobodil.“
ŽALM 71
V prvním čtení se dal prorok Jeremiáš do služeb Hospodinu. Co je jeho silou? Bůh sám! O Pána
se opírá.

K tobě se utíkám, Hospodine, – nechť nejsem zahanben navěky! – Ve své
spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď, – nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!
Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně, – neboť tys moje skála a tvrz. –
Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.
Vždyť tys má naděje, Pane, – má důvěra od mého mládí, Hospodine! – V tobě jsem
měl oporu od matčina lůna, – od klína mé matky byls mým ochráncem.
Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, – po celý den budu vyprávět o tvé
pomoci. – Bože, učils mě od mého mládí, – až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
2. ČTENÍ 1 Kor 12,31 – 13,13
Ve 12. kapitole zaznělo poučení, jak se lidé s různými duchovními dary vzájemně doplňují. Svatý
Pavel tak řeší spor mezi Korinťany, kteří se hádají, které charisma je větší. Charismata či funkce
jsou jen cestou, která slouží něčemu zásadnějšímu!
Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu.
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov
a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal
všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale
neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do
ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.
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Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá,
nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná,
když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když
lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá,
všecko vydrží.
Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar
poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše
prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné.
Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem
jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen
jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom
nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne.
Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.
EVANGELIUM Lk 4,21-30
Ocitli jsme se na začátku Ježíšova veřejného vystoupení, jsme v jeho rodišti, v nazaretské synagoze,
kde Kristus právě přečetl úryvek proroka Izaiáše. Lidé reagují bouřlivě, protože Ježíš naznačil, že
Izrael nemusí být první, kdo zakusí Boží záchranu. Sidón i Sýrie jsou místa mimo území Izraele
a jejich obyvatelé byli pohané.
Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn
Josefův?“
Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve
svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“
Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám
vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se
nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z
nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných
bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom
Náman ze Sýrie.“
Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z
města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů.
On však prošel jejich středem a ubíral se dál.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Dnes v neděli 3. 2 bude otevřená farní knihovna po ranní i hrubé mši sv.
• V pondělí 4. 2 se bude po ranní mši svaté uklízet vánoční výzdoba kostela.
• V pondělí 4. 2 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 6. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 7. 2 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
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• Ve čtvrtek 7. 2 v 16:30 se nekoná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 7. 2 není při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti.
• 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!!!
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 5. 2. 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, sbírka z neděle 27.1.2019
vynesla: 3520 Kč.
• Ve středu 6.2 nebude večerní mše svatá.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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

OSTATNÍ

• Okresní organizace KDU-ČSL v Prostějově si vás dovoluje pozvat na
73. OKRESNÍ PLES, který pořádá v sobotu 16. února 2019 od 20:00 hod.
(vstup od 19:30) v Národním domě v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1. Hraje
hudební skupina MARBO, TOMBOLA, Vstupné včetně místenky 200 Kč,
Společenský úbor.
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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.

