Nedělník pro 5. neděli v mezidobí 10. 2. 2019
1. ČTENÍ Iz 6,1-2a.3-8
Jsme v roce 740 př. Kr. v Judsku. Sílí politické ohrožení Asýrií. Text popisuje povolání proroka.
Jde o jedno z výsostných míst Písma popisujících Boží vznešenost. Před námi stojí Bůh Sabaoth –
Bůh zástupů (šiků). Tento text citujeme každou mši svatou ve zpěvu Sanctus.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném
trůnu, lem jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na
druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“
Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda
mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů
bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu ke mně přiletěl
jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. Tím se
dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt
tvůj hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: „Koho mám poslat, kdo nám
půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“
ŽALM 138
Opěvovat Boží slávu není jen otázka umělců či mnichů. To je úkol každého, kdo Boha přijal do
svého života. Připojme se tedy k žalmistovi a zpívejme Bohu chválu za jeho vznešenost, ale i za to,
co koná v našem životě.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel slova mých úst. –
Budu ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a věrnost. – Když jsem volal, vyslyšels
mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Budou tě oslavovat, Hospodine, – všichni králové země, – až uslyší slova tvých úst.
– Budou opěvovat Hospodinovy cesty: – „Věru, veliká je Hospodinova sláva!“
Zachraňuje mě tvá pravice. – Hospodin pro mě dokončí, co začal. – Hospodine, tvá
dobrota trvá navěky, – dílo svých rukou neopouštěj!
2. ČTENÍ 1 Kor 15,1-11
V minulých nedělích jsme četli z 12. kapitoly 1. listu Korintským o charismatech. V 15. kapitole
této knihy bude svatý Pavel odpovídat na otázku po vzkříšení. Předchází tomu shrnutí
základního poselství evangelia (kérygma), které svatý Pavel učil a ke kterému patří i víra ve
vzkříšení!
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali
a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám
to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám
přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal
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z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti.
Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud žije, někteří
však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako
poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů;
nejsem ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží
církev. Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala
ležet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne
já, nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať už já, nebo oni: tak to kážeme a tak jste v to
uvěřili.
EVANGELIUM Lk 5,1-11
Lukášovo evangelium první dvě kapitoly věnuje okolnostem narození Ježíše, třetí kapitola se
dotýká veřejného vystoupení Jana Křtitele, čtvrtá mluví o Ježíšově prvním vystoupení doma v
Nazaretě. Nyní se události odehrávají v blízkém Kafarnau, které leží na břehu Galilejského
moře. Následovat Ježíše může i obyčejný a hříšný člověk.
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží
slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil
na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od
břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“
Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale
na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim
sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a
ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím
lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji všem, kdo přišli v pondělí uklidit vánoční výzdobu u PsK.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V pondělí 11.2 v 16:30 a v pátek 15.2 v 16:00 proběhne příprava na první svaté
přijímání.
• V pondělí 11. 2 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 13. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve středu 13. 2 se po mši sv. u CaM bude uklízet vánoční výzdoba.
• Ve čtvrtek 14. 2 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 14.2 se koná měsíční děkanátní konference – dopoledne nebudou
úřední hodiny.
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• Ve čtvrtek 14. 2 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 14. 2 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno " M".
• V pátek 15.2 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V neděli 17.2 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
• 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!!!

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.
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 13. 2 budou v 17:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• Ve čtvrtek 14.2 bude setkání pastorační a ekonomické farní rady v 18.15 na faře u
PsK ve 2. poschodí.
• V neděli 17.2 se koná sbírka „na kostel“.
• Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla začíná ve středu 13. února nacvičovat zpěvy na
Velikonoce. Přijďte mezi nás – každou středu v 19.00 po večerní mši sv. na kůru
v kostele.
• Kdo z rodičů chce přihlásit své dítě na přípravu k prvnímu sv. přijímání, ať to
udělá v sakristii kostela nebo u otce Pavla Čápa. První sv. přijímání bude v neděli
16. června v 9.00.
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 17.2 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
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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
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
1. 3. 2019 v Dobromilicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele Všech svatých.
www.mladezprostejov.cz.
• Duchovní obnova – NADĚJE. V sobotu 9. 3 od 9:00 na CMG. Obnovu vede
P. Radek Martinek z Pardubic. Zakončení mší svatou v 15:00 u PsK.
www.mladezprostejov.cz.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 15.3. od 19:00 na faře u PsK v rybárně.
www.mladezprostejov.cz.

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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LIST ARCIBISKUPA VĚŘÍCÍM
Drazí bratři a sestry,
píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, která se v
naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především děkuji všem
koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organizátorům i
spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým dárcům.
Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos
přes 29.
Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci
potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě.
Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a
dobré svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale
nemenší význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí
lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem.
Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem v našem okolí
zakoušet radost z Boha po celý rok. Zvláště využijte tak zvanou Noc
kostelů, den, když naše kostely navštíví mnoho lidí, z nichž velká část do
kostela běžně nechodí. Připravte ho tak, aby odpovídal programu misijního
roku. Těm, kteří přijdou, umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém
společenství. Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů, kteří
nijak nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své víry. Když mluví o dějinách
kostela, liturgickém prostoru či představují sochy a obrazy světců, mají
příležitost zapálit v posluchačích jiskru víry a probudit touhu vstoupit do
podobného vztahu s Bohem.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského
semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se
za svým povoláním jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto
každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání. Obracím se i na
Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat.
On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku o kněžství
uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na
cestu služby Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě
zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si
dopředu ani neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání,
můžete si být jistí, že Bůh se zahanbit nedá a naši velkorysost odmění
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mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos
maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při
rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky
musí být odevzdány do konce března 2019.
Do třetice Vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům
uspořádat letos setkání či přehlídku schol všech farností děkanátu. Cílem
je vzájemné povzbuzení. Vím, že ve všech farnostech scholy nejsou, proto
přijměte tuto příležitost jako výzvu k založení či obnově scholy ve Vaší
farnosti. I ve většině maličkých farností může vzniknout malá skupina
zpěváků, kteří zpívají aspoň responzoriální žalm. Může to být i skupinka
rodičů s dětmi. Nebojte se toho.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
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kostel nebo kaple

čas

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

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

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

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

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

6:30
8:00
17:30

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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