Nedělník pro 6. neděli v mezidobí 17. 2. 2019
1. ČTENÍ Jer 17,5-8
Jeremiáš prorokuje někdy mezi lety 609–586 př. Kr. zkázu Jeruzaléma (padne pod náporem
Babyloňanů roku 586 př. Kr.). Záchrana je možná, jestliže se nebude Izrael spoléhat na falešné
jistoty. Je třeba se opřít o Boha.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu
pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na
pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném
kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou
je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k
potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém
roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“
ŽALM 1
První žalm je jakýmsi úvodem do celé knihy žalmů. Má mudroslovný či poučný charakter. Je
modlitbou, za sebe sama, ale i za potomky, představitele státu, církve…

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, – nepostává na cestě, kudy chodí
hříšní, – a nezasedá ve shromáždění rouhačů, – ale má zalíbení v Hospodinově
zákoně – a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.
Podobá se tak stromu – zasazenému u vodních proudů, – ve svůj čas přináší ovoce,
– listí mu nevadne – a daří se mu vše, co koná.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: – jsou jako pleva rozvátá větrem. – Vždyť
Hospodin dbá o cestu spravedlivých, – ale cesta bezbožných skončí záhubou.
2. ČTENÍ 1 Kor 15,12.16-20
Svatý Pavel v 15. kapitole 1. listu Korintským odpovídá na otázku, co je to vzkříšení. Korint byl
velký přístav s mnoha nešvary, ale jeho obyvatelé stavěli především na řecké kultuře. Ta pojem
vzkříšení vůbec neznala. Autor argumentuje tím, co někteří z apoštolů sami zažili – Ježíšovým
vzkříšením. Tak bude vzkříšen i každý z nás.
Bratři! Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z
vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A
nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou
ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě,
pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z
těch, kteří zesnuli.
EVANGELIUM Lk 6,17.20-26
V předchozích kapitolách jsme sledovali Ježíše, jak začal veřejně hlásat, povolal apoštoly, a nyní
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Lukáš vypráví, co Pán hlásá. Jde o paralelu k Horskému kázání u Matouše. Zde je méně
spiritualizovaná, protože Lukáš velmi zdůrazňuje kontrast mezi chudými a bohatými.
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním
velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z
tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:
„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní
hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete
smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého
středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v
ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich
předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda
vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete,
neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť
stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 17.2 se koná pravidelná sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
• Děkuji všem, kdo přišli uklidit vánoční výzdobu kostela CaM.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V pondělí 18. 2 v 11:00 bude v kostele CaM pohřeb paní Miroslavy Hanusové.
• V pondělí 18. 2 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 20. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 21. 2 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 21. 2 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 21. 2 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "N".
• V pátek 22.2 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V neděli 24.2. se koná celocírkevní sbírka svatopetrská haléř.
• 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. Kdo ještě
nemáte lístky a chtěli byste jít na farní ples nebo pokud máte ještě
zájem přispět na pořádání plesu, či dát dar do tomboly, prosíme
kontaktujte přímo Jendu Černého. O darech do tomboly je nutné
vědět do úterý tohoto týdne.
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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
•
•
•
•
•

Dnes v neděli 17.2 se koná sbírka „na kostel“.
V pondělí 18.2 v 16:45 bude v kostele PaP modlitba celého růžence.
Ve středu 20. 2 budou v 17:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
V neděli 24.2. se koná celocírkevní sbírka svatopetrská haléř.
Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla začal ve středu 13. února nacvičovat zpěvy na
Velikonoce. Přijďte mezi nás – každou středu v 19.00 po večerní mši sv. na kůru.
• 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)
• Dnes v neděli 17.2 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• V neděli 24.2. se koná celocírkevní sbírka svatopetrská haléř.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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

• Moravsko-slezská křesťanská akademie Prostějov Vás zve na přednášku a diskusi,
které se konají ve středu 20. února 2019 v 17,30 hodin na Cyrilometodějském
gymnáziu, Komenského ul. 17.
Téma: Jak Bůh tvořil svět, aneb, co nám říká Genese
Přednáší: Antonín Pražan ThD., SDB
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CENTRUM PRO RODINU
PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604
Prostějov-Krasice,
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.

