Nedělník pro 7. neděli v mezidobí 24. 2. 2019
1. ČTENÍ 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Vztah mezi prvním králem Izraele Saulem (vládl asi 1025–1012 př. Kr.) a mladým úspěšným
bojovníkem, pozdějším králem Davidem, se vyvíjel od nadšeného přátelství až po žárlivé
pronásledování ze strany Saula. David však Saula ctil jako Bohem vyvoleného.
Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele, aby na poušti
Zif slídil po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli k Saulovu mužstvu, a hle – Saul
ležel a spal v ohradě vozů, s kopím zabodnutým do země u své hlavy, Abner pak
a lid spali kolem něho. Abišaj řekl Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do
tvé ruky. Nuže dovol, abych ho přibodl jeho kopím k zemi jedním bodnutím,
druhého nebude třeba!“ David však Abišajovi odpověděl: „Nezabíjej ho! Kdo
vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od Hospodina?“ Pak vzal David kopí
a džbán vody od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je neviděl ani nezpozoroval a nikdo
se neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl tvrdý spánek od Hospodina.
David přešel na protější stranu údolí, zastavil se na vrcholu hory a zdaleka – byla to
velká vzdálenost – volal: „Zde je kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků
a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti; vždyť
dnes tě vydal Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na
pomazaného od Hospodina.“
ŽALM 103
V předchozím čtení zakusil David, že ho Bůh provází i v nesnázích. Král David je považováni
za autora tohoto žalmu, resp. této modlitby díků Bohu za záchranu.

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb,
duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj
život ze záhuby, – on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Nejedná
s námi podle našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti. – Jako se
smilovává otec nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
2. ČTENÍ 1 Kor 15,45-49
V 15. kapitole listu Korinťanům svatý Pavel vysvětluje, co znamená víra ve vzkříšení mrtvých.
Ve verši 35 si položil otázku: „V jakém těle vstanou mrtví?“ A odpovídá: „Zasévá se tělo
přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní“ (verš 44).
Bratři! První „člověk“, Adam, „se stal živou bytostí“, poslední Adam však bude
oživujícím duchem.
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Ale není napřed to, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve
přijde to, co je zduchovnělé. První člověk byl utvořen ze země, je pozemský, druhý
člověk je z nebe. Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když
někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti.
My jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně
tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.
EVANGELIUM Lk 6,27-38
Podobně jako v 5. kapitole Matoušova evangelia (verše 1–12) čteme Ježíšovo Horské kázání,
také Lukáš uvádí blahoslavenství v tzv. Řeči na rovině (Lk 6,17-49). Na blahoslavenství spojené
s trojím „běda vám…“ (Lk 6,20-26) přímo navazuje náš text. Jde o morální kodex, jakýsi
komentář k Desateru.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele,
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete
se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere
plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je
tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte
jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť
i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám,
co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od
kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci
půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele,
prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná
a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní,
jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete
zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou,
natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte,
takovou se naměří zase vám.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 24.2. se koná celocírkevní sbírka svatopetrská haléř.
• Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na vzdálené i blízké přípravě a na průběhu
farního plesu – zvláště farní kapele a obsluze u baru, všem kdo přišli a také těm,
kdo zase vše po plese uklidili.
• V neděli 17.2 se konala pravidelná sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary,
vynesla: 17710 Kč. Pán Bůh zaplať!
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 25.1. v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 1.3. v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 25. 2 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 27. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
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Ve středu 27.2 v 18:00 se koná zasedání pastorační rady na faře.
Ve čtvrtek 28. 2 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
Ve čtvrtek 28. 2 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 28. 2 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "O".
Pátek 1. 3 je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
V pátek 1. 3 dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
V pátek 1. 3 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
V neděli 3. 3 v 18:00 bude v kostele PsK „Večer chval“.

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 24.2. se koná celocírkevní sbírka svatopetrská haléř.
• V úterý 26. 2 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• 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 24.2. se koná celocírkevní sbírka svatopetrská haléř.
• V neděli 17.2 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu, vynesla:
2359 Kč. Pán Bůh zaplať!
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.
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

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

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

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

8:00
10:00
16:00
17:00
18:00
18:30
6:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
DS Nerudova
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
10:30
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
9:30
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
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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.
POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA pro maminky na
téma: duchovní život matky
přednášející: P. Petr Bulvas
MUDr. Jitka Krausová, OV
možnost přijetí svátosti smíření
mše svatá
středa 20. března 9-13 hodin
příspěvek je 50 kč/na osobu
hlídání dětí zajištěno. pro
přihlášení vyplňte tento
formulář: 1url.cz/yMGNe
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.

