Nedělník pro 8. neděli v mezidobí 3. 3. 2019
1. ČTENÍ Sir 27,5-8 (řec. 4-7)
Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona (začátek 2. stol. př. Kr.). Pomocí
přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje mladého muže, jak se má orientovat v praktických
událostech života.
V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na člověku, když je
prozkoušen. V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním
mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky
lidského srdce. Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.
ŽALM 92
Tento žalm je písní ke dni odpočinku. Kdo jedná podle Božího zákona, bude žít. Všimněme si
přirovnání ze světa přírody, zahrady. Jižní Izrael leží na hranici polopouště a vláha je tam vzácná,
také rostliny a stromy jsou vzácné. Cedr je příbuzný jedlím, v Izraeli vzácný, ale v sousedním
Libanonu častější.

Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé
milosrdenství – a za noci tvou věrnost.
Spravedlivý pokvete jako palma, – poroste jak cedr na Libanonu. – Kdo jsou
zasazeni v domě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak
spravedlivý je Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti.
2. ČTENÍ 1 Kor 15,54-58
Pokračujeme ve čtení 15. kapitoly 1. listu Korinťanům, kde svatý Pavel odpovídal na otázku, co
znamená vzkříšení mrtvých. Čteme závěr této dlouhé teologické úvahy.
Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smrtelné
vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: „Vítězně je smrt
navždy zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?“ Ten
bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On
nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně.
Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.
EVANGELIUM Lk 6,39-45
Již minulou neděli jsme otevřeli blahoslavenství z Lukášova evangelia a tzv. Řeč na rovině (6,1749). Jde o určitý morální kodex, jakýsi Ježíšův komentář, jak naplnit smysl Desatera. Dnes
pokračujeme ve čtení této kapitoly.
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do
jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel.
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Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak
můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, a sám nevidíš
ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom
budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré
ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí
nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale
zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 3. 3 je po ranní i hrubé mši svaté otevřena knihovna na faře.
• Dnes v neděli 3. 3 v 18:00 bude v kostele PsK „Večer chval“.
• V neděli 24. 2 se konala sbírka svatopetrská haléř, vynesla: 25469,- Kč PBZ!
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Po celou dobu postní je možné se zapisovat na vedení křížových cest u PsK– na
pátek je třeba volit kratší text, v neděli je možno vybrat i delší rozjímání k
zastavením.
• V pondělí 4. 3 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Středa 6. 3 je středa popeleční, začíná doba postní, je to den přísného postu,
v rámci všech mší se bude udělovat popelec. Navíc bude mše sv. v 18:00 u PsK.
• Ve středu 6. 3 bude po ranní mši svaté setkání seniorů na faře.
• Ve středu 6. 3 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 7. března 2019 se ve 14 hodin v kostele Proměnění Páně v TřebíčiJejkově koná pohřeb pana Václava Cahy otce P. Pavla Cahy.
• Ve čtvrtek 7. 3 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 7. 3 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 7. 3 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "P".
• V pátek 8. 3 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V pátek 8. 3 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
• V neděli 10. 3 se bude na začátku všech mší svatých udělovat popelec.
• V neděli 10. 3 bude v 15:00 u PsK křížová cesta.
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
• V neděli po mši svaté v 9.00 začne v sakristii příprava na první svaté přijímání.
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• V úterý 5. 3 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• Ve středu 6. 3 začíná Postní doba Popeleční středou. Ten den je dnem přísného
půstu.
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 24. 2 se konala sbírka svatopetrská haléř, vynesla 1685,- Kč PBZ!
• Středa 6. 3 je popeleční – při mši sv. v 18:00 se bude udělovat popelec.
• V neděli 10. 3 se bude udělovat popelec na začátku mše svaté.
• Bylo by také dobré se sejít k modlitbě křížové cesty, ale na to se domluvte mezi
sebou.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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.
OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI
Malé připomenutí kající a postní praxe:
Kající skutky jsou:
– sebezápor – např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol,
cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit nepříjemné záležitosti
– skutky zbožnosti – např. slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba,
křesťanské nauky
– skutky lásky – např. služba bližním, občanskému i církevnímu společenství.
· Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy křesťan mj. pomocí vnitřního
sebrání a kajících skutků usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto pokání
vrcholí obnovou křestního vyznání při slavnosti Vzkříšení.
· Vlastním dnem pokání a kajících skutků je pátek, pokud není slavnost.
· Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14
let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let).
· Před přijímáním Těla Kristova je eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst
a nepít. Voda a nezbytné léky tento půst neporušují. Pro zvláštní okolnosti jsou
výjimky.
SHM
• Bylo spuštěno přihlašovaní na letní tábory Klubu SHM Prostějov. Více
na: www.shmpv.cz
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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
každé úterý a 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.

