Nedělník pro 5. neděli postní 7. 4. 2019
1. ČTENÍ Iz 43,16-21
Kniha proroka Izaiáše je složena z více částí, které vznikly v různých historických situacích. Náš
text patří do období babylonského zajetí (586–539 př. Kr.), kdy lid zlomený zajetím
a vzdáleností od domova přestal doufat, že se vrátí. Ale Bůh připomíná události přejití
Rákosového moře, když je vyváděl z Egypta. Stejně bude jednat i dnes.
Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který
vyvedl vozy i koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již nevstanou, jako knot
zhasli, dohořeli.
„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci
nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na
neschůdných místech.
Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že jsem dal vodu na poušti, řeky na
neschůdných místech, abych napojil svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil
pro sebe, bude hlásat mou chválu.“
ŽALM 126
Tento žalm je přímou reakcí na první čtení. Také vzpomíná na události babylonského zajetí.
I zde zaznívá životní zkušenost s Bohem, který zachraňuje.
Odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano,
velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí na jihu země. – Kdo sejí v slzách, –
žnout budou s jásotem.
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem –
a přinesou své snopy.
2. ČTENÍ Flp 3,8-14
Svatý Pavel naráží na hlasatele evangelia, kteří ovšem požadují, aby lidé nejprve plnili všechny
příkazy Mojžíšova zákona, především obřízku. Protože v originále je zde užit poměrně expresivní
výraz, lze tušit, že se svatý Pavel rozhorlil proti těmto kazatelům do té míry, že sám na sobě
ukazuje, jak marné je spoléhat na Zákon a co je skutečně zásadní pro křesťana.
Bratři! Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním
Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za
bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní
spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo
věří v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. Tak na sobě poznám
Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu
chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých.
Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se
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snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si
nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za
mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou
odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.
EVANGELIUM Jan 8,1-11
Text o cizoložné ženě mnohé nejstarší rukopisy neobsahují. Jde tedy o vsuvku. Některé rukopisy
obsahují doplněk: „vytráceli se, jeden po druhém, zahanbeni ve svědomí“. Ač jde o vsuvku, je text
součástí posvátného celku Bible. Sledujme důvod, proč jdou farizeové za Ježíšem. Jde o rozhodnutí,
soud!
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid
přicházel k němu. On se posadil a učil je.
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství.
Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při
činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou
otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat.
Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami,
vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší
napřed, až zůstal on sám a žena před ním.
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji všem, kdo se v sobotu 6. 4 zapojili do organizace duchovní obnovy i
všem, kdo se přišli obnovit, velké Pán Bůh zaplať! Omlouvám se těm, kdo
s tématem a jeho pojetím nebyli spokojeni.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Od 7. 4 do 14. 4 probíhá týden modliteb za mládež – inspiraci najdete v brožurce,
která je k dispozici na obvyklých místech.
• Dnes v neděli 7. 4 bude v 15:00 u PsK a v 17:30 u sv. Josefa křížová cesta.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 8.4. v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 12.4. v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 8. 4 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 10. 4 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 11. 4 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 11. 4 nebudou dopoledne úřední hodiny.
• Ve čtvrtek 11. 4 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 11. 4 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
Tématem bude Svatý týden.
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• V pátek 12. 4 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V pátek 12. 4 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
• Zveme všechny ministranty farnosti Povýšení svatého Kříže na ministrantský
den spojený s nácvikem velikonočních liturgií. Sejdeme se v sobotu 13.4. všichni
již na ranní mši svaté, přijďte určitě nejpozději v 7:48, potom bychom společně
posnídali a pustili se do nácviku. Rodiče si ministranty, kteří ještě potřebují
doprovod, vyzvednou v 11.30.
• Na Květnou neděli 14. 4. se budou žehnat ratolesti, pokud můžete, přineste si je
s sebou.
• Od Květné neděle přinášejte kasičky postní almužny, díky.
• Na Květnou neděli 14.4. v 15.00 se v kostele PsK pomodlíme křížovou cestu
připravenou studenty a pedagogy CMG.
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 úterý 10. 4 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• Každý pátek během postní doby v 17.45 je křížová cesta v kostele.
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)
• Bohoslužby ve svatém týdnu: Zelený čtvrtek -18:00, Velký pátek -15:00, sobota –
Velikonoční vigilie 20.00.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Arcidiecézní setkání mládeže 2019 13.4. 09.00-16.30 v Přerově
o Předprogram v pátek 12.4. od 20.00 Projekt ON, možnost přespání
o S sebou na sobotu: jídlo na celý den, účastnický příspěvek 70,- Kč
o Přihlašování na předprogram a více informací na mladez.ado.cz
• Spolčo VIP – věřící i v pátek a někdy taky ve středu. Ve středu 17.4. od 19:00
na faře u PsK v rybárně. www.mladezprostejov.cz.
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CMG
• 14. dubna 2019 od 15 hodin zve Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v
Prostějově všechny na Křížovou cestu Ecce homo do chrámu Povýšení svatého
Kříže v Prostějově.
• V úterý 23. dubna 2019 ve 13:45 požehná otec arcibiskup Jan Graubner nově
zrekonstruované prostory CMG v Prostějově. Slavnosti předchází mše svatá od
12:30 v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. K prohlídce školy je zvána
i široká veřejnost.
• Připomínáme především rodičům páťáků, že i pro příští školní rok mají možnost
přihlásit své děti do 6. ročníku základní školy při CMG. Bližší informace na
webových stránkách nebo u vedení školy

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově
3. dubna 2019
Dne 5. 4. se dožívá 80. let náš „večerní“ kostelník u PsK pan Josef Marek. Pán Bůh
odměň jeho nezištnou a věrnou službu.
Velikonoce 2019
-

-

Přehled bohoslužeb o Velikonocích byl zveřejněn v Radničních listech a vyjde
příští neděli v INRI.
Boží hrob bude instalován v kapli Nejsvětější Trojice, vstup během adorace
bude přes rajskou zahradu.
V neděli Zmrtvýchvstání 21. dubna v 17.00 hod. bude Velikonoční varhanní
koncert Ondřeje Muchy, vstupné dobrovolné.
Druhou Neděli velikonoční (28. 4.), tzv. v neděli Božího milosrdenství bude
udělována svátost pomazání nemocných. Podmínky a další podrobnosti
budou oznámeny v Nedělníku.
28. 4. v 15 hod. bude Hodina Božího milosrdenství – modlitba korunky +
další modlitby (Jan Černý)

Májové 2019
-

V kostele Povýšení sv. Kříže budou začínat stejně jako loni v 17:45 hod.
(píseň, čtení a litanie), pak bude následovat mše svatá bez promluvy. Májová
bude v PO, ÚT a PÁ.
4

Důležité změny ve farnosti
-

-

-

Dochází ke změnám v ustanovení kněží. Z fary u Povýšení se po tříletém
odkladu odstěhují na konci června otcové saleziáni, personální změny u
salesiánů budou uvedeny v INRI. V červenci rovněž odchází do důchodu náš
dlouholetý jáhen Petr Hubáček. V době, kdy zasedá pastorační rada, není
vzhledem k personální situaci v arcidiecézi vůbec jasné, zda bude do naší
farnosti ustanovený nový kaplan (farní vikář). Také správa farnosti
Mostkovice, pokud budou nadále spravovány z Prostějova, odčerpává určité
množství sil a času. Z této situace vyplývá, že se omezí vzájemná
zastupitelnost kněží a bude muset dojít k určitému nezbytnému omezení
bohoslužeb, nabídky zpovídání či úředních hodin v kanceláři. Otázku
bohoslužeb bude nutné konzultovat se správou petrské farnosti.
V sobotu 22. 6. 2019 přijme v olomoucké katedrále při mši v 9: 30 hod.
Jáhenské svěcení Ing. Jan Černý – prostě náš Honza. Srdečně zveme k účasti
a modlitbě za něj. Nebude ale „náhradou“ za jáhna Petra Hubáčka, nebude
zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého, jeho služba ve farnosti bude
dobrovolná.
I když tyto změny nastanou s odstupem několika měsíců, považujeme za
dobré informovat o nich farníky a předcházet tak zbytečným fámám a
rozladění.

Ostatní
-

-

-

Od 1. 4. opět v kostele Povýšení funguje inovované elektronické
zabezpečovací zařízení. Do prostor kostela tedy nelze vstupovat jen s klíčem
bez potřebného zaškolení a vybavení. Je to jak reakce na požadavek
Ministerstva kultury, které nám poskytuje dotace na restaurování křížové
cesty, tak v dnešní době standartní opatření.
Pokračuje restaurování křížové cesty v kostele Povýšení, během května by se
měla vrátit dvě již zrestaurovaná zastavení, třetí je rozpracované. Pro letošní
rok poskytlo Ministerstvo kultury dotaci ve výši 190 tisíc = 90 %, přičemž
farnost se podílí spoluúčastí 10 % - díky. Díky těmto prostředkům by mělo by
být dokončeno rozpracované třetí zastavení a měla by být zrestaurována tři
další zastavení.
Na základě porušení dohodnutých podmínek ze strany provozovatele byla
dána výpověď Galerii Cyril v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
1. května pouť ke sv. Josefu Dělníkovi v Krasicích, mše svatá v 18:00 hod.
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-

-

1. května se koná Arcidiecézní ministrantský den v Olomouci – ministranti ať
se hlásí u Jana Černého nebo otce děkana.
24. 5. se uskuteční Noc kostelů.
25. 5. se koná pouť rodin do Krakovce (kaple sv. Antonína).
Kristýna a Monika Filákovy z naší farnosti se účastnily Světových dnů
mládeže v Panamě. O svých zážitcích a setkání se Svatým otcem by měly
besedu. Termín a místo konání bude upřesněno.
Od některých farníků vzešel podnět uspořádat farní pouť po našich krajích,
nejen do Fatimy. Navržen byl Neratov + Králíky nebo pouť po okolních
kostelech Mořice, Tištín (odborný výklad by možná mohl poskytnout PhDr.
Marek Perutka?).
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5. NEDĚLE
POSTNÍ

Po
8.
4.

Pondělí po 5. neděli postní

Út
9.
4.

Úterý po 5. neděli postní

St
10.
4.

Středa po 5. neděli postní

Čt
11.
4.

Čtvrtek po 5. neděli postní

Pá
12.
4.

Pátek po 5. neděli postní

So
13.
4.

Sobota po 5. neděli postní

Ne
14.
4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

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

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

18:00
8:00

Charita Daliborka

10:00

sv. Cyrila a Metoděje

17:00

Mostkovice

18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

8:00
17:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

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

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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