Nedělník pro 13. neděli v mezidobí 30. 6. 2019
(u PaP se slaví pouť k svatým apoštolům Petrovi a Pavlovi – liturgické texty
se mohou lišit)
1. ČTENÍ 1 Král 19,16b.19-21
Scéna se odehrává v 9. stol. př. Kr. v Severním Izraeli. Předcházelo jí bouřlivé období, kdy Eliáš
zastavil na hoře Karmel šířící se pohanství, ovšem za cenu velké nelibosti krále Achaba a jeho
manželky. Musel prchnout daleko do pouště na horu Sinaj (cca 400 km). Tam dostává příkaz
vrátit se a pomazat místo sebe nového proroka.
Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka
místo sebe!“
Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před
sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na
něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohu
políbit svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou.“ Eliáš odpověděl: „Jdi a vrať
se; co jsem ti měl učinit, to jsem udělal.“
Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu uvařil
maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
ŽALM 16
Úzkost a ohrožení provázejí proroka v předchozím čtení. Tyto pocity lze vložit do modlitby, a tak
si vyprosit jistotu a Boží vedení.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. – Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
– Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj
úděl. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, – k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
– Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť
nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast
2. ČTENÍ Gal 5,1.13-18
Svatý Pavel řeší základní problém prvních křesťanů: Musí přijmout obřízku a s ní předpisy Tóry,
aby mohli být křesťany? Pavel urputně hájí novou skutečnost: není třeba být nejprve Izraelitou se
všemi povinnostmi! Znamená to tedy nevázanost a život podle žádostí těla?
Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a
nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou,
abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý
Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: ‘Miluj svého bližního jako sebe.’
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Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého
nepohltili! Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž
touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže
neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod
Zákonem.
EVANGELIUM Lk 9,51-62
Čtenému úseku předcházel zlom, jak ještě ukazuje první věta našeho textu. Ježíš se již nebude
tolik soustředit na zázraky a ohlašování evangelia, ale zaměří svůj pohled na cestu do Jeruzaléma,
kde položí život za naši spásu. Evangelista Lukáš na tomto místě dělá tzv. velkou vsuvku a do
dějinné osy evangelia vloží deset kapitol. Dnes čteme první část vsuvky.
Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do
Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby
tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma.
Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe
oheň, aby je zahubil?“
On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“
Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka
nemá, kam by hlavu položil.“
Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“
A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil
doma s rodinou.“
Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není
způsobilý pro Boží království.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Srdečně zveme všechny, mladé i moudré, na chvály, které se budou
konat 30.6. v 17.00hod. v kostele Povýšení svatého Kříže.
Přijďte chválit Boha, od srdce vyzpívat lásku a vděčnost za všechna dobrodiní,
kterými nás Bůh obdařil. Budeme také děkovat za ochranu a pomoc v každé situaci,
za rodiny, za děti a uplynulý školní rok, za prázdniny. Nezapomeneme na kněze,
kteří sloužili, slouží a budou sloužit ve farnostech našeho města a budeme jim
vyprošovat Boží požehnání, hojnost darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie.
Úmyslů bude jistě dost a dost, tak přijďte pobýt v blízkosti našeho milosrdného,
milujícího a odpouštějícího Trojjediného Boha. Obohaťte svůj nedělní program o
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duchovní setkání, které bude plné písní, modliteb, ticha a radosti z toho, že jsme
Boží děti. A to už sám o sobě je důvod, proč přijít. Ne? :-)
Na setkání se těší organizační tým chval.
„Milí farníci, děkuji vám všem, kteří jste mne přijeli podpořit v sobotu do Olomouce při přijetí
jáhenského svěcení, děkuji za všechna vyřčená slova i dary.
Děkuji organizačnímu týmu za organizaci děkovné mše svaté, ministrantům, zpěvákům z
DejmeToMu, farnímu dvornímu fotografovi, otci děkanovi za schválení a vám všem za to, že
jsme společně mohli Bohu děkovat a pět chvály,.. "neb vše tvoje dílo je". Každému, kdo přinesl
něco dobrého na společný stůl upřímně děkujeme. Farnímu společenství děkuji za finanční dar,
za který bude koupený jáhenský liturgický oděv. Ze srdce každému z vás žehnám!“ Jan Černý
V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
Ve středu 3. 7 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
Ve čtvrtek 4. 7 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
V pátek 5. 7 není ranní mše svatá u PsK.
V pátek 5. 7 bude v 9:00 poutní mše svatá v kostele svatých Cyrila a Metoděje, po
mši se bude konat agapé v Paxu a před Paxem. Na společný stůl můžete přispět
něčím slaným nebo sladkým, nebo také finančně – obracejte se na pana Michala
Růžičku. DÍKY!!!
V pátek 5. 7 je první v měsíci, v 18:00 bude večerní mše svatá večer u PsK a po
mši sv. bude adorace zakončená litaniemi a požehnáním. Přede mší bude od 17:00
příležitost ke svátosti smíření.
V pátek 5. 7 nebude vzhledem k svátku navštěvování nemocných, bude v pátek
12.7.
Pokud někdo potřebujete na svatbu nebo jinou oslavu krušpánek neboli buxus,
pak si dovolujeme nabídnout přímo z rajské zahrady, neboť díky neúnavné péči
paní Kristiny přežil nájezdy zavíječe zimostrázového a od června do září je doba
na jeho stříhání. Nejlépe se domluvte s paní Kristinou Vařekovou.
Během července a srpna budou v Charitě jen dvě mše sv. V Domově Daliborka
dne 17.7. v 10:00 bude sloužit P. P. Šíra a na Polišenského 1 bude dne 14.8. v
10:00 sloužit P. P. Barbořák.
Vzhledem k dovoleným nebude v nemocnici v měsíci červenci ekumenická
bohoslužba 15.7. a 22.7. nebude mše svatá.

VĚNUJTE, PROSÍM, DŮKLADNOU POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM
INFORMACÍM
• Ve farnosti Povýšení svatého Kříže budou od prvního července zrušeny dvě
pravidelné bohoslužby, večerní mše svatá v pondělí a ranní mše svatá v úterý.
Dovoluji si požádat ty, kdo mají na tyto dny zapsanou mši svatou, aby se přišli do
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kanceláře domluvit na změnu termínu, v případě, že se nepřijdou domluvit, bude
samozřejmě mše svatá odsloužena v jiném termínu, který zvolí farář. Ke změně
dochází ze dvou důvodů:
1. farnost již nemá k dispozici kaplana na plný úvazek a
2. kaplan i farář potřebují mít také někdy volno, které slouží především k
setkávání s ostatními kněžími, k formačním setkáním a samozřejmě i
k odpočinku mimo farnost.
• Od července bude v naší farnosti působit jako kaplan exkurendo P. Pavel Barbořák
SDS, který bude zároveň administrátorem farností Určice a Myslejovice. To
znamená, že jeho služba v naší farnosti bude jenom částí jeho pracovní náplně a
službu kaplana ustanoveného jenom pro naši farnost nenahradí. Kaplan Pavel
Barbořák bude od 1.7 sloužit pravidelně ranní mši svatou ve středu, večerní mši
svatou v pátek, a mši v 10:30 v neděli jednou za čtrnáct dnů, mimo prázdniny také
jednou za čtrnáct dnů v neděli v Krasicích v 18:00. Samozřejmě se k tomu přidají i
jiné bohoslužby, které nejsou každý týden. Dále bude vyučovat náboženství a spolu
s novým jáhnem Josefem převezme péči o nemocné.
• To, že nebude ve farnosti sídelní kaplan, ale bude jenom dojíždět, a na faře nebude
ani žádný další kněz, který mohl vypomáhat, bude znamenat určitá další omezení,
zvláště co se týká zpovídání.
JE PROTO TŘEBA MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTI
K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VE VŠEDNÍ DEN PŘEDE MŠÍ
SVATOU. Zpovídání během mše svaté ve všední dny bude možné pouze
výjimečně během mší, které slouží kaplan farnosti, podle časových možností
faráře. Na první pátek se budeme snažit zajistit dva zpovědníky přede mší ráno i
večer.
Zpovídání v neděli přede mší svatou bude možné zvláště před ranní mší
svatou u PsK, jinak je třeba počítat s tím, že kněží budou přejíždět ze mše sv. na
mši sv. a může se stát, že příležitost ke svátosti smíření bude omezená nebo i žádná.
V neděli nebude zpovídání během žádné mše svaté možné vůbec, protože kaplan
má mše svaté ve svých farnostech.
Nedělní mše svaté jsou již dlouho ve farnosti PsK uspořádány tak, aby je mohl
sloužit jen jeden kněz, to znamenalo, že druhý nebo další kněz mohl zpovídat,
v minulém roce už to nebylo možné, protože farář od Povýšení měl ještě farnost
Mostkovice a kaplan Pavel měl zdravotní problémy.
Když máte v úmyslu přistoupit ke svátosti smíření, snažte si přicházet
co nejdříve.
• V naší farnosti bude vykonávat službu jáhenského pastoračního roku nově
vysvěcený jáhen Mgr. Josef Hovád. Jáhenský pastorační rok absolvují jáhni, kteří
mají být vysvěcení na kněze. Je to především příležitost k tomu, aby kandidát
kněžství mohl to, co načerpal teoreticky během svého studia na fakultě a přípravy
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v semináři, začít uvádět do praxe. Také se v tomto roce on sám i církev definitivně
rozhoduje, zda bude vysvěcen na kněze. Jáhen nastoupí na pastorační rok u nás ve
farnosti pravděpodobně od začátku srpna, protože nejprve je pro něj potřeba
připravit a vybavit bydlení.
• Ve farnosti Povýšení svatého Kříže bude také konat dobrovolnou službu trvalý
jáhen Jan Černý. Dobrovolná služba znamená, že má nadále své civilní zaměstnání
a službu ve farnosti koná podle toho, jak mu to civilní zaměstnání a starost o rodinu
umožní.
• S odchodem jáhna Petra Hubáčka do důchodu je také třeba počítat s tím, že ve
farní kanceláři bude někdo přítomen jenom v úřední hodiny. (Úřední hodiny
slouží především k tomu, abyste si mohli zapsat mši svatou, požádat o potřebné
potvrzení nebo dovolení, abyste požádali o udělení svátostí a domluvili se na
termínu a přípravě.) Jáhen Petr měl farní kancelář jako svoje pracoviště, kde konal
přípravy a svoji další práci, proto tam byl přítomen po tři dny v týdnu prakticky
nepřetržitě. Jeho práci si rozdělí farář, kaplan a jáhen, proto bude mít někdo službu
v kanceláři jenom v úřední hodiny. Na jiný čas je možné se vždy domluvit
telefonicky.
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
• Mucha Organ Fest, z. s ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Petra a
Pavla v Prostějově Vás zvou na VARHANNÍ FESTIVAL KARLA HEJDUŠKA
PROSTĚJOV, který se bude konat v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 30. června
2019 v 15:00 hodin. Na varhany hraje ONDŘEJ MUCHA, vstupné dobrovolné.
www.varhannifestivalkh.cz
• V úterý 2. 7 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
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)
• Od 1.7.2019 bude administrátorem farnosti Mostkovice P. Tomasz Sałaga SDS,
který bude mít jako sídelní farnost Plumlov a bude také spravovat farnost
Krumsín. Farnost převezme hned v prvním týdnu v červenci. Bude to znamenat
opět nutnou úpravu bohoslužeb, ta by ale farníky z Mostkovic měla spíše potěšit.
Jako děkan děkanátu Prostějov se za to, že muselo opět dojít k změně obsazení
farnosti a času nedělní bohoslužby, omlouvám, protože to vnímám jako
skutečnost, která není pro život farnosti prospěšná, i když můj hlas v této věci je
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jen poradní. Bohužel jiná možnost je daleko horší – nemít nedělní bohoslužbu
pravidelně nebo vůbec.
• Nově bude nedělní mše svatá v Mostkovicích v 9:30, ve středu bude nadále
mše svatá v 18.00.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá centrum pro rodinu Prostějov a Charita Prostějov.
Kdy: 26.8. - 30.8. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin.
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
Cena 1000,- Kč zahrnuje: oběd v restauraci, pitný režim, výtvarný materiál,
vstupné a cestovní výlohy na výletech, pedagogický dozor.
S sebou: kartičku pojištěnce, pití, svačinu, přezůvky, vhodné oblečení
Program: hry, soutěže, tvořivé dílny, výlety, pohybové aktivity
Přihlášky vyplňte na: 1url.cz/atAWr.
Nejpozději do 31.7. 2019.
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čas

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

7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30

sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

9:00
18:00
18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

