Nedělník pro 14. neděli v mezidobí 7. 7. 2019
1. ČTENÍ Iz 66,1014c
Závěrečná kapitola Izaiáše (tato část vznikla v 6. stol. př. Kr.) staví na obrazu mateřství. Děti
jsou znamením života, rozvoje. Velká část knihy byla věnována příchodu zachránce,
vysvobozujícího ze zajetí a ponížení. Bůh dává naději. Jeruzalém jako hlavní město Izraele se stane
dějištěm záchrany svého lidu.
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním,
radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který
utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy.
Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný
potok slávu národů.
Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje
svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše
srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho
služebnících.“
ŽALM 66
Zpěv nad dílem Božím mohli zpívat nejen Izraelité, ale může tak činit každý, kdo zakusil Boží
záchranu. Je to i naše modlitba…

Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu jeho jména, – vzdejte mu velkolepou
chválu! – Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla!
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěvuje tvé jméno. – Pojďte a pozorujte
Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi!
Moře proměnil v souš, – suchou nohou přešli řeku, – proto se radujme v Bohu! –
Vládne svou mocí navěky.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh
buď veleben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal svou lásku.
2. ČTENÍ Gal 6,14-18
Čteme samotný závěr listu, kde svatý Pavel ukončuje svoji obhajobu svobody křesťanů od
zachovávání předpisů Tóry (v listu zjednodušeně shrnuto do pojmu obřízky). Naší záchranou není
ani obřízka, ani jiný předpis, ale nás zachránil Kristův kříž.
Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána
Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není,
ani neobřezanost, ale nové stvoření.
A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a
milosrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity.
A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém těle
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nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi,
bratři! Amen.
EVANGELIUM Lk 10,1-12.17-20
Navazujeme na minulou neděli. Evangelista přerušil tok událostí velkou vsuvkou. Ježíš zamířil do
Jeruzaléma a první téma, které při této cestě otevřel, bylo následování. Nyní své učedníky posílá na
misii. Ale také jim pomáhá neztratit z očí to nejpodstatnější – vlastní spásu.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na
svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani
opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed
řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm
váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají,
protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když
přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte
tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Když přijdete do
některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který
se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte:
Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než
takovému městu.“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane,
dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl
jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a
přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale
radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že
vaše jména jsou zapsána v nebi.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve středu 10. 7 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 11. 7 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• V pátek 12. 7 budeme navštěvovat nemocné. Bude lepší se do pátku přihlásit na
telefonní číslo faráře: 777162338, protože seznam navštěvovaných dosud nebyl
předán.
• V době prázdnin se může stát, že někdy obvyklé úřední hodiny v kanceláři
nebudou, aktuální informace budou vždy na dveřích kanceláře.
• Skupiny, které uklízejí u PsK v pátek odpoledne, žádám, aby se včas domluvily na
čase otevření kostela, mohlo by se stát, že na faře nikoho nezastihnou.
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• 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.
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 9. 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

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÉ CENTRUM – VOLNÁ HERNA od 9–12 hod
OTEVŘENO! 15.7,22.7.,12.8.,19.8.,
ZAVŘENO! 8.7., 29.7–11.8. a 20.8.- 31.8.2019
PRVNÍ ŠKOLIČKA – ZAVŘENO
KROUŽEK ZAČÍNÁ 9. září 2019
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 na období září až prosinec 2019!
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
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Program: hry, soutěže, tvořivé dílny, výlety, pohybové aktivity
Přihlášky vyplňte na: 1url.cz/atAWr.
Nejpozději do 31.7. 2019.
Rodiče zveme na „KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“
8 lekcí = 8 kroků k efektivnímu rodičovští Termíny lekcí: 24.9., 1.10., 8.10.,
15.10., 22.10. , 5.11., 12.11. 19.11.
od 17 do 19.30 hod
Cena za kurz je 600 Kč pro jednotlivce, 1000 Kč za pár. V průběhu kurzu
nabízíme hlídání dětí.
Cílem kurzu je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci překonávat překážky a
čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s postupy, jak dětem dát podporu při zvládání
situací a seznámíme se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství a
terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste. 1url.cz/atZCj
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
•
•

Vás zve 13. 7 od 16:00 na TURNAJ – NETURNAJ na víceúčelové hřiště
do Nezamyslic. Fotbal, volejbal, posezení. www.mladezprostejov.cz
Vyšel nový informační bulletin, je k dispozici v kostelích a na stránkách
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Arcidiecézní pouť rodin – Rodina, tam misie začíná…
Každoročně se na Svatém Hostýně koná velká pouť rodin z celé naší
arcidiecéze. Pouť není určena jen pro rodiny s malými dětmi, ale pro všechny,
kteří chtějí Bohu děkovat či prosit za své rodiny. Celá pouť bude mít dva
duchovní vrcholy – tím prvním je slavná mše svatá na venkovním pódiu,
kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner spolu s kněžími, které zvlášť zveme
i s jejich farními rodinami. Druhým vrcholem bude modlitba svatého růžence
– ten k pouti a ke Svatému Hostýnu neodmyslitelně patří a tentokrát ho
chceme společně obětovat za misie – a to nejen ty vzdálené, ale také na ty
doma. Během dne bude připravený bohatý program pro děti – mohou se těšit
na loutkové divadlo Dana Taraby i na skákací hrad. Na stanovištích budou
pro soutěživé děti připravené hry a úkoly spojené s životem a posláním
misionářů. Náctiletí se mohou vydat na dobrodružnou cestu s misionářem
nebo vyrobit dárek pro misie. Dospělí jsou zváni na přednášky o misiích. V
Jurkovičově sále bude možnost podpořit Papežské misijní dílo dětí. Během
dne se můžete ztišit na adoraci, která bude probíhat v kapli svatého Josefa.
Letošní pouť pro účastníky připravují kolegové z našich děkanátních center,
Matice svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně a různé misijní
společnosti.
Přijďte poděkovat Panně Marii za ochranu v době prázdnin a vyprosit si
potřebné milosti pro nadcházející školní rok a načerpat inspiraci pro
Mimořádný misijní měsíc říjen, který vyhlásil papež František. Učme se
misijnímu úkolu hlásat evangelium v našich rodinách, v našich školách, v
našich obcích.
Těšíme se na Vás v sobotu 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně.
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
(převzato z ACO 2019/06)
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Ne
7.
7.

liturgická oslava

kostel nebo kaple

14. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
8.
7.

Pondělí 14. týdne
v mezidobí

Út
9. 7.

Úterý 14. týdne
v mezidobí

St
10.
7.

Středa 14. týdne
v mezidobí

Čt
11.
7.

Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

Pá
12.
7.

Pátek 14.týdne
v mezidobí

So
13.
7.

Sobota 14. týdne
v mezidobí

čas

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

7:30
9:00
9:00
10:30
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

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

8:00
18:00
18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

sv. Jana Nepomuckého
17:00
Povýšení sv. Kříže
7:30
sv.
Cyrila
a
Metoděje
9:00
Ne
15. NEDĚLE
14.
V MEZIDOBÍ
sv. Petra a Pavla
9:00
7.
Povýšení sv. Kříže
10:30
sv. Petra a Pavla
18:30
(do uzávěrky nebyly bohoslužby ve farnosti PaP potvrzeny, je uveden obvyklý pořad)
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